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3596204414OBJEDNÁVKA č.
29.11.2019ze dne:

Odběratel - fakturační adresa:
Vysoké učení technické v Brně
Středoevropský technologický institut
Purkyňova 123
612 00 Brno
Česká republika

00216305IČ: CZ00216305DIČ:

Ing. Hana LáníčkováVyřizuje:
54114Tel.: Fax:
hana.lanickova@ceitec.vutbr.czE-mail:

Zboží dodejte na adresu:
Vysoké učení technické v Brně
Ing. Zuzana Koudelková
Purkyňova 123
61200 Brno

112084Dodavatel (č.SAP):
OFFICE SYSTEM s.r.o.

Vápenice 2970/17
796 01 Prostějov
Česká republika

26900467IČ: CZ26900467DIČ:

Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

Fax:

Číslo této objednávky prosím uvádějte na Vámi vystaveném 
daňovém dokladu! Děkujeme.

Číslo agregovaného nákupu v ND: 0000000250 
Prosím o potvrzené přijetí objednávky. 
Kontaktní osoba: Zuzana Koudelková

CZKMěna objednávky: 29.11.2019Termín dodání:

Text položky Množství Jed. cena bez DPH Sazba DPH Celkem bez DPH Celkem vč. DPH
Dlouhý text položky

Papír A4 80 g pro barevný tisk 300,00 KS             110,00 21%           33 000,00           39 930,00
Xerografický papír nejvyšší kvality, vhodný pro plnobarevný tisk a kopírování. Formát A4, 80 g, barva bílá, CIE bělost 166. Balení 500 listů (balík).

Obálka dopisní C5, samolepící, vnitřní t 2,00 KS              38,00 21%              76,00              91,96
Obálka dopisní formátu C5, samolepící, bez okénka, s vnitřním tiskem: šedý potisk vnitřní strany obálky pro zvýšení diskrétnosti obsahu, rozměr (v x 
š): 162 x 229 mm, vkládání na delší straně, materiál: bílý 80 g/m2 ofsetový pa

Obálka dopisní DL, samolepící 5,00 KS             280,00 21%            1 400,00            1 694,00
Obálka dopisní formátu DL, samolepící, bez okénka, rozměr (v x š): 110 x 220 mm, vkládání na delší straně, materiál: bílý 80 g/m2 ofsetový papír, 
baleno po 1000 ks.

Obálka dopisní DL, samolepící, vnitřní t 2,00 KS              25,00 21%              50,00              60,50
Obálka dopisní formátu DL, samolepící, bez okénka, s vnitřním tiskem: šedý potisk vnitřní strany obálky pro zvýšení diskrétnosti obsahu, rozměr (v x 
š): 110 x 220 mm, vkládání na delší straně, materiál: bílý 80 g/m2 ofsetový pa

Obálka/taška dopisní B4, s krycí páskou, 11,00 KS              50,00 21%             550,00             665,50
Obálka/taška dopisní formátu B4, samolepící s krycí páskou, bez okénka, rozměr (v x š): 353 x 250 mm, vkládání na kratší straně, materiál: bílý min. 
100 g/m2 ofsetový papír, baleno po 50 ks.

Obálka/taška dopisní B4, s krycí páskou, 4,00 KS              72,30 21%             289,20             349,93
Obálka/taška dopisní formátu B4, křížové dno, samolepící s krycím páskem, bez okénka, rozměr (v x š x š dna): 353 x 250 x 40 mm, vkládání na kratší 
straně, materiál: hněný sulfát min. 90 g/m2, baleno po 10 ks.

Obálka/taška dopisní B4, samolepící, bíl 2,00 KS              69,00 21%             138,00             166,98
Obálka/taška dopisní formátu B4, samolepící, bez okénka, rozměr (v x š): 353 x 250 mm, vkládání na kratší straně, materiál: bílý min. 100 g/m2 
ofsetový papír, baleno po 50 ks.

Obálka/taška dopisní B5, bez lepidla, kř 12,00 KS               0,67 21%               8,04               9,73
Obálka/taška dopisní formátu B5, křížové dno, bez lepidla, bez okénka, z vnitřní strany viditelná textilní výztuž, rozměr (v x š x š dna): 250 x 176 x 
min. 32 mm, vkládání na kratší straně, materiál: min. 120 g/m2 papír, baleno po

Obálka/taška dopisní C4, s krycím páskem 2,00 KS              41,00 21%              82,00              99,22
Obálka/taška dopisní formátu C4, s krycím páskem, bez okénka, rozměr (v x š): 324 x 229 mm, vkládání na kratší straně, materiál: bílý min. 90 g/m2 
ofsetový papír, baleno po 50 ks.
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Obálka bublinková CD 3,00 KS              20,20 21%              60,60              73,33
Obálka bublinková na CD, samolepící s krycím páskem, vnější rozměr: 200 x 175 mm, vnitřní rozměr: 180 x 165 mm, materiál: bílý min. 90 g/m2 
papír, PE bublinková fólie, baleno po 10 ks.

Obálka bublinková E/15 2,00 KS              35,85 21%              71,70              86,76
Obálka bublinková formátu E/15, samolepící s krycím páskem, vnější rozměr: 240 x 275 mm, vnitřní rozměr: 210 x 265 mm, materiál: bílý min. 90 g/
m2 papír, PE bublinková fólie, baleno po 10 ks.

Obálka bublinková F/16 2,00 KS              43,69 21%              87,38             105,73
Obálka bublinková formátu F/16, samolepící s krycím páskem, vnější rozměr: 240 x 350 mm, vnitřní rozměr: 220 x 340 mm, materiál: bílý min. 90 g/
m2 papír, PE bublinková fólie, baleno po 10 ks.

Obálka kartonová A4 1,00 KS              79,69 21%              79,69              96,42
Obálka kartonová formátu A4, rozměr (v x š): 368 x 278 mm, vkládání na kratší straně, materiál: pevný karton min. 300 g/m2, baleno po 10 ks

Poznámkový blok A4 - linka 2,00 KS              13,23 21%              26,46              32,02
Poznámkový blok A4 - linka s horním lepením, listy z bílého papíru, opatřený měkkou obálkou a kartonovými zády, 50 listů

Poznámkový blok A5 - čistý 2,00 KS               6,92 21%              13,84              16,75
Poznámkový blok A5 - čistý, s horním lepením, listy z bílého papíru, opatřený měkkou obálkou a kartonovými zády, 50 listů

Spirálový blok A4 - čtvereček 3,00 KS              22,71 21%              68,13              82,44
Spirálový blok A4, 80 listů, čtvereček, boční kroužková vazba, každý list s perforací pro snadné odtržení a čtyřděrování pro ukládání do pořadače

Spirálový blok A4 - linka 7,00 KS              22,92 21%             160,44             194,13
Spirálový blok A4, 80 listů, linkovaný, boční kroužková vazba, každý list s perforací pro snadné odtržení a čtyřděrování pro ukládání do pořadače

Spirálový blok A5 - čtvereček 3,00 KS              18,26 21%              54,78              66,28
Spirálový blok A5, 80 listů, čtvereček, boční kroužková vazba, každý list s perforací pro snadné odtržení a čtyřděrování pro ukládání do pořadače

Záznamní kniha A4 - linka 7,00 KS              36,09 21%             252,63             305,68
Lepená a šitá záznamní kniha s pevnými deskami A4, 96 listů, linka, bezdřevý papír

Samolepící etikety 30 x 15 mm 1,00 KS             115,56 21%             115,56             139,83
Bílé univerzální samolepicí etikety, rozměr 30 x 15 mm, A4, baleno 100 listů á 133 etiket

Samolepící etikety 70 x 36 mm 2,00 KS             108,99 21%             217,98             263,76
Samolepící etikety adresní, rozměr 70 x 36 mm, baleno 100 listů á 24 etiket

Cenové etikety 25 x 16 mm 1,00 KS               9,02 21%               9,02              10,91
Cenové etikety 25 x 16 mm, 1150 etiket na kotoučku, různé barvy.

Gelový roller, 0,3-0,4 mm, červený 2,00 KS              19,97 21%              39,94              48,33
Gelový roller, tělo plastové, stiskací mechanismus, pogumovaný úchop, s klipem, náplň: gelový inkoust, náplň vyměnitelná, barva náplně: červená, 
šíře stopy: 0,3 - 0,4 mm.

Gelový roller, 0,3-0,4 mm, modrý 4,00 KS              19,97 21%              79,88              96,65
Gelový roller, tělo plastové, stiskací mechanismus, pogumovaný úchop, s klipem, náplň: gelový inkoust, náplň vyměnitelná, barva náplně: modrá, 
šíře stopy: 0,3 - 0,4 mm.

Gelový roller, 0,3-0,4 mm, zelený 2,00 KS              10,00 21%              20,00              24,20
Gelový roller, tělo plastové, stiskací mechanismus, pogumovaný úchop, s klipem, náplň: gelový inkoust, náplň vyměnitelná, barva náplně: zelená, 
šíře stopy: 0,3 - 0,4 mm.

Náplň do gelového rolleru, 0,3-0,4 mm, m 2,00 KS              13,07 21%              26,14              31,63
Náplň do gelového rolleru, náplň: gelový inkoust, barva náplně: modrá, šíře stopy 0,3 - 0,4 mm.

Gelový roller, 0,5 mm, fialový 2,00 KS              29,11 21%              58,22              70,45
Gelový roller, tělo plastové, stiskací mechanismus, pogumovaný úchop, s kovovým klipem, náplň: rychleschnoucí gelový inkoust, náplň 
vyměnitelná, barva náplně: fialová, šíře stopy: 0,5 mm.

Gelový roller, 0,5 mm, modrý 5,00 KS              40,45 21%             202,25             244,72
Gelový roller, tělo plastové, stiskací mechanismus, pogumovaný úchop, s kovovým klipem, náplň: rychleschnoucí gelový inkoust, náplň 
vyměnitelná, barva náplně: modráá, šíře stopy: 0,5 mm.
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Náplň do gelového rolleru, 0,5 mm, modrá 2,00 KS               8,00 21%              16,00              19,36
Náplň do gelového rolleru, náplň: gelový inkoust, barva náplně: modrá, šíře stopy 0,5 mm.

Gelový roller, 0,7 mm, modrý 7,00 KS              42,70 21%             298,90             361,67
Gelový roller, tělo plastové, stiskací mechanismus, pogumovaný úchop, s kovovým klipem, náplň: rychleschnoucí gelový inkoust, náplň 
vyměnitelná, barva náplně: modrá, šíře stopy: 0,7 mm.

Gelový roller, 0,7 mm, zelený 2,00 KS              40,45 21%              80,90              97,89
Gelový roller, tělo plastové, stiskací mechanismus, pogumovaný úchop, s kovovým klipem, náplň: rychleschnoucí gelový inkoust, náplň 
vyměnitelná, barva náplně: zelená, šíře stopy: 0,7 mm.

Kuličkové pero, 0,3-0,35 mm, modré 12,00 KS              10,00 21%             120,00             145,20
Kuličkové pero, tělo: plastové, stiskací mechanismus, pogumovaný úchop, s klipem, náplň: pastový inkoust, náplň vyměnitelná, barva náplně: 
modrá, šíře stopy: 0,3 - 0,35 mm.

Kuličkové pero, 0,5 mm, červené 4,00 KS               6,84 21%              27,36              33,11
Kuličkové pero, tělo: plastové, stiskací mechanismus, pogumovaný úchop, s klipem, náplň: pastový inkoust, náplň vyměnitelná, barva náplně: 
červená, šíře stopy: 0,5 mm.

Kuličkové pero, 0,5 mm, modré 40,00 KS               6,84 21%             273,60             331,06
Kuličkové pero, tělo: plastové, stiskací mechanismus, pogumovaný úchop, s klipem, náplň: pastový inkoust, náplň vyměnitelná, barva náplně: 
modrá, šíře stopy: 0,5 mm.

Náplň do kuličkového pera, 0,5 mm, modrá 2,00 KS               1,86 21%               3,72               4,50
Náplň do kuličkového pera, náplň: pastový inkoust, barva náplně: modrá, šíře stopy: 0,5 mm.

Popisovač, 0,3 mm, sada 4 barev 5,00 KS              33,35 21%             166,75             201,77
Popisovač, ergonomický úchop, s víčkem, šíře stopy: 0,3 mm, hrot: jemný plastový, náplň: inkoust na vodní bázi, barva náplně: černá, červená, 
modrá a zelená, sada 4 barev.

Popisovač, fix, 1-2 mm, černý 1,00 KS               3,20 21%               3,20               3,87
Popisovač (fix), ergonomický úchop, ventilační víčko, šíře stopy: min. 1 mm - max. 2 mm, hrot: válcový hrot odolný proti zatlačení, náplň: vypratelný 
inkoust, barva náplně: černá.

Popisovač, fix, 1-2 mm, červený 1,00 KS               3,20 21%               3,20               3,87
Popisovač (fix), ergonomický úchop, ventilační víčko, šíře stopy: min. 1 mm - max. 2 mm, hrot: válcový hrot odolný proti zatlačení, náplň: vypratelný 
inkoust, barva náplně: červená.

Popisovač, fix, 1-2 mm, sada 6 barev 2,00 KS               9,97 21%              19,94              24,13
Popisovač (fix), ergonomický úchop, ventilační víčko, šíře stopy: min. 1 mm - max. 2 mm, hrot: válcový hrot odolný proti zatlačení, náplň: vypratelný 
inkoust, barva náplně: červená, žlutá, zelená, modrá, hnědá a černá, sada 6

Popisovač, CD/DVD/BD, 0,4-0,6 mm, černý 4,00 KS               6,38 21%              25,52              30,88
Popisovač, k popisu CD/DVD/BD disků, ergonomický úchop, s víčkem, šíře stopy: min. 0,4 mm - max. 0,6 mm, hrot: jemný plastový, náplň: 
permanentní inkoust na alkoholové bázi (smývatelný lihem), barva náplně: černá.

Popisovač, CD/DVD/BD, 0,4-0,6 mm, modrý 2,00 KS               6,38 21%              12,76              15,44
Popisovač, k popisu CD/DVD/BD disků, ergonomický úchop, s víčkem, šíře stopy: min. 0,4 mm - max. 0,6 mm, hrot: jemný plastový, náplň: 
permanentní inkoust na alkoholové bázi (smývatelný lihem), barva náplně: modrá.

Popisovač, CD/DVD/BD, 0,4-0,6 mm, sada 4 1,00 KS              23,13 21%              23,13              27,99
Popisovač, k popisu CD/DVD/BD disků, ergonomický úchop, s víčkem, šíře stopy: min. 0,4 mm - max. 0,6 mm, hrot: jemný plastový, náplň: 
permanentní inkoust na alkoholové bázi (smývatelný lihem), barva náplně: černá, červená, modrá a

Popisovač, permanent, 0,3-0,5 mm, sada 4 2,00 KS              18,00 21%              36,00              43,56
Popisovač, k popisu neporézních povrchů (film, fólie, kov, plast, pryž, sklo, porcelán), odolává vodě a otěru, ergonomický úchop, s víčkem, šíře 
stopy: min. 0,3 mm - max. 0,5 mm, hrot: jemný plastový, náplň: permanentní inkoust na al

Popisovač, permanent, 1 mm, sada 4 barev 2,00 KS              24,12 21%              48,24              58,37
Popisovač, k popisu nejrůznějších povrchů (beton, kámen, dřevo, film, fólie, kov, papír, plast, pryž, sklo, porcelán), odolává vodě, otěru a 
povětrnostním vlivům, s víčkem, šíře stopy: 1 mm, hrot: válcový, náplň: permanentní in

Popisovač, permanent, 3 mm, sada 4 barev 2,00 KS              35,00 21%              70,00              84,70
Popisovač, k popisu nejrůznějších povrchů (beton, kámen, dřevo, film, fólie, kov, papír, plast, pryž, sklo, porcelán), odolává vodě, otěru a 
povětrnostním vlivům, s víčkem, šíře stopy: 3 mm, hrot: válcový, náplň: permanentní in

Popisovač, textil, 1,5-2,5 mm, černý 2,00 KS               9,76 21%              19,52              23,62
Popisovač, k popisu textilu, odolává teplotě do 60 °C, ventilační víčko, šíře stopy: min. 1,5 mm - max. 2,5 mm, hrot: válcový, náplň: inkoust na vodní 
bázi, inkoust zdravotně nezávadný, nevypratelný a světlostálý, barva náplně: #
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Popisovač, bílá tabule, 2,5-4,5 mm, sada 5,00 KS              45,00 21%             225,00             272,25
Popisovač, k popisu na bílé tabule, s víčkem, šíře stopy: min. 2,5 mm - max. 4,5 mm, hrot: válcový, náplň: inkoust na alkoholové bázi, světlostálý, za 
sucha stíratelný, barva náplně: černá, červená, modrá a zelená, sada 4 barev.

Zvýrazňovač 1-5 mm žlutý 3,00 KS               9,97 21%              29,91              36,19
Zvýrazňovač, k popisu všech druhů papíru, s víčkem, šíře stopy: v rozmezí 1 - 5 mm dle přítlaku při psaní, hrot: klínový, náplň: fluorescenční 
pigmentový inkoust, barva náplně: žlutá.

Zvýrazňovač, 1-5 mm, sada 4 barev 12,00 KS              19,23 21%             230,76             279,22
Zvýrazňovač, k popisu všech druhů papíru, s víčkem, šíře stopy: v rozmezí 1 - 5 mm dle přítlaku při psaní, hrot: klínový, náplň: fluorescenční 
pigmentový inkoust, barva náplně: oranžová, růžová, zelená, žlutá, sada 4 barev.

Mikrotužka 0,5 mm 4,00 KS               7,97 21%              31,88              38,57
Mikrotužka, s gumou, šíře stopy: 0,5 mm.

Tuha do mikrotužky, 0,5 mm, HB 2,00 KS              12,60 21%              25,20              30,49
Grafitová tuha do mikrotužky, šíře stopy: 0,5 mm, tvrdost: HB, baleno po 12 ks.

Tužka mechanická 2,00 KS              45,65 21%              91,30             110,47
Mechanická tužka pro běžné psaní, tělo: celokovové, šíře stopy: 2 mm.

Tužka grafitová, HB č. 2, s pryží 22,00 KS               5,00 21%             110,00             133,10
Dřevěná grafitová tužka, s pryží, povrch: lakovaný, tuha: nelámavá, tvrdost: HB č. 2, délka tužky: 175 mm,

Pryž 14,00 KS               7,00 21%              98,00             118,58
Polymerová mazací pryž 58 x 24 x 12 mm

Pastelky, 12 barev 4,00 KS              18,31 21%              73,24              88,62
Pastelky, tělo: dřevěné, tuha: nelámavá, délka pastelky: 175 mm, barva: sada 12 barev.

Ořezávátko 10,00 KS               4,80 21%              48,00              58,08
Ořezávátko na tužky, celokovové, ruční strouhání tužek.

Ořezávátko, dvojité 1,00 KS               9,50 21%               9,50              11,50
Ořezávátko na tužky, celokovové, ruční strouhání tužek, dvojité - na dva typy tužek s různými průměry.

Pravítko 20 1,00 KS               5,00 21%               5,00               6,05
Pravítko, materiál: plast, barva: transparentní, délka: 20 cm.

Pravítko 30 13,00 KS              10,00 21%             130,00             157,30
Pravítko, materiál: plast, barva: transparentní, délka: 30 cm.

Pravítko 40 3,00 KS              20,00 21%              60,00              72,60
Pravítko, materiál: plast, barva: transparentní, délka: 40 cm.

Samolepící bloček 76 x 127 mm 2,00 KS              12,64 21%              25,28              30,59
Samolepící bloček 76 x 127 mm, mix barev

Samolepící bloček 76 x 76 mm, mix 4 bare 16,00 KS              48,11 21%             769,76             931,41
Samolepící bloček, 76 x 76 mm, opakované lepení, mix 4 barev - růžová, žlutá, zelená, oranžová

Samolepící bloček 76 x 76 mm, světle žlu 4,00 KS              12,73 21%              50,92              61,61
Samolepící bloček, 76 x 76 mm, opakované lepení, barva světle žlutá

Samolepící bloček 76 x 76 mm, zelená, mo 6,00 KS              10,44 21%              62,64              75,79
Samolepící bloček, 76 x 76 mm, opakované lepení, různé odstíny zelené, modré

Z bločky 76 x 76 mm, zelená 3,00 KS              49,68 21%             149,04             180,34
Samolepící Z-bločky, rozměr 76 x 76 mm, opakované lepení, barva zelená

Z bločky 76 x 76 mm, žlutá/růžová 8,00 KS              50,00 21%             400,00             484,00
Samolepící Z-bločky, rozměr 76 x 76 mm, opakované lepení, barva žlutá/růžová
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Samolepící záložky, 12 x 45 mm 12,00 KS              15,00 21%             180,00             217,80
Samolepící neonové záložky v 5-ti barvách (5 x 20 ks), rozměr 12 x 45 mm - popisovatelné, opakovaně použitelné

Samolepící záložky - šipky, 11 x 45 mm 14,00 KS              13,00 21%             182,00             220,22
Samolepící neonové záložky ve tvaru šipky v 5-ti barvách (6 x 20 ks), popisovatelné, opakovaně použitelné

Samolepící záložky 25,4 x 43,2 mm 2,00 KS             100,97 21%             201,94             244,35
Samolepící záložky ve 3 barvách, dvě třetiny průhledné, popisovatelné, nezakrývají text. Rozměr: 25,4 x 43,2 mm.

Lepidlo univerzální 1,00 KS              29,84 21%              29,84              36,11
Univerzální kontaktní lepidlo na všechny savé a nesavé materiály. Nevhodné pro lepení PP, PE, měkčeného PVC a teflonu. Obsah 50 ml.

Lepidlo vteřinové 1,00 KS               5,90 21%               5,90               7,14
Univerzální vteřinové lepidlo, 3 g

Lepící páska 12 mm x 10 m, transparentní 4,00 KS               1,64 21%               6,56               7,94
Lepící páska samolepící s vysokou přilnavostí a pevností, bez odvíječe, barva: transparentní, šíře: 12 mm, návin: 10 m,

Lepící páska, černá 19mm x 33m 1,00 KS              30,00 21%              30,00              36,30
Lepící páska samolepící s vysokou přilnavostí a pevností, bez odvíječe, barva: černá, neprůhledná, šíře: 19 mm, návin: 33 m.

Lepící páska 19 mm x 33 m, transparentní 6,00 KS               8,13 21%              48,78              59,02
Lepící páska samolepící s vysokou přilnavostí a pevností, bez odvíječe, barva: transparentní, šíře: 19 mm, návin: 33 m.

Lepící páska 19 mm x 33 m, transparentní 2,00 KS              21,07 21%              42,14              50,99
Lepící páska samolepící s vysokou přilnavostí a pevností, bez odvíječe, bankovní, zcela neviditelná na papíru, popisovatelná, nezanechává stopu na 
fotokopiích, nežloutne, barva: transparentní, šíře: 19 mm, návin: 33 m.

Lepící páska 72 mm x 66 m, transparentní 1,00 KS              19,44 21%              19,44              23,52
Lepící páska samolepící s vysokou přilnavostí a pevností, bez odvíječe, barva: transparentní, šíře: 72 mm, návin: 66 m.

Lepicí páska oboustranná 15 mm x 5 m 10,00 KS              15,00 21%             150,00             181,50
Oboustranně lepicí páska s vysokou přilnavostí a pevností, šíře: 15 mm, návin: 5 m.

Lepicí páska oboustranná 25 mm x 10 m 1,00 KS              23,38 21%              23,38              28,29
Oboustranně lepicí páska s vysokou přilnavostí a pevností, šíře: 25 mm, návin: 10 m.

Lepicí páska oboustranná 50 mm x 25 m 1,00 KS              41,64 21%              41,64              50,38
Oboustranně lepicí páska s vysokou přilnavostí a pevností, šíře: 50 mm, návin: 25 m.

Korektor jednorázový 5 m 20,00 KS              22,33 21%             446,60             540,39
Opravná páska - jednorázový korekční strojek, páska 4,2 mm x 5 m

Korektor jednorázový 14 m 4,00 KS              26,15 21%             104,60             126,57
Opravná páska - jednorázový korekční strojek, páska 4,2 x 14 m

Kancelářská děrovačka 2,00 KS              53,08 21%             106,16             128,45
Kancelářská děrovačka, celokovová s posuvným pravítkem, rozteč 80mm, kapacita děrování 30 listů 80 g/m2

Sešívačka 30 listů 3,00 KS              33,80 21%             101,40             122,69
Celokovová sešívačka potažená plastem, hloubka vkládání 65 mm, spojovače vel. 26/6 nebo 24/6, kapacita sešití 30 listů 80 g/m2

Dopisní spony 25 1,00 KS               8,32 21%               8,32              10,07
Dopisní spony oblé 25 mm pozinkované

Dopisní spony 32 1,00 KS               8,12 21%               8,12               9,83
Dopisní spony oblé 32 mm pozinkované

Dopisní spony 50 2,00 KS              15,00 21%              30,00              36,30
Dopisní spony aktové 50 mm pozinkované
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Klipy na papír 15 2,00 KS              11,04 21%              22,08              26,72
Kancelářské kovové klipy na sepnutí svazku papíru, vel. 15 mm, černé

Klipy na papír 25 2,00 KS              19,44 21%              38,88              47,04
Kancelářské kovové klipy na sepnutí svazku papíru, vel. 25 mm, černé

Klipy na papír 32 7,00 KS              15,36 21%             107,52             130,10
Kancelářské kovové klipy na sepnutí svazku papíru, vel. 32 mm, černé

Klipy na papír 41 6,00 KS              19,92 21%             119,52             144,62
Kancelářské kovové klipy na sepnutí svazku papíru, vel. 41 mm, černé

Rozešívačka 1,00 KS              11,02 21%              11,02              13,33
Rozešívačka kancelářských sešívacích drátků

Spínací špendlíky 1,00 KS              12,00 21%              12,00              14,52
Spínací špendlík, 28 - 32 mm, barva stříbrná.

Spínací špendlíky 1,00 KS              15,00 21%              15,00              18,15
Spinací špendlíky, mix velikostí 22 - 38 mm, barva stříbrná, 1 svazek = 12 ks.

Spojovače 21/4 1,00 KS               5,09 21%               5,09               6,16
Spojovače do sešívačky 21/4, kapacita sešití až 12 listů (80 g/m2), délka nožičky drátku 4 mm, velikost 21/4

Spojovače 24/6 6,00 KS               7,50 21%              45,00              54,45
Spojovače do sešívačky 24/6, balení 1000 ks

Špendlíky 2,00 KS               7,80 21%              15,60              18,88
Kancelářské špendlíky s poniklovanou povrchovou úpravou

Razítko, datumové 7,00 KS             100,00 21%             700,00             847,00
Plastové datumové samobarvící razítko, výška číslic 3,8 mm

Prospektový obal A4 50 mic 7,00 KS              59,85 21%             418,95             506,93
Plastová U kapsa A4, hladký povrch, zpevněná multiperforace pro zakládání do pořadačů, síla mat. 50 mic

Prospektový obal A4 80 mic - rozšířený 2,00 KS              51,79 21%             103,58             125,33
A4 rozšířený, závěsný, plastový, nahoře otevřený (U), pro zakládání do pořadačů, čirý, hladký povrch, síla mat. 80 mic

Zakládací obal A4 L čirý 30,00 KS               3,00 21%              90,00             108,90
Zakládací obal A4 "L" čirý, síla mat. 170 mic.

Plastový rychlovazač A4, 30 - 60 listů 4,00 KS              15,13 21%              60,52              73,23
Plastový rychlovazač s klipem a přední stranou transparentní pro neperforované dokumenty. Formát A4. Na 30 - 60 listů, různé barvy.

Plastový rychlovazač s kovovým klipem A 4,00 KS              15,13 21%              60,52              73,23
Plastový rychlovazač s kovovým klipem a přední stranou transparentní pro neperforované dokumenty. Formát A4. Na 30 - 60 listů, různé barvy.

Rychlovazač PVC A4 žlutý 2,00 KS               6,07 21%              12,14              14,69
Rychlovazač A4, materiál polypropylen, přední strana průhledná, zadní strana žlutá

Rychlovazač PVC A4 s eurozávěsem černý 2,00 KS               7,00 21%              14,00              16,94
Rychlovazač A4, materiál polypropylen, na boční straně multiperforace pro zakládání do pořadačů, přední strana průhledná, zadní strana černá

Rychlovazač PVC A4 s eurozávěsem červený 2,00 KS               7,00 21%              14,00              16,94
Rychlovazač A4, materiál polypropylen, na boční straně multiperforace pro zakládání do pořadačů, přední strana průhledná, zadní strana červená

Rychlovazač PVC A4 s eurozávěsem modrý 4,00 KS               7,00 21%              28,00              33,88
Rychlovazač A4, materiál polypropylen, na boční straně multiperforace pro zakládání do pořadačů, přední strana průhledná, zadní strana modrá
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Psací podložka s klipem A4, PVC, rozevír 2,00 KS              15,26 21%              30,52              36,93
Psací podložka, formát A4 na výšku, uzavíratelná, na levé vnitřní straně průhledná kapsa, s kovovým klipem na horní straně pro uchycení 
dokumentů, materiál: pevná min. 2,5 mm lepenka potažená barevným PVC, barva: modrá.

Spisové desky A6, průhledné s drukem, če 2,00 KS               6,58 21%              13,16              15,92
Spisové desky A6, průhledné s drukem, materiál polypropylen, barva červená

Spisové desky A6, průhledné s drukem, mo 2,00 KS               6,58 21%              13,16              15,92
Spisové desky A6, průhledné s drukem, materiál polypropylen, barva modrá

Spisové desky A6, průhledné s drukem, ze 2,00 KS               6,58 21%              13,16              15,92
Spisové desky A6, průhledné s drukem, materiál polypropylen, barva zelená

Desky PVC A4 s rychlosvorkou modré 1,00 KS              50,09 21%              50,09              60,61
Dvojdeska A4 s rychlosvorkou u hřbetu, na vnitřní straně kapsa, materiál PVC, barva modrá

Desky PVC A4 s rychlosvorkou zelené 1,00 KS              50,09 21%              50,09              60,61
Dvojdeska A4 s rychlosvorkou u hřbetu, na vnitřní straně kapsa, materiál PVC, barva zelená

Pákový pořadač A4 75 mm žlutý, karton 2,00 KS              29,16 21%              58,32              70,57
Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 75 mm, na hřbetě otvor pro manipulaci a samolepící hřbetní štítek, uzavírací mechanismus, kovové ochrannélišty, 
barva hřbetu žlutá, materiál: kartonové provedení

Pákový pořadač A4 75 mm, šedý, jednostra 30,00 KS              37,36 21%            1 120,80            1 356,17
Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 75 mm, na hřbetě otvor pro manipulaci, hřbetní kapsa s vyměnitelnou etiketou, uzavírací mechanismus, kovové 
ochranné lišty, potaženo z vnější strany odolnou a omyvatelnou polypropylenovou fólií a z v

Pákový pořadač A4 50 mm modrý, jednostra 1,00 KS              35,00 21%              35,00              42,35
Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 50 mm, na hřbetě otvor pro manipulaci, hřbetní kapsa s vyměnitelnou etiketou, uzavírací mechanismus, kovové 
ochranné lišty, potaženo z vnější strany odolnou a omyvatelnou polypropylenovou fólií a z v

Pákový pořadač A4 50 mm oranžový, jednos 1,00 KS              35,00 21%              35,00              42,35
Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 50 mm, na hřbetě otvor pro manipulaci, hřbetní kapsa s vyměnitelnou etiketou, uzavírací mechanismus, kovové 
ochranné lišty, potaženo z vnější strany odolnou a omyvatelnou polypropylenovou fólií a z v

Pákový pořadač A4 50 mm šedý, jednostran 30,00 KS              35,00 21%            1 050,00            1 270,50
Pákový pořadač A4, šířka hřbetu 50 mm, na hřbetě otvor pro manipulaci, hřbetní kapsa s vyměnitelnou etiketou, uzavírací mechanismus, kovové 
ochranné lišty, potaženo z vnější strany odolnou a omyvatelnou polypropylenovou fólií a z v

Dvoukroužkový pořadač A4 20 mm červený, 1,00 KS              28,23 21%              28,23              34,16
Dvoukroužkový pořadač A4, materiál polypropylen poloprůhedný, tloušťka 800 mic, šířka hřbetu 20 mm, barva červená

Dvoukroužkový pořadač A4 20 mm modrý, 
po

1,00 KS              28,23 21%              28,23              34,16

Dvoukroužkový pořadač A4, materiál polypropylen poloprůhedný, tloušťka 800 mic, šířka hřbetu 20 mm, barva modrá

Dvoukroužkový pořadač A4 35-40 zelený 5,00 KS              58,03 21%             290,15             351,08
Dvoukroužkový pořadač A4, materiál polypropylen, šířka hřbetu 35-40 mm, na hřbetě se štítkem, barva zelená

Čtyřkroužkový pořadač A4 20 mm modrý, po 2,00 KS              30,63 21%              61,26              74,12

Čtyřkroužkový pořadač A4, materiál polypropylen poloprůhedný, tloušťka 800 mic, šířka hřbetu 20 mm, barva modrá

Čtyřkroužkový pořadač A4 20 mm oranžový, 1,00 KS              41,45 21%              41,45              50,15

Čtyřkroužkový pořadač A4, materiál polypropylen poloprůhedný, tloušťka 800 mic, šířka hřbetu 20 mm, barva oranžová

Čtyřkroužkový pořadač A4 20 mm zelený, p 1,00 KS              30,63 21%              30,63              37,06

Čtyřkroužkový pořadač A4, materiál polypropylen poloprůhedný, tloušťka 800 mic, šířka hřbetu 20 mm, barva zelená

Číselný kartonový rozlišovač 1-10 2,00 KS              10,52 21%              21,04              25,46
Papírový rozlišovač do pořadačů, velikost A4, různé barvy

Rozlišovač papírový, 10,5 x 24, barva mi 1,00 KS              40,00 21%              40,00              48,40
Rozlišovač papírový, vhodný pro všechny druhy pořadačů, rozměr: 10,5 x 24,0 cm, mix barev - modrá, oranžová, růžová, zelená, žlutá
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Celofán 70 x 120 cm 12,00 KS               5,00 21%              60,00              72,60
Celofán arch cca 70 x 120 cm, vhodný pro balení dárkových balíčků, cena za arch

Celofán 70 x 120 cm, 20 my 8,00 KS               5,00 21%              40,00              48,40
Celofán arch cca 70 x 120 cm, 20 my - potisk, vhodný pro balení dárkových balíčků, cena za arch

Rychlouzavírací sáčky 12 x 17 cm 1,00 KS              23,24 21%              23,24              28,12
Sáčky se samouzavíracím zipem, opakovaně použitelné, barva: čirá, rozměr (š x v): 12 x 17 cm, baleno po 100 ks.

Rychlouzavírací sáčky 15 x 22 cm 1,00 KS              36,80 21%              36,80              44,53
Sáčky se samouzavíracím zipem, opakovaně použitelné, barva: čirá, rozměr (š x v): 15 x 22 cm, baleno po 100 ks.

Rychlouzavírací sáčky 18 x 25 cm 1,00 KS              45,52 21%              45,52              55,08
Sáčky se samouzavíracím zipem, opakovaně použitelné, barva: čirá, rozměr (š x v): 18 x 25 cm, baleno po 100 ks.

Kalíšek na spony černý 2,00 KS              13,58 21%              27,16              32,86
Kalíšek na spony, černý drátěný, průměr 90 mm x výška 30 mm

Stojánek na tužky černý 2,00 KS              12,00 21%              24,00              29,04
Stojánek na tužky, černý, drátěný, průměr 78 mm x výška 85 mm

Stojánek na tužky modrý 3,00 KS              13,05 21%              39,15              47,37
Stojánek na tužky, modrý, drátěný, průměr 78 mm x výška 85 mm

Stojánek na tužky žlutý 1,00 KS              13,05 21%              13,05              15,79
Stojánek na tužky, žlutý, drátěný, průměr 78 mm x výška 85 mm

Stojánek na dopisy černý 1,00 KS              30,53 21%              30,53              36,94
Černý drátěný stojánek na dopisy. Základnu tvoří obdelník o rozměrech 173 x 80 mm, výška 140 mm, rozdělení dokumentů je umožněno na 3 
sekce 

Odkladač stohovatelný i odsazeně bílý 15,00 KS              23,49 21%             352,35             426,34
Plastový odkladač na dokumenty formátu A4, stohovatelný kolmo i odsazeně, barva bílá

Organizér do zásuvky stolu 2,00 KS              68,19 21%             136,38             165,02
Praktický organizér zásuvky stolu, rozměr cca 30 x 27x 4 cm, materiál plast.

CD-R 100 ks 1,00 KS             330,53 21%             330,53             399,94
CD-R, kapacita 700 MB, rychlost 52 x - cake box

DVD-R 50 ks 1,00 KS             226,32 21%             226,32             273,85
DVD-R, kapacita 4,7 GB, rychlost 16 x, cake box

Folie pro kroužkovou vazbu čirá 1,00 KS              68,32 21%              68,32              82,67
Folie pro kroužkovou vazbu A4, barva čirá

Visačka z tvrdého plastu 2,00 KS               4,68 21%               9,36              11,33
Visačka se šňůrkou na zavěšení na krk, rozměr: cca 55 x 90 mm, materiál: tvrdý plast, průhledná.

Magnetická tabule, lakovaná, 120x90 cm 1,00 KS             417,50 21%             417,50             505,18
Magnetická tabule popisovatelná za sucha stíratelnými popisovači, rozměr: 120x90 cm, rám: hliníkový, barva hliníkového rámu: stříbrná (přírodní), 
povrch: magnetický lakovaný (povrch pro "příležitostné" používání, cca 3 mazací c

Čistící sprej na bílé tabule 2,00 KS              99,80 21%             199,60             241,52

Čistící roztok na bílé tabule s rozprašovačem, obsah 250 ml.

Připínáčky 2,00 KS              14,80 21%              29,60              35,82
Připínáčky do korkové nástěnky, s plastovou ergonomickou hlavičkou a kovovým bodcem

Kancelářské nůžky 10-15 cm 1,00 KS              19,57 21%              19,57              23,68
Nůžky s ocelovými nožnicemi, ergonomické držení, délka nůžek včetně rukojeti 10 - 15 cm cm
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Kancelářské nůžky 18 cm 1,00 KS              20,00 21%              20,00              24,20
Nůžky s ocelovými nožnicemi, ergonomické držení, délka nůžek včetně rukojeti 18 cm

Kancelářské nůžky 20 cm 3,00 KS              24,46 21%              73,38              88,79
Nůžky s ocelovými nožnicemi, ergonomické držení, délka nůžek včetně rukojeti 20 cm

Kancelářské nůžky 21,5 cm 1,00 KS              29,72 21%              29,72              35,96
Nůžky s ocelovými nožnicemi, ergonomické držení, délka nůžek včetně rukojeti 21,5 cm

Celokovové nůžky 1,00 KS              96,50 21%              96,50             116,77
Celokovové nůžky, s ostrou špičkou, délka cca. 20 cm.

Odlamovací nůž 1,00 KS               7,06 21%               7,06               8,54
Odlamovací nůž s plastovým tělem s pojistkou, šířka ostří: 18 mm, možnost výměny čepelí.

Čistící utěrky na monitory 3,00 KS              61,16 21%             183,48             222,01

Čistící utěrky na monitory, jemné, vlhčené, balené v dóze

Otvírač obálek 1,00 KS              20,00 21%              20,00              24,20
Nůž na otevírání listovních zásilek

Baterie, AA, alkalická, 4 ks 8,00 KS              36,00 21%             288,00             348,48
Baterie, typ: LR6 (AA), druh: alkalická, napětí: 1,5V, počet v balení: 4 ks.

Baterie, AAA, alkalická, 4 ks 10,00 KS              36,00 21%             360,00             435,60
Baterie, typ: LR03 (AAA), druh: alkalická, napětí: 1,5V, počet v balení: 4 ks.

Baterie, C, alkalická 2,00 KS              43,40 21%              86,80             105,03
Baterie, typ: LR14 (C), druh: alkalická, napětí: 1,5V.

Spirálový blok A5 - linka 2,00 KS              16,98 21%              33,96              41,09
Spirálový blok A5, 80 listů, linkovaný, boční kroužková vazba, každý list s perforací pro snadné odtržení a čtyřděrování pro ukládání do pořadače

Gelový roller, 0,5 mm, modrý 4,00 KS              10,69 21%              42,76              51,74
Gelový roller, tělo plastové, stiskací mechanismus, pogumovaný úchop, s klipem, náplň: gelový inkoust, náplň vyměnitelná, barva náplně: modrá, 
šíře stopy: 0,5 mm.

Gelový roller, fluo, sada 8 barev 2,00 KS              62,11 21%             124,22             150,31
Gelový roller, tělo plastové, stiskací mechanismus, pogumovaný úchop, s klipem, náplň: gelový fluorescenční inkoust, barva náplně: sada 8 různých 
barev.

          62 045,73Celková hodnota objednávky

Datum, jméno a podpis za VUT v Brně

Dodavatel objednávku potvrzuje, tj. objednatelem jejím prostřednictvím učiněný návrh na uzavření smlouvy přijímá, a zavazuje se řídit se obsahem 
takto uzavřené smlouvy. 
 

Datum, jméno a podpis za dodavatele

Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že stane-li se tzv. „nespolehlivým plátcem" ve smyslu § 106a zákona o DPH nebo nastane- li jiná skutečnost zakládající vznik ručitelského závazku VUT za dodavatelem 
nezaplacenou daň z přidané hodnoty, je VUT oprávněno učinit veškerá vhodná opatření k zajištění budoucího nároku z důvodu splnění ručitelského závazku, a to zejména využít ust. § 109a zákona o DPH a v 
příslušné výši úhrady správci daně ponížit úhradu dodavateli.
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Vysoké učení technické v Brně jako veřejná vysoká škola bylo zřízeno zákonem č. 111/1998 Sb. a nezapisuje se do obchodního rejstříku.




