
Předmět zakázky:   Rámcová smlouva o obchodní spolupráci - dodávání kancelářských potřeb: 

  

Název Počet kusů 

Euroobaly  (balení po 100 ks) 20 

Euroobaly ESSELTE (balení po 100 ks) 30 

Záznamní kniha linkovaná lepená s tvrdými deskami – 100 
listů formát A5 

45 

Kostka lepená na jedné straně 8,5 x 8,5 x 4 cm 45 

Příjmový pokladní doklad (i pro podvojné účetnictví) 
propisovací číslovaný  A6 

10 

Výdajový pokladní doklad (i pro podvojné účetnictví) 
propisovací formát A6 

10 

Obálky bílé samolepící C6 (114x162 mm) 8Og  balení po 
1000 ks 

1 balení 

Obálky bílé samolepící DL (110x220 mm) 80 g balení po 
1000 ks 

1 balení 

Obálky bílé samolepící  C5 (162 x 229 mm) 80 g balení po 
1000 ks 

1 balení 

Obálky bílé samolepící C4 (229 x 324 mm) 90 g balení po 
250 ks 

1 balení 

Obálky sulfitové s křížovým dnem (250x353 mm) 50 

Kartonový pořadač A4, hřbet 75 mm balení po 20 ks 2 balení 

Papírový rozlišovač (pruh do pořadačů) 
balení po 100 ks 

červený 2 balení 

  žlutý 2 balení 

Závěsný papírový rychlovazač formát A4 – 
balení 50 ks 

žlutý 1 balení 

zelený 1 balení 

modrý 1 balení 

PP rychlovazač závěsný plastový s přední  
transparentní stranou. 
(Papír. proužek pro označení) formát A4 
balení po 10 ks     
  

červený 10 balení 

modrý 10  balení 

zelený 10  balení 

žlutý   10 balení 

 Prešpánové desky s chlopněmi A4 balení  
po 20 ks 

červená          2 balení                

žlutá 2  balení     

modrá 2 balení 

zelená 2 balení 

Obal „L“ PVC barevný zakládací formát A4 
síla 150 um balení 
10 ks 

červená 10 balení 

modrá 10 balení 

zelená 10 balení 

žlutá 10  balení 

Desky prešpánové s gumou A4 balení 20 ks červené 1 balení 

modré 1 balení   

zelené 1 balení 

Lepidlo tuhé – tyčinka 15 g 50 ks 

Izolepa transparentní  48 mm  návin 66 m 10 
ks                                                           

Opravný lak Blanco Fluid ředitelný vodou 40 ks 

Drátky do sešívaček 24/6 balení 1000 ks 20 ks 

Dopisní spony 28 mm balení po 100 ks 50 ks 

Aktové spony 50 mm  po 75 ks 10 ks 

Aktové spony 75 mm  po 25 ks 10 ks 

Připínáčky mapové ve tvaru kuželu – 25 ks v krabičce 10 ks 

Špendlíky mapové s barevnou kulatou hlavičkou – 100 
ks/krabička 

30 ks 

Připínáčky barevné – 100 ks/krabička 40 ks 



Špendlíky s kovovou hlavičkou – 200 ks/krabička 40 ks 

Kuličková tužka  s modrou náplní  (max. Kč 15,-/ks) 60 ks 

Kuličková tužka s červenou náplní  (max. Kč 15,-/ks) 40 ks 

Mikrotužka plastová s gumovým úchopem a pryží, tuha 0,5 
mm 

50 ks 

Finepen – popisovač  – šířka stopy 0,4 mm modrý 60 ks 

černý 60 ks 

červený 60 ks 

zelený 60 ks 

Sada fixů (6 barev) 50 ks 

Sada fixů pro psaní na bílé tabule (sada 4 barev) 10 ks 

Jumbo fix modrý 40 ks 

Jumbo fix červený 40 ks 

Jumbo fix zelený 40 ks 

Měkká guma pro grafitové tužky 50 ks 

Křída hranatá 12x12 mm barevná – sada po 12 ks 35 ks 

Křída bílá hranatá – balení po 100 ks 15 ks 

Razítková barva pro samobarvící razítka 
Trodat                                          černá 

1 ks 

Hadr na podlahu – tkaná textilie – světlá barva 50 ks 

Prachovka jemná flanelová 50 ks 

Utěrka z mikrovlákna    40 x 40 cm 50 ks 

 


