
 

 

 

 

Ponuka – OSTATNÉ  
 
 
 
 

predložená v rámci zadávania zákazky: 
 
 

Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž - Služby  
 

 
 
 
 

Verejný obstarávateľ:  

Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, 034 01, Ružomberok. 

 
 
Názov predmetu  zákazky: 

Poskytovanie tlačiarenských služieb pre Katolícku univerzitu v Ružomberku. 

 
 
 
 
Predkladá uchádzač: 

 

Názov: Tlačiareň P+M, s.r.o. 

Sídlo: Budovateľská 1672/16, 038 53 Turany 

IČO: 46008535 

Kontaktná osoba: Pavol Kurhajec 

Telefón: 0907 843 867 

Fax: 043/4300 475 

E-mail: 
 

 
p-m@nextra.sk 
 

Internetová adresa: 
 
www.p-mtlac.sk 
 

V prípade aktuálnosti a 
v súlade s podmienkami  

podľa § 34 ods. 10) 

Podiel zákazky, ktorý mam v úmysle zadať tretím osobám:  
 
0% 



 zákona č. 25/2006 Z.z. 
uvádzam: 

Navrhovaní subdodávatelia: 
 
 
Predmety subdodávok: 
 

 
 

ZOZNAM / Súpis  
predloženej 

dokumentácie  
 

časť 

„ OSTATNÉ „ 
 

1. Dokumentácia preukazujúca zábezpeku ponuky 
 
2.Dokumentácia preukázania osobného postavenia 
 
3. Dokumentácia preukázania finančného a ekonomického 
    postavenia 
 
4. Dokumentácia preukázania technickej a odbornej  
    spôsobilosti 
 
5.Čestné prehlásenie (príloha č.5) 
 
6.Návrh rámcovej zmluvy 
 
7.Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými 
    verejným obstarávateľom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Uchádzač  prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil so súťažnými podmienkami, opisom a 
špecifikáciou predmetu zákazky. Definovaným  podmienkam porozumel  a  s dodaním služieb za týchto 
podmienok  súhlasí. Uchádzač  zároveň prehlasuje, že všetky údaje uvedené v ponuke a doklady tvoriace 
súčasť ponuky sú úplne a pravdivé. 
 
 

Dátum: 20. 12. 2013 
 
Miesto: Turany 
 
Pečiatka, podpis štatutárneho zástupcu¹): Pavol Kurhajec  ............................................................... 
 
 
     Ľubomír Kerék  ............................................................... 
 
 
     Andrea Kurhajcová ............................................................... 
 

                                    
 
  Poznámka: ¹) Počet podpísaných osôb musí byť v súlade s obchodným registrom uchádzača 



                            

 

                           Tlačiareň P+M, s. r. o. 

 
Budovateľská 1672/16, 038 53 Turany 

tel.: 043/4292 963, fax: 043/4300475 

e-mail: p-m@nextra.sk 

IČO: 46 008 535, DIČ: 2023206185, IČ DPH: SK2023206185 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami na predmet zákazky „Poskytovanie tlačiarenských služieb pre 

Katolícku univerzitu v Ružomberku“, ktoré určil verejný obstarávateľ vo výzve a v súťažných 

podkladoch. 

 

 

 
V Turanoch 20. 12. 2013 
                                                                                               
 

 
Pavol Kurhajec  ............................................................... 

 
 
    Ľubomír Kerék  ............................................................... 
 
 
    Andrea Kurhajcová  ............................................................... 
 

                                    
 
 



RÁMCOVÁ ZMLUVA č.   ...............    

 (ďalej aj „rámcová zmluva“ alebo len „zmluva“) 

 

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

 

Objednávateľ:    Katolícka univerzita v Ružomberku 

Sídlo:     Hrabovská cesta 1A,034 01  Ružomberok 

Konajúci prostredníctvom:  prof. Tadeusz Zasępa, PhD. – rektor univerzity 

Osoba oprávnená na jednanie  

vo veciach zmluvných:    Ing. Anna Jurčová – kvestorka KU 

IČO:     37 80 12 79 

DIČ:     20 21 51 24 27 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

Číslo účtu:    7000085923/8180 

Tel. a faxové spojenie:   tel. č.: 044/4304693, fax: 044/4304694 

e-mail:     rektor@ku.sk   

 

(ďalej aj „verejný obstarávateľ“ alebo  len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Dodávateľ:    Tlačiareň P+M, s.r.o. 

Sídlo:     Budovateľská 1672/16, 038 53 Turany 

Konajúci prostredníctvom:  Pavol Kurhajec 

IČO:     46 00 85 35 

IČ DPH:     SK 2023206185 

Bankové spojenie:   UniCredit Bank  

Číslo účtu:    1124260028/1111 

Tel. a faxové spojenie:   043/4292 963, 4300 475 

e-mail:     p-m@nextra.sk 

Registrácia    Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 54179/L 

 

(ďalej aj „uchádzač“ alebo len „dodávateľ“) 

 

I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok postupu verejného obstarávateľa (v zmluve 

uvedeného aj ako „objednávateľ“) pri aplikovaní postupu verejného obstarávania zadávaného 

nadlimitnou zákazkou formou verejnej súťaže v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom 

obstarávaní“). 

1.2 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka uchádzača (v zmluve uvedeného aj ako „dodávateľ“) 

predložená v rámci Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, vyhláseného dňa 15. 11. 2013, pod zn. 

18575 - MSS; ponuku vypracoval dodávateľ na základe súťažných podkladov, ktoré mu objednávateľ 

zaslal alebo odovzdal v rámci verejného obstarávania.  

1.3 Táto rámcová zmluva určuje podmienky zadávania zákaziek počas jej platnosti, najmä vo vzťahu k cene a 

predpokladanému rozsahu plnenia predmetu zákazky. Na základe tejto rámcovej zmluvy možno zadávať 

dodávateľovi zákazku bez opätovného otvárania verejnej súťaže v rámci podmienok stanovených 

v tejto zmluve. 

1.4 Pri zadávaní zákazky na základe tejto zmluvy nemožno vykonať podstatné zmeny a doplnenia podmienok 

určených v tejto rámcovej zmluve. Ak je potrebné, verejný obstarávateľ môže uchádzača (dodávateľa) 

požiadať o doplnenie jeho ponuky za predpokladu, že takéto doplnenie (ponuky) nepresiahne počas 

mailto:rektor@ku.sk


platnosti tejto zmluvy viac ako 1 % z celkovej hodnoty zákazky uvedenej v bode 2.3. Predmetom 

doplnenia ponuky uchádzača môžu byť len služby identické,  zastupiteľné alebo porovnateľné službám 

tvoriacim predmet tejto rámcovej zmluvy. 

 

 

II. 

Predmet a účel zmluvy 

 

2.1 Predmetom tejto rámcovej zmluvy je záväzok dodávateľa počas platnosti tejto zmluvy opakovane 

poskytovať objednávateľovi tlačiarenské služby bližšie konkretizované v Prílohe č.1 tejto zmluvy, 

určené čo do druhu a rozsahu podľa jednotlivých objednávok objednávateľa, a záväzok objednávateľa 

zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu za poskytnuté služby.  

 

2.2 Predmetom zmluvy podľa bodu 2.1 je poskytovanie služieb podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 

 

 

 

 

 

 

 

Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať uvedené tlačiarenské služby pre objednávateľa za účelom 

vyhotovovania vedeckých monografií, odborných knižných publikácií, vysokoškolských učebníc, 

katalógov, bibliografických súpisov, skrípt, periodík, účelových publikácií (t.j. zborníkov, manuálov, 

metodických pomôcok, propagačných brožúr a i.), tlačív, letákov, plagátov, vizitiek a ostatných tlačovín 

bližšie vymedzených v Prílohe č.1 tejto zmluvy a v jednotlivých objednávkach objednávateľa. 

2.3 Pre poskytovanie tlačiarenských služieb špecifikovaných v bodoch 2.1 a 2.2 bola objednávateľom zadaná 

nadlimitná zákazka ako postup verejného obstarávania v celkovej cene  .................................,-  eur bez DPH 

(„celková hodnota zákazky“). V prípade, že objednávateľ vystaví objednávky presahujúce celkovú hodnotu 

zákazky, je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu o tom objednávateľa upozorniť.  

2.3 Celková hodnota zákazky je iba predpokladanou; jej výpočet  vychádza z cien, za ktoré sa  obvykle 

predávajú rovnaké alebo porovnateľné tovary v čase, keď sa Výzva na predkladanie ponúk posiela na 

uverejnenie. Verejný obstarávateľ môže zadávať zákazky v rozsahu nepresahujúcom celkovú hodnotu 

zákazky stanovenú v tejto zmluve. Vzhľadom na skutočnosť, že výška skutočnej  hodnoty všetkých 

zákaziek zadaných na základe tejto rámcovej zmluvy bude závislá od potrieb, možností verejného 

obstarávateľa, od výšky vyčleneného limitu pre kúpu tovaru, ktorý je predmetom tejto zmluvy v 

jednotlivých rokoch jej platnosti a tiež od výsledkov projektovej činnosti verejného obstarávateľa, verejný 

obstarávateľ nebude mať zmluvnú povinnosť zadať zákazky do maximálnej celkovej hodnoty uvedenej 

v rámcovej dohode. Verejný obstarávateľ je oprávnený postupovať v súlade s článkom I bod 1.4 tejto 

rámcovej zmluvy za predpokladu, že doplnenie ponuky dodávateľa nebude presahovať hodnotu 1 % z 

celkovej hodnoty zákazky. Vo výpočte sumy predstavujúcej celkovú hodnotu zákazky je zahrnutá aj 

hodnota opakovaných plnení. 

 

 

 

III. 

Cena za poskytnuté služby 

 

3.1  Cena za poskytnuté služby je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov.  

3.2 Dohoda o cene vybraných položiek je súčasťou Prílohy č. 1  tejto zmluvy. 

3.3  V cene za poskytnuté služby sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa spojené s poskytnutím služieb, 

vrátane prevádzkových a mzdových nákladov, odvodových nákladov, nákladov na technické prostriedky 

Kód CPV Opis CPV 
79810000-5 Tlačiarenské služby 
79822000-2 Sadzba 
79822500-7 Grafický návrh 
79820000-8 Služby súvisiace s tlačou 
79971000-1 Knihárenské služby a apretácia 



nákladov za dopravu na miesto dodania, vrátane ďalších nákladov dodávateľa súvisiacich s poskytnutím 

služby (napr. vyloženie publikácií v konkrétnej miestnosti určenej objednávateľom v mieste dodania). 

 

IV. 

Opakované plnenie 

 

4.1 Za opakované plnenie sa považuje každé poskytnutie služieb dodávateľom, ktoré sú predmetom tejto 

zmluvy a to v opakovaných dohodnutých lehotách.  

Predmetom opakovaného plnenia môže byť len poskytnutie služieb tvoriacich predmet tejto zmluvy, resp. 

služieb porovnateľného druhu a v porovnateľnej cene v súlade s bodom 1.4 tejto zmluvy. 

4.2 Každé opakované plnenie bude realizované v periodicite maximálne jedenkrát za mesiac, resp. v dlhšom 

časovom úseku v závislosti od potrieb objednávateľa.  Ak to bude vyplývať z požiadaviek stanovených 

pre čerpanie štrukturálnych fondov EÚ, resp. iných finančných mechanizmov, môžu byť opakované 

plnenia (ďalšie poskytnutie služieb dodávateľom) uskutočňované aj v iných termínoch stanovených po 

vzájomnej dohode zmluvných strán.  

4.3 Objednávateľ upovedomí dodávateľa elektronickou formou o svojom záujme obstarať ďalšie služby na e-

mailovú adresu dodávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy a súčasne pripojí zoznam služieb obsahujúci 

identifikáciu a požadovaný rozsah služieb, ktoré má v záujme obstarať (ďalej len „objednávka“). Služby 

budú definované takým spôsobom, aby mohol dodávateľ vypracovať a predložiť cenovú ponuku na 

identické alebo zastupiteľné služby. 

4.4 Súčasne s objednávkou predloží objednávateľ dodávateľovi podklady na realizáciu tlače vo formáte PDF, 

alebo textové podklady v textovom editore (napr. vo formáte Word, obrázky vo forme výtlačkov, 

fotografií, alebo v digitálnej forme vo formáte TIF, JPG, RAW alebo porovnateľných formátoch vhodných 

pre zalomenie a sadzbu). Dodávateľ následne vypracuje odsádzaný materiál na korektúru a dodá ho 

objednávateľovi na jeho odsúhlasenie. Objednávateľom odsúhlasený materiál bude podkladom pre 

vypracovanie zákazky dodávateľom v lehote plnenia podľa bodu 5.3 tejto zmluvy.  

4.5 Dodávateľ je povinný vypracovať a predložiť objednávateľovi cenovú ponuku za objednané služby 

najneskôr do 48 hodín od prijatia jeho objednávky. 

4.6 Objednávateľ a dodávateľ sa dohodli, že fakturácia za každé opakované plnenie bude realizovaná po 

vzájomnom odsúhlasení každého opakovaného plnenia. Splatnosť faktúr bude určená v súlade s 

podmienkami uvedenými v článku VI. tejto zmluvy. 

4.7 V prípade neodoslania cenovej ponuky dodávateľom v lehote stanovenej podľa bodu 4.5 tohto článku, 

vyzve objednávateľ dodávateľa na jej dodatočné predloženie do 24 hodín s upozornením, že v prípade 

nerešpektovania takéhoto upozornenia, má objednávateľ právo postupovať v súlade s článkom XI. bod 

11.2 tejto zmluvy.  

 

 

V. 

Záväzná objednávka, miesto a lehota plnenia 

 

5.1 Záväznou objednávkou na účely tejto zmluvy sa rozumie písomne potvrdené zadanie objednávateľa 

obsahujúce požiadavky na rozsah a obsah tlačiarenských služieb, a to najmä: 

 a.) názov, príp. meno autora a presnú špecifikáciu, t.j. formát v milimetroch, rozsah v stranách, farebnosť 

vnútra a obálky, všetky navrhované papiere, povrchovú úpravu, väzbu príp. ďalšie požiadavky a 

jednotkovú cenu bez DPH; 

 b)  formu podkladov a spôsob ich prevzatia/dodania; 

 c)  miesto a termín plnenia predmetu zmluvy; 

 d)  kontaktnú osobu s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu; 

 e)  dátum vystavenia, pečiatku objednávateľa a podpis osoby zodpovednej za vystavovanie objednávok. 

Záväznú objednávku vystaví objednávateľ po splnení všetkých podmienok podľa článku IV. tejto zmluvy. 

Za objednávateľa sú kompetentní zadávať a vystavovať záväzné objednávky zamestnanci objednávateľa 

uvedení v Prílohe č. 2. 



5.2.   Miestom dodania služieb je sídlo objednávateľa, resp. sídlo jeho prevádzky (fakulty) tak, ako je uvedené v 

Prílohe č. 3; miesto dodania bude špecifikované objednávateľom v súlade s Prílohou č. 3 pre účely 

poskytnutia konkrétnych služieb v záväznej objednávke. 

5.3 Lehota plnenia bude objednávateľom konkretizovaná v záväznej objednávke; takto stanovená lehota nesmie 

byť dlhšia ako 5 (päť) pracovných dní od doručenia záväznej objednávky, prípadne až po zostavení 

kompletnej objednávky podľa osobitnej dohody na základe dohovoru prostredníctvom e-mailu s osobou 

poverenou objednávaním.  

 

 

VI. 

Platobné podmienky 

 

6.1 Predmet zmluvy môže byť financovaný z: 

a) štrukturálnych fondov EÚ, (Nenávratný finančný príspevok „NFP“); 

b) dotačných finančných prostriedkov štátneho rozpočtu; 

c) vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa;  

d) prípadne iných finančných mechanizmov. 

6.2 Verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje. Zmluvné strany sa dohodli na platbe za poskytnuté služby 

bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, ak nie je na faktúre 

uvedený iný účet, a to na základe daňového dokladu – faktúry vystavenej dodávateľom.  

6.3 Lehota splatnosti jednotlivých faktúr závisí od druhu financovania jednotlivých položiek služieb a odvíja 

sa nasledovne: 

6.3.1 Lehoty splatnosti pri úhrade platieb z nenávratného finančného príspevku (NFP): 

A. SYSTÉM PREDFINANCOVANIE: 

a) 1. splátku, a to plnenie vo výške 5 % z celkovej ceny dojednanej za poskytnutie služieb, ktoré sú 

predmetom zmluvy, uhradí objednávateľ do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu 

(faktúry), alebo do 30 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia dodávateľom (preukázanie 

formou dodacieho listu podpísaného zmluvnými stranami), v závislosti od tohto, ktorý z týchto dní 

nastal neskôr; 

b) 2. splátku, a to plnenie vo výške 95 % z celkovej ceny dojednanej za poskytnutie služieb, ktoré sú  

predmetom zmluvy, uhradí objednávateľ do 180 dní odo dňa doručenia daňového dokladu 

(faktúry), alebo do 180 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia dodávateľom (preukázanie 

formou dodacieho listu podpísaného zmluvnými stranami), v závislosti od tohto, ktorý z týchto dní 

nastal neskôr. 

Uvedená lehota splatnosti faktúr môže byť skrátená, v závislosti od podmienok čerpania finančných 

prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 

(ako „dodávateľ NFP“) stanovených v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej 

medzi objednávateľom (ako „prijímateľ NFP“) a dodávateľom NFP (ďalej aj „ Zmluva o poskytnutí NFP“). 

V zmysle uvedeného, bude mať objednávateľ povinnosť uhradiť dodávateľovi finančné prostriedky 

uhradené dodávateľom NFP v lehote do 7 dní  odo dňa pripísania príslušnej platby na účet prijímateľa 

NFP (objednávateľa). 

 

B. ZÁLOHOVÝ SYSTÉM: 

Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu (faktúry) alebo 30 dní dňa 

poskytnutia riadneho plnenia dodávateľom (preukázanie formou dodacieho listu podpísaného 

zmluvnými stranami), v závislosti od tohto, ktorý z týchto dní nastal neskôr.  

 

C. SYSTÉM REFUNDÁCIE: 

Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia dokladu (faktúry), alebo 30 dní odo dňa 

poskytnutia riadneho plnenia dodávateľom (preukázanie formou dodacieho listu podpísaného 

zmluvnými stranami), v závislosti od tohto, ktorý z týchto dní nastal neskôr. 

 

6.3.2 Lehoty splatnosti pri úhrade platieb z iných zdrojov (dotačných finančných prostriedkov 

štátneho rozpočtu; vlastných finančných zdrojov objednávateľa; prípadne iných finančných 



zdrojov) je lehota splatnosti faktúr 30 dní  odo dňa doručenia daňového dokladu (odo faktúry), 

alebo do 30 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia dodávateľom (preukázanie formou 

dodacieho listu podpísaného zmluvnými stranami)  v závislosti od tohto, ktorý z týchto dní nastal 

neskôr. 

6.4 Objednávateľ je oprávnený platbu kúpnej ceny alebo jej časti zadržať, ak neboli služby poskytnuté 

v požadovanom množstve alebo kvalite. 

6.5 V prípade, ak objednávateľom objednané služby nie je dodávateľ schopný zabezpečiť z dôvodu, že sa 

prestali poskytovať, resp. z obdobného dôvodu, je dodávateľ povinný objednávateľovi bezodkladne 

ponúknuť služby kvalitatívne porovnateľné, v cene objednávateľom pôvodne objednaných služieb alebo v 

nižšej cene. 

 

 

VII. 

Povinnosti dodávateľa 

 

7.1 Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi služby v rozsahu a kvalite podľa záväznej objednávky,  v 

zodpovedajúcej akosti a vyhotovení, odovzdať všetky doklady, ktoré sa na služby vzťahujú a to pri dodaní 

služieb v mieste tohto dodania. 

 

 

VIII. 

Povinnosti objednávateľa 

 

8.1 Objednávateľ sa zaväzuje služby poskytnuté dodávateľom v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za ne 

dohodnutú kúpnu cenu. 

8.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za poskytnuté služby dohodnutú kúpnu cenu riadne a včas (najneskôr 

posledný deň splatnosti dohodnutý podľa zmluvy). 

8.3 Objednávateľ je povinný skontrolovať, či boli služby poskytnuté dodávateľom v súlade s touto zmluvou 

a záväznou objednávkou objednávateľa a to ihneď po poskytnutí služby dodávateľom v mieste dodania. 

 

 

 

IX. 

Vady plnenia 

 

9.1 Ak objednávateľ zistí, že dodané služby majú vady, má právo požadovať: 
(i)  poskytnutie náhradného plnenia namiesto vadného plnenia,  
(ii)  poskytnutie chýbajúceho plnenia,  
(iii)  primeranú zľavu z ceny za poskytnuté služby, alebo  
(iv) vystavenie dobropisu na reklamované služby.  
Tým nie je dotknuté ustanovenie § 440 Obchodného zákonníka.  

9.2   Reklamáciu je objednávateľ povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po tom, čo vady zistil, alebo mal 
zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť podľa bodu 8.3 
tejto zmluvy.  
Ak oprávnenú reklamáciu objednávateľ uplatní v lehote do 7 dní odo dňa poskytnutia (dodania) služby, 
má právo na vrátenie celej ceny za poskytnuté služby. 
V písomnej reklamácii je objednávateľ povinný uviesť číslo faktúry, alebo dodacieho listu vzťahujúce sa na 
vadné plnenie. 

9.3 Práva objednávateľa zo zodpovednosti za vady poskytnutej služby sa nemôžu priznať v súdnom konaní, 
ak ich objednávateľ neuplatní najneskôr do dvoch rokov od doby poskytnutia služby. Pri vadách, na ktoré 
sa vzťahuje záruka, platí namiesto tejto lehoty záručná doba. 

 

 

 

 

 



X. 

Doba trvania zmluvy 

 

10.1  Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 24 mesiacov od jej uzatvorenia. 

 

 

XI. 

Zánik zmluvy 

 

11.1 Zmluvné strany sú oprávnené ukončiť zmluvu aj pred uplynutím doby trvania zmluvy uvedenej v čl. X 

tejto zmluvy: 

a/  dohodou; 

b/ písomnou výpoveďou danou ktoroukoľvek zo zmluvných strán  a to kedykoľvek aj bez uvedenia 

dôvodu. Výpovedná doba sú dva mesiace; začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane a skončí  sa uplynutím posledného dňa 

príslušného kalendárneho mesiaca. 

11.2 Objednávateľ je oprávnený ukončiť túto zmluvu aj jednostranným písomným odstúpením od tejto zmluvy 

v prípade porušenia zmluvy dodávateľom.  

 Za porušenie tejto zmluvy dodávateľom sa považuje najmä: 

(i)    omeškanie s dodaním služieb o viac ako 15 dní; 

 (ii)   opakované dodanie služieb v nezodpovedajúcej kvalite alebo množstve;  

(iii) nečinnosť dodávateľa vo vzťahu k povinnosti predložiť cenovú ponuku za účelom stanovenia ceny 

opakovaného. 

11.3 Odstúpenie od tejto zmluvy sa spravuje ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Účinnosť 

odstúpenia od zmluvy nastane okamihom jeho doručenia objednávateľovi. 

 

 

XII. 

Osobitné ustanovenia 

 

12.1 Pre doručenie akejkoľvek písomnosti, vrátane oznámenia o odstúpení od zmluvy platí, že povinnosť 

doručenia písomnosti je splnená, keď ju adresát prevezme, odmietne prevziať alebo dňom, keď ju pošta 

vrátila odosielajúcej strane ako nedoručenú.   

12.2  Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytnúť a nezverejňovať tretím osobám  žiadne informácie, ktoré 

získali v súvislosti s realizáciou tejto zmluvy, prípadne, ktoré by mohli poškodiť obom alebo jednému zo 

zmluvných strán. 

12.3   Zmluvné strany súhlasia, že v súlade s podmienkami čerpania finančných prostriedkov zo 

štrukturálnych fondov EÚ strpia výkon kontroly (auditu) súvisiaceho s overovaním s poskytovania 

služieb kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej 

medzi objednávateľom a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR „v zastúpení ASFEU“(ďalej 

aj „ Zmluva o poskytnutí NFP“), a to oprávnenými osobami v zmysle záväzkov objednávateľa 

vyplývajúcich z uvedenej Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

12.4  V prípade akýchkoľvek zmien (obchodného mena, sídla, štatutárov, IČO, IČ DPH) v subjektoch 

účastníkov zmluvy, sú zmluvné strany povinné si ich navzájom oznámiť. Ak dôjde z dôvodu 

neoznámenia zmien v subjektoch účastníkov zmluvy k spôsobeniu škodu, má poškodená zmluvná strana 

nárok na jej náhradu. 

 

 

XIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

13.1 Vzťahy vyplývajúce z tejto rámcovej zmluvy, pre ktoré neplatia osobitné ustanovenia tejto zmluvy, sa 

spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len 

„Obchodný zákonník“), ktoré upravujú vzťahy obsahom aj účelom im najbližšie a to najmä 



ustanoveniami § 536 a nasl. Obchodného zákonníka („Zmluva o dielo“) a subsidiárne tiež ustanoveniami 

§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka („Kúpna zmluva“). 

13.2 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo súvisiace s ňou, ktoré medzi účastníkmi zmluvy vzniknú, 

sa budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade ak sa zmluvné strany nedohodnú, príslušný 

je všeobecný súd objednávateľa.   

13.3 Akékoľvek zmeny alebo dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané písomne a schválené obidvomi 

zmluvnými stranami. Tieto dodatky sa stanú jej neoddeliteľnou súčasťou. 

13.4 Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach. Každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.  

13.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu  uzavreli slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok.  

13.6 Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že 

obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli ju podpísali. 

13.7 Rámcová zmluva je účinná nasledujúci deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 

13.8 Dodávateľ prehlasuje, že súhlasí so zverejnením obsahu tejto zmluvy podľa článku 13.7. 

 

 

Dodávateľ:                     Objednávateľ: 

V Ružomberku, dňa 20. 12. 2013    V Ružomberku, dňa .................................... 

              

 

Pavol Kurhajec  ....................................  –––––––––––––––-----------------––––––         

Ľubomír Kerék  .................................... 

Andrea Kurhajcová .................................... 

Prílohy:  

Príloha č. 1.: Dohoda o cene vybraných položiek  - tlačiarenské služby  

Príloha č. 2.: Kompetentní zamestnanci KU zadávať objednávky  

Príloha č. 3.: Miesto dodania služieb  

 

 

Príloha č. 1.: Dohoda o cene vybraných položiek  - tlačiarenské služby  

 

Príloha č. 2.: Kompetentní zamestnanci KU v Ružomberku  zadávať objednávky  

 

1. Katolícka univerzita v Ružomberku, Rektorát, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok: poverení 
pracovníci: Mgr. Vladimír Buzna,PhD. 

2. Knižnica KU, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok; 
poverení pracovníci: RNDr. Soňa Hamzová -  riaditeľka 

3. Ubytovacie a stravovacie zariadenia, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok: poverení pracovníci: Mgr. 
Renáta Šrámeková – riaditeľka; 

4. Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, Hrabovská cesta 1 

034 01 Ružomberok: tajomníčka fakulty: Mária Debnárová 

5. Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Hrabovská cesta 1 

034 01 Ružomberok: tajomníčka fakulty: Mgr. Janka Urbanová 

6. Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, Nám. A. Hlinku 48, 

034 01 Ružomberok: tajomníčka fakulty Ing. Jana Husarčíková 

7. Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Ti, Spišská Kapitula 12, 053 04 Spiš. Podhradie: 

vicerektor ICLic. Dušan Škrabek 

8. Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21  Košice: tajomníčka fakulty 

Ing. Mgr. Mária Hamžíková 

 



Príloha č. 3.: Miesto dodania služieb 

 

Rektorát     Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok; 

Knižnica KU     Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok; 

Ubytovacie a stravovacie zariadenia  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok; 

Filozofická fakulta    Hrabovská cesta 1, 034 01, Ružomberok; 

Pedagogická fakulta    Hrabovská cesta 1, 034 01, Ružomberok; 

       Námestie J.P. II č. 15,   058 01 Poprad; 

      Bottova 15, 054 01 Levoča; 

Fakulta Zdravotníctva   Námestie  A. Hlinku 48, 034 01, Ružomberok; 

Teologický inštitút TF   Spišská Kapitula 12, 053 04 Spiš. Podhradie; 

Teologická fakulta    Hlavná 89, 041 21 Košice; 
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Čestné vyhlásenie  
 

podľa § 32 ods. 11 zákona č. 25/2006 Z.z., o splnení podmienok účasti vo verejnej súťaži vyhlásenej vo VVO č. 18575 – MSS zo dňa  15. 11. 2013 por. č. 224/2013,  

na predmet zákazky:     Poskytovanie tlačiarenských služieb pre Katolícku univerzitu v Ružomberku. 

Čestne vyhlasujeme, že v súlade s podmienkami  horeuvedenej Výzvy na predkladanie ponúk, spĺňame podmienky  účasti 

 

 

I. podľa § 26 ods. 1, zákona č. 25/2006 Z.z., preukážeme: 

Vymenovať všetky doklady  podľa § 26 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, ktorými uchádzač bude preukazovať splnenie podmienok  
účasti. Uchádzač je povinný uviesť aj platnosť dokladov nie starších ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk. 
 
- Čestné vyhlásenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov pod registračným číslom 2013/11-PO-D1765. 

Zapísaný od: 12. 11. 2013 

Zapísaný do: 12. 11. 2016 

 

 

II. podľa § 27,  zákona č. 25/2006 Z.z., preukážeme: 

- Vyjadrenie UniCredit Bank o schopnosti plnenia si finančných záväzkov Tlačiarne P+M, s.r.o.. 

- Čestné vyhlásenie Tlačiarne P+M, s.r.o., že nemá finančné záväzky v iných bankách. 
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III. podľa § 28, zákona č. 25/2006 Z.z. preukážeme: 

- Čestné vyhlásenie o poskytnutých dodávkach tovaru + referenčné listy potvrdené odberateľom: 

Poradca podnikateľa, spol. s r..o., Vydavateľstvo Osveta, s.r.o., Matica Slovenská – Vydavateľstvo MS, Obecný úrad Turany, Inštitút  Communio, n.o., Slovenské komorné 

divadlo Martin, Mgr. art Juraj Poliak, Pergamen Trnava, s.r.o., Múzeum Spiša Spišská Nová Ves, Vydavateľ Ivan Riabič - IVART 

 

 V súlade s podmienkami  § 28 ods. 2  zákona č. 25/2006 Z.z. na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti nevyužijem technické a odborné kapacity  inej 
osoby. 

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich 
právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne 
disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca 
alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju 
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité 
na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity 
záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými 
kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je 
oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým 
nie  je dotknutá. 

 

V prípade, ak uchádzač využije  inštitút   (§ 28 ods. 2  zákona č. 25/2006 Z.z.) , musí  do čestného vyhlásenia uviesť požadované skutočnosti , vrátane dokladov, ktoré 

zákon č. 25/2006 Z.z.   v § 28 ods. 2) vyžaduje 

............................................................................................................................... 
 
.............................................................................................................................. 
 

Ak úspešný uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa  § 32, ods. 11 zákona č. 25/2006 Z.z. formou čestného vyhlásenia uchádzača, je povinný v Lehote 

na preukázanie splnenia podmienok účasti  podľa čestného  vyhlásenia, (po vyhodnotení ponúk uchádzačov) a to v čase do 10 pracovných dní od doručenia Výzvy 

na preukázanie splnenie podmienok účasti podľa čestného  vyhlásenia zaslanej verejným obstarávateľom, predložiť verejnému obstarávateľovi dokumentáciu 

splnenia podmienok účasti definovanú v bodoch III. 2.1., III. 2.2.,  III. 2.3. Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Z dokumentácie preukázania  splnenia 

podmienok účasti (podľa § 32, ods. 11 zákona č. 25/2006 Z.z.), predloženej uchádzačom musí byť jednoznačne zrejmé, že úspešný uchádzač spĺňal všetky 
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podmienky účasti stanovené verejným  obstarávateľom v bodoch III. 2.1.,  III. 2.2.,  III. 2.3. Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania  (rozsahom, obsahom aj 

spôsobom) ku dňu lehoty na predkladanie ponúk, resp. v prípade preukázania splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 11 zákona č. 25/2006 Z.z., ku dňu 

predloženia dokumentácie splnenia podmienok účasti. 

IV. Poznámky, resp. iné informácie: (podľa špecifík a podmienok verejnej súťaže) 

................................................................................ 

Uchádzač  
 
Obchodné meno  Tlačiareň P+M, s.r.o. 

 Adresa podnikania  Budovateľská 1672/16, 038 53 Turany 

IČO:    46008535 

                
 

V Turanoch dňa 20. 12. 2013           
             
 
 Pečiatka,          ............................................................... 
 
 
Meno a podpis štatutárneho zástupcu¹):  Pavol Kurhajec  ............................................................... 

 
 
     Ľubomír Kerék  ............................................................... 
 
 
     Andrea Kurhajcová ............................................................... 
 

 
 Poznámka: ¹) Počet podpísaných osôb musí byť v súlade s obchodným registrom uchádzača 

 
Poznámka: Uchádzač môže doplniť čestné vyhlásenie  aj o iné údaje, z ktorých verejný obstarávateľ bude vedieť posúdiť splnenie podmienok účasti v časti ponuky     
                      označenej ako „Ostatné“  v tejto  verejnej súťaži.  



 

  
             

 

 

Ponuka – KRITÉRIA  
 
 
 

predložená v rámci zadávania zákazky: 
 
 

Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž - Služby  
 

 
 
 
 
 

Verejný obstarávateľ:  

Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská cesta 1A, 034 01, Ružomberok. 

 
 
Názov predmetu  zákazky: 

Poskytovanie tlačiarenských služieb pre Katolícku univerzitu v Ružomberku. 
 

 
                   
 
Predkladá uchádzač: 

 

Názov: Tlačiareň P+M, s.r.o. 

Sídlo: Budovateľská 1672/16, 038 53 Turany 

IČO: 46008535 

Kontaktná osoba: Pavol Kurhajec 

Telefón: 0907 843 867 

Fax: 043/4300 475 

E-mail: 
 

p-m@nextra.sk 
 

Internetová adresa: 
www.p-mtlac.sk 
 

 
 
 

 
 
 



ZOZNAM / Súpis  
predloženej 

dokumentácie  
 

časť 

„ KRITÉRIÁ„ 
 

1.Špecifikácia komodít – tlačiarenské služby a stanovenie  
    celkovej zmluvnej ceny 
 
2.Návrh ,,Rámcovej (kúpnej) zmluvy 
 
 
 
 

 
Celková zmluvná cena 

podľa Príloha č. 1 - 
Špecifikácia komodít – 
tlačiarenské služby a 
stanovenie celkovej 

zmluvnej ceny 
(v € bez DPH)  

 

506 990,70 € 

 
 

 
Uchádzač  prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil so súťažnými podmienkami, opisom a 
špecifikáciou predmetu zákazky. Definovaným  podmienkam porozumel  a  s dodaním služieb za týchto 
podmienok  súhlasí. Uchádzač  zároveň prehlasuje, že všetky údaje uvedené v ponuke a doklady tvoriace 
súčasť ponuky sú úplne a pravdivé. 
 
 

Dátum: 20. 12. 2013 
 
Miesto: Turany 
 
Pečiatka, podpis štatutárneho zástupcu¹): Pavol Kurhajec  ............................................................... 
 
 
     Ľubomír Kerék  ............................................................... 
 
 
     Andrea Kurhajcová ............................................................... 
 
 
 
 
 
 

                                     Poznámka: ¹) Počet podpísaných osôb musí byť v súlade s obchodným registrom uchádzača 



RÁMCOVÁ ZMLUVA č.   ...............    

 (ďalej aj „rámcová zmluva“ alebo len „zmluva“) 

 

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

 

Objednávateľ:    Katolícka univerzita v Ružomberku 

Sídlo:     Hrabovská cesta 1A,034 01  Ružomberok 

Konajúci prostredníctvom:  prof. Tadeusz Zasępa, PhD. – rektor univerzity 

Osoba oprávnená na jednanie  

vo veciach zmluvných:    Ing. Anna Jurčová – kvestorka KU 

IČO:     37 80 12 79 

DIČ:     20 21 51 24 27 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

Číslo účtu:    7000085923/8180 

Tel. a faxové spojenie:   tel. č.: 044/4304693, fax: 044/4304694 

e-mail:     rektor@ku.sk   

 

(ďalej aj „verejný obstarávateľ“ alebo  len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Dodávateľ:    Tlačiareň P+M, s.r.o. 

Sídlo:     Budovateľská 1672/16, 038 53 Turany 

Konajúci prostredníctvom:  Pavol Kurhajec 

IČO:     46 00 85 35 

IČ DPH:     SK 2023206185 

Bankové spojenie:   UniCredit Bank  

Číslo účtu:    1124260028/1111 

Tel. a faxové spojenie:   043/4292 963, 4300 475 

e-mail:     p-m@nextra.sk 

Registrácia    Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo 54179/L 

 

(ďalej aj „uchádzač“ alebo len „dodávateľ“) 

 

I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok postupu verejného obstarávateľa (v zmluve 

uvedeného aj ako „objednávateľ“) pri aplikovaní postupu verejného obstarávania zadávaného 

nadlimitnou zákazkou formou verejnej súťaže v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom 

obstarávaní“). 

1.2 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka uchádzača (v zmluve uvedeného aj ako „dodávateľ“) 

predložená v rámci Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, vyhláseného dňa 15. 11. 2013, pod zn. 

18575 - MSS; ponuku vypracoval dodávateľ na základe súťažných podkladov, ktoré mu objednávateľ 

zaslal alebo odovzdal v rámci verejného obstarávania.  

1.3 Táto rámcová zmluva určuje podmienky zadávania zákaziek počas jej platnosti, najmä vo vzťahu k cene a 

predpokladanému rozsahu plnenia predmetu zákazky. Na základe tejto rámcovej zmluvy možno zadávať 

dodávateľovi zákazku bez opätovného otvárania verejnej súťaže v rámci podmienok stanovených 

v tejto zmluve. 

1.4 Pri zadávaní zákazky na základe tejto zmluvy nemožno vykonať podstatné zmeny a doplnenia podmienok 

určených v tejto rámcovej zmluve. Ak je potrebné, verejný obstarávateľ môže uchádzača (dodávateľa) 

požiadať o doplnenie jeho ponuky za predpokladu, že takéto doplnenie (ponuky) nepresiahne počas 

mailto:rektor@ku.sk


platnosti tejto zmluvy viac ako 1 % z celkovej hodnoty zákazky uvedenej v bode 2.3. Predmetom 

doplnenia ponuky uchádzača môžu byť len služby identické,  zastupiteľné alebo porovnateľné službám 

tvoriacim predmet tejto rámcovej zmluvy. 

 

 

II. 

Predmet a účel zmluvy 

 

2.1 Predmetom tejto rámcovej zmluvy je záväzok dodávateľa počas platnosti tejto zmluvy opakovane 

poskytovať objednávateľovi tlačiarenské služby bližšie konkretizované v Prílohe č.1 tejto zmluvy, 

určené čo do druhu a rozsahu podľa jednotlivých objednávok objednávateľa, a záväzok objednávateľa 

zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu za poskytnuté služby.  

 

2.2 Predmetom zmluvy podľa bodu 2.1 je poskytovanie služieb podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 

 

 

 

 

 

 

 

Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať uvedené tlačiarenské služby pre objednávateľa za účelom 

vyhotovovania vedeckých monografií, odborných knižných publikácií, vysokoškolských učebníc, 

katalógov, bibliografických súpisov, skrípt, periodík, účelových publikácií (t.j. zborníkov, manuálov, 

metodických pomôcok, propagačných brožúr a i.), tlačív, letákov, plagátov, vizitiek a ostatných tlačovín 

bližšie vymedzených v Prílohe č.1 tejto zmluvy a v jednotlivých objednávkach objednávateľa. 

2.3 Pre poskytovanie tlačiarenských služieb špecifikovaných v bodoch 2.1 a 2.2 bola objednávateľom zadaná 

nadlimitná zákazka ako postup verejného obstarávania v celkovej cene  .................................,-  eur bez DPH 

(„celková hodnota zákazky“). V prípade, že objednávateľ vystaví objednávky presahujúce celkovú hodnotu 

zákazky, je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu o tom objednávateľa upozorniť.  

2.3 Celková hodnota zákazky je iba predpokladanou; jej výpočet  vychádza z cien, za ktoré sa  obvykle 

predávajú rovnaké alebo porovnateľné tovary v čase, keď sa Výzva na predkladanie ponúk posiela na 

uverejnenie. Verejný obstarávateľ môže zadávať zákazky v rozsahu nepresahujúcom celkovú hodnotu 

zákazky stanovenú v tejto zmluve. Vzhľadom na skutočnosť, že výška skutočnej  hodnoty všetkých 

zákaziek zadaných na základe tejto rámcovej zmluvy bude závislá od potrieb, možností verejného 

obstarávateľa, od výšky vyčleneného limitu pre kúpu tovaru, ktorý je predmetom tejto zmluvy v 

jednotlivých rokoch jej platnosti a tiež od výsledkov projektovej činnosti verejného obstarávateľa, verejný 

obstarávateľ nebude mať zmluvnú povinnosť zadať zákazky do maximálnej celkovej hodnoty uvedenej 

v rámcovej dohode. Verejný obstarávateľ je oprávnený postupovať v súlade s článkom I bod 1.4 tejto 

rámcovej zmluvy za predpokladu, že doplnenie ponuky dodávateľa nebude presahovať hodnotu 1 % z 

celkovej hodnoty zákazky. Vo výpočte sumy predstavujúcej celkovú hodnotu zákazky je zahrnutá aj 

hodnota opakovaných plnení. 

 

 

 

III. 

Cena za poskytnuté služby 

 

3.1  Cena za poskytnuté služby je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov.  

3.2 Dohoda o cene vybraných položiek je súčasťou Prílohy č. 1  tejto zmluvy. 

3.3  V cene za poskytnuté služby sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa spojené s poskytnutím služieb, 

vrátane prevádzkových a mzdových nákladov, odvodových nákladov, nákladov na technické prostriedky 

Kód CPV Opis CPV 
79810000-5 Tlačiarenské služby 
79822000-2 Sadzba 
79822500-7 Grafický návrh 
79820000-8 Služby súvisiace s tlačou 
79971000-1 Knihárenské služby a apretácia 



nákladov za dopravu na miesto dodania, vrátane ďalších nákladov dodávateľa súvisiacich s poskytnutím 

služby (napr. vyloženie publikácií v konkrétnej miestnosti určenej objednávateľom v mieste dodania). 

 

IV. 

Opakované plnenie 

 

4.1 Za opakované plnenie sa považuje každé poskytnutie služieb dodávateľom, ktoré sú predmetom tejto 

zmluvy a to v opakovaných dohodnutých lehotách.  

Predmetom opakovaného plnenia môže byť len poskytnutie služieb tvoriacich predmet tejto zmluvy, resp. 

služieb porovnateľného druhu a v porovnateľnej cene v súlade s bodom 1.4 tejto zmluvy. 

4.2 Každé opakované plnenie bude realizované v periodicite maximálne jedenkrát za mesiac, resp. v dlhšom 

časovom úseku v závislosti od potrieb objednávateľa.  Ak to bude vyplývať z požiadaviek stanovených 

pre čerpanie štrukturálnych fondov EÚ, resp. iných finančných mechanizmov, môžu byť opakované 

plnenia (ďalšie poskytnutie služieb dodávateľom) uskutočňované aj v iných termínoch stanovených po 

vzájomnej dohode zmluvných strán.  

4.3 Objednávateľ upovedomí dodávateľa elektronickou formou o svojom záujme obstarať ďalšie služby na e-

mailovú adresu dodávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy a súčasne pripojí zoznam služieb obsahujúci 

identifikáciu a požadovaný rozsah služieb, ktoré má v záujme obstarať (ďalej len „objednávka“). Služby 

budú definované takým spôsobom, aby mohol dodávateľ vypracovať a predložiť cenovú ponuku na 

identické alebo zastupiteľné služby. 

4.4 Súčasne s objednávkou predloží objednávateľ dodávateľovi podklady na realizáciu tlače vo formáte PDF, 

alebo textové podklady v textovom editore (napr. vo formáte Word, obrázky vo forme výtlačkov, 

fotografií, alebo v digitálnej forme vo formáte TIF, JPG, RAW alebo porovnateľných formátoch vhodných 

pre zalomenie a sadzbu). Dodávateľ následne vypracuje odsádzaný materiál na korektúru a dodá ho 

objednávateľovi na jeho odsúhlasenie. Objednávateľom odsúhlasený materiál bude podkladom pre 

vypracovanie zákazky dodávateľom v lehote plnenia podľa bodu 5.3 tejto zmluvy.  

4.5 Dodávateľ je povinný vypracovať a predložiť objednávateľovi cenovú ponuku za objednané služby 

najneskôr do 48 hodín od prijatia jeho objednávky. 

4.6 Objednávateľ a dodávateľ sa dohodli, že fakturácia za každé opakované plnenie bude realizovaná po 

vzájomnom odsúhlasení každého opakovaného plnenia. Splatnosť faktúr bude určená v súlade s 

podmienkami uvedenými v článku VI. tejto zmluvy. 

4.7 V prípade neodoslania cenovej ponuky dodávateľom v lehote stanovenej podľa bodu 4.5 tohto článku, 

vyzve objednávateľ dodávateľa na jej dodatočné predloženie do 24 hodín s upozornením, že v prípade 

nerešpektovania takéhoto upozornenia, má objednávateľ právo postupovať v súlade s článkom XI. bod 

11.2 tejto zmluvy.  

 

 

V. 

Záväzná objednávka, miesto a lehota plnenia 

 

5.1 Záväznou objednávkou na účely tejto zmluvy sa rozumie písomne potvrdené zadanie objednávateľa 

obsahujúce požiadavky na rozsah a obsah tlačiarenských služieb, a to najmä: 

 a.) názov, príp. meno autora a presnú špecifikáciu, t.j. formát v milimetroch, rozsah v stranách, farebnosť 

vnútra a obálky, všetky navrhované papiere, povrchovú úpravu, väzbu príp. ďalšie požiadavky a 

jednotkovú cenu bez DPH; 

 b)  formu podkladov a spôsob ich prevzatia/dodania; 

 c)  miesto a termín plnenia predmetu zmluvy; 

 d)  kontaktnú osobu s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu; 

 e)  dátum vystavenia, pečiatku objednávateľa a podpis osoby zodpovednej za vystavovanie objednávok. 

Záväznú objednávku vystaví objednávateľ po splnení všetkých podmienok podľa článku IV. tejto zmluvy. 

Za objednávateľa sú kompetentní zadávať a vystavovať záväzné objednávky zamestnanci objednávateľa 

uvedení v Prílohe č. 2. 



5.2.   Miestom dodania služieb je sídlo objednávateľa, resp. sídlo jeho prevádzky (fakulty) tak, ako je uvedené v 

Prílohe č. 3; miesto dodania bude špecifikované objednávateľom v súlade s Prílohou č. 3 pre účely 

poskytnutia konkrétnych služieb v záväznej objednávke. 

5.3 Lehota plnenia bude objednávateľom konkretizovaná v záväznej objednávke; takto stanovená lehota nesmie 

byť dlhšia ako 5 (päť) pracovných dní od doručenia záväznej objednávky, prípadne až po zostavení 

kompletnej objednávky podľa osobitnej dohody na základe dohovoru prostredníctvom e-mailu s osobou 

poverenou objednávaním.  

 

 

VI. 

Platobné podmienky 

 

6.1 Predmet zmluvy môže byť financovaný z: 

a) štrukturálnych fondov EÚ, (Nenávratný finančný príspevok „NFP“); 

b) dotačných finančných prostriedkov štátneho rozpočtu; 

c) vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa;  

d) prípadne iných finančných mechanizmov. 

6.2 Verejný obstarávateľ preddavky neposkytuje. Zmluvné strany sa dohodli na platbe za poskytnuté služby 

bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, ak nie je na faktúre 

uvedený iný účet, a to na základe daňového dokladu – faktúry vystavenej dodávateľom.  

6.3 Lehota splatnosti jednotlivých faktúr závisí od druhu financovania jednotlivých položiek služieb a odvíja 

sa nasledovne: 

6.3.1 Lehoty splatnosti pri úhrade platieb z nenávratného finančného príspevku (NFP): 

A. SYSTÉM PREDFINANCOVANIE: 

a) 1. splátku, a to plnenie vo výške 5 % z celkovej ceny dojednanej za poskytnutie služieb, ktoré sú 

predmetom zmluvy, uhradí objednávateľ do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu 

(faktúry), alebo do 30 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia dodávateľom (preukázanie 

formou dodacieho listu podpísaného zmluvnými stranami), v závislosti od tohto, ktorý z týchto dní 

nastal neskôr; 

b) 2. splátku, a to plnenie vo výške 95 % z celkovej ceny dojednanej za poskytnutie služieb, ktoré sú  

predmetom zmluvy, uhradí objednávateľ do 180 dní odo dňa doručenia daňového dokladu 

(faktúry), alebo do 180 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia dodávateľom (preukázanie 

formou dodacieho listu podpísaného zmluvnými stranami), v závislosti od tohto, ktorý z týchto dní 

nastal neskôr. 

Uvedená lehota splatnosti faktúr môže byť skrátená, v závislosti od podmienok čerpania finančných 

prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 

(ako „dodávateľ NFP“) stanovených v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej 

medzi objednávateľom (ako „prijímateľ NFP“) a dodávateľom NFP (ďalej aj „ Zmluva o poskytnutí NFP“). 

V zmysle uvedeného, bude mať objednávateľ povinnosť uhradiť dodávateľovi finančné prostriedky 

uhradené dodávateľom NFP v lehote do 7 dní  odo dňa pripísania príslušnej platby na účet prijímateľa 

NFP (objednávateľa). 

 

B. ZÁLOHOVÝ SYSTÉM: 

Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu (faktúry) alebo 30 dní dňa 

poskytnutia riadneho plnenia dodávateľom (preukázanie formou dodacieho listu podpísaného 

zmluvnými stranami), v závislosti od tohto, ktorý z týchto dní nastal neskôr.  

 

C. SYSTÉM REFUNDÁCIE: 

Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia dokladu (faktúry), alebo 30 dní odo dňa 

poskytnutia riadneho plnenia dodávateľom (preukázanie formou dodacieho listu podpísaného 

zmluvnými stranami), v závislosti od tohto, ktorý z týchto dní nastal neskôr. 

 

6.3.2 Lehoty splatnosti pri úhrade platieb z iných zdrojov (dotačných finančných prostriedkov 

štátneho rozpočtu; vlastných finančných zdrojov objednávateľa; prípadne iných finančných 



zdrojov) je lehota splatnosti faktúr 30 dní  odo dňa doručenia daňového dokladu (odo faktúry), 

alebo do 30 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia dodávateľom (preukázanie formou 

dodacieho listu podpísaného zmluvnými stranami)  v závislosti od tohto, ktorý z týchto dní nastal 

neskôr. 

6.4 Objednávateľ je oprávnený platbu kúpnej ceny alebo jej časti zadržať, ak neboli služby poskytnuté 

v požadovanom množstve alebo kvalite. 

6.5 V prípade, ak objednávateľom objednané služby nie je dodávateľ schopný zabezpečiť z dôvodu, že sa 

prestali poskytovať, resp. z obdobného dôvodu, je dodávateľ povinný objednávateľovi bezodkladne 

ponúknuť služby kvalitatívne porovnateľné, v cene objednávateľom pôvodne objednaných služieb alebo v 

nižšej cene. 

 

 

VII. 

Povinnosti dodávateľa 

 

7.1 Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi služby v rozsahu a kvalite podľa záväznej objednávky,  v 

zodpovedajúcej akosti a vyhotovení, odovzdať všetky doklady, ktoré sa na služby vzťahujú a to pri dodaní 

služieb v mieste tohto dodania. 

 

 

VIII. 

Povinnosti objednávateľa 

 

8.1 Objednávateľ sa zaväzuje služby poskytnuté dodávateľom v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za ne 

dohodnutú kúpnu cenu. 

8.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za poskytnuté služby dohodnutú kúpnu cenu riadne a včas (najneskôr 

posledný deň splatnosti dohodnutý podľa zmluvy). 

8.3 Objednávateľ je povinný skontrolovať, či boli služby poskytnuté dodávateľom v súlade s touto zmluvou 

a záväznou objednávkou objednávateľa a to ihneď po poskytnutí služby dodávateľom v mieste dodania. 

 

 

 

IX. 

Vady plnenia 

 

9.1 Ak objednávateľ zistí, že dodané služby majú vady, má právo požadovať: 
(i)  poskytnutie náhradného plnenia namiesto vadného plnenia,  
(ii)  poskytnutie chýbajúceho plnenia,  
(iii)  primeranú zľavu z ceny za poskytnuté služby, alebo  
(iv) vystavenie dobropisu na reklamované služby.  
Tým nie je dotknuté ustanovenie § 440 Obchodného zákonníka.  

9.2   Reklamáciu je objednávateľ povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po tom, čo vady zistil, alebo mal 
zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť podľa bodu 8.3 
tejto zmluvy.  
Ak oprávnenú reklamáciu objednávateľ uplatní v lehote do 7 dní odo dňa poskytnutia (dodania) služby, 
má právo na vrátenie celej ceny za poskytnuté služby. 
V písomnej reklamácii je objednávateľ povinný uviesť číslo faktúry, alebo dodacieho listu vzťahujúce sa na 
vadné plnenie. 

9.3 Práva objednávateľa zo zodpovednosti za vady poskytnutej služby sa nemôžu priznať v súdnom konaní, 
ak ich objednávateľ neuplatní najneskôr do dvoch rokov od doby poskytnutia služby. Pri vadách, na ktoré 
sa vzťahuje záruka, platí namiesto tejto lehoty záručná doba. 

 

 

 

 

 



X. 

Doba trvania zmluvy 

 

10.1  Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie 24 mesiacov od jej uzatvorenia. 

 

 

XI. 

Zánik zmluvy 

 

11.1 Zmluvné strany sú oprávnené ukončiť zmluvu aj pred uplynutím doby trvania zmluvy uvedenej v čl. X 

tejto zmluvy: 

a/  dohodou; 

b/ písomnou výpoveďou danou ktoroukoľvek zo zmluvných strán  a to kedykoľvek aj bez uvedenia 

dôvodu. Výpovedná doba sú dva mesiace; začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane a skončí  sa uplynutím posledného dňa 

príslušného kalendárneho mesiaca. 

11.2 Objednávateľ je oprávnený ukončiť túto zmluvu aj jednostranným písomným odstúpením od tejto zmluvy 

v prípade porušenia zmluvy dodávateľom.  

 Za porušenie tejto zmluvy dodávateľom sa považuje najmä: 

(i)    omeškanie s dodaním služieb o viac ako 15 dní; 

 (ii)   opakované dodanie služieb v nezodpovedajúcej kvalite alebo množstve;  

(iii) nečinnosť dodávateľa vo vzťahu k povinnosti predložiť cenovú ponuku za účelom stanovenia ceny 

opakovaného. 

11.3 Odstúpenie od tejto zmluvy sa spravuje ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Účinnosť 

odstúpenia od zmluvy nastane okamihom jeho doručenia objednávateľovi. 

 

 

XII. 

Osobitné ustanovenia 

 

12.1 Pre doručenie akejkoľvek písomnosti, vrátane oznámenia o odstúpení od zmluvy platí, že povinnosť 

doručenia písomnosti je splnená, keď ju adresát prevezme, odmietne prevziať alebo dňom, keď ju pošta 

vrátila odosielajúcej strane ako nedoručenú.   

12.2  Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytnúť a nezverejňovať tretím osobám  žiadne informácie, ktoré 

získali v súvislosti s realizáciou tejto zmluvy, prípadne, ktoré by mohli poškodiť obom alebo jednému zo 

zmluvných strán. 

12.3   Zmluvné strany súhlasia, že v súlade s podmienkami čerpania finančných prostriedkov zo 

štrukturálnych fondov EÚ strpia výkon kontroly (auditu) súvisiaceho s overovaním s poskytovania 

služieb kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej 

medzi objednávateľom a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR „v zastúpení ASFEU“(ďalej 

aj „ Zmluva o poskytnutí NFP“), a to oprávnenými osobami v zmysle záväzkov objednávateľa 

vyplývajúcich z uvedenej Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

12.4  V prípade akýchkoľvek zmien (obchodného mena, sídla, štatutárov, IČO, IČ DPH) v subjektoch 

účastníkov zmluvy, sú zmluvné strany povinné si ich navzájom oznámiť. Ak dôjde z dôvodu 

neoznámenia zmien v subjektoch účastníkov zmluvy k spôsobeniu škodu, má poškodená zmluvná strana 

nárok na jej náhradu. 

 

 

XIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

13.1 Vzťahy vyplývajúce z tejto rámcovej zmluvy, pre ktoré neplatia osobitné ustanovenia tejto zmluvy, sa 

spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len 

„Obchodný zákonník“), ktoré upravujú vzťahy obsahom aj účelom im najbližšie a to najmä 



ustanoveniami § 536 a nasl. Obchodného zákonníka („Zmluva o dielo“) a subsidiárne tiež ustanoveniami 

§ 409 a nasl. Obchodného zákonníka („Kúpna zmluva“). 

13.2 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo súvisiace s ňou, ktoré medzi účastníkmi zmluvy vzniknú, 

sa budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade ak sa zmluvné strany nedohodnú, príslušný 

je všeobecný súd objednávateľa.   

13.3 Akékoľvek zmeny alebo dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané písomne a schválené obidvomi 

zmluvnými stranami. Tieto dodatky sa stanú jej neoddeliteľnou súčasťou. 

13.4 Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach. Každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.  

13.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu  uzavreli slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok.  

13.6 Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že 

obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli ju podpísali. 

13.7 Rámcová zmluva je účinná nasledujúci deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 

13.8 Dodávateľ prehlasuje, že súhlasí so zverejnením obsahu tejto zmluvy podľa článku 13.7. 

 

 

Dodávateľ:                     Objednávateľ: 

V Ružomberku, dňa 20. 12. 2013    V Ružomberku, dňa .................................... 

              

 

Pavol Kurhajec  ....................................  –––––––––––––––-----------------––––––         

Ľubomír Kerék  .................................... 

Andrea Kurhajcová .................................... 

Prílohy:  

Príloha č. 1.: Dohoda o cene vybraných položiek  - tlačiarenské služby  

Príloha č. 2.: Kompetentní zamestnanci KU zadávať objednávky  

Príloha č. 3.: Miesto dodania služieb  

 

 

Príloha č. 1.: Dohoda o cene vybraných položiek  - tlačiarenské služby  

 

Príloha č. 2.: Kompetentní zamestnanci KU v Ružomberku  zadávať objednávky  

 

1. Katolícka univerzita v Ružomberku, Rektorát, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok: poverení 
pracovníci: Mgr. Vladimír Buzna,PhD. 

2. Knižnica KU, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok; 
poverení pracovníci: RNDr. Soňa Hamzová -  riaditeľka 

3. Ubytovacie a stravovacie zariadenia, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok: poverení pracovníci: Mgr. 
Renáta Šrámeková – riaditeľka; 

4. Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, Hrabovská cesta 1 

034 01 Ružomberok: tajomníčka fakulty: Mária Debnárová 

5. Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Hrabovská cesta 1 

034 01 Ružomberok: tajomníčka fakulty: Mgr. Janka Urbanová 

6. Katolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, Nám. A. Hlinku 48, 

034 01 Ružomberok: tajomníčka fakulty Ing. Jana Husarčíková 

7. Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Ti, Spišská Kapitula 12, 053 04 Spiš. Podhradie: 

vicerektor ICLic. Dušan Škrabek 

8. Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21  Košice: tajomníčka fakulty 

Ing. Mgr. Mária Hamžíková 

 



Príloha č. 3.: Miesto dodania služieb 

 

Rektorát     Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok; 

Knižnica KU     Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok; 

Ubytovacie a stravovacie zariadenia  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok; 

Filozofická fakulta    Hrabovská cesta 1, 034 01, Ružomberok; 

Pedagogická fakulta    Hrabovská cesta 1, 034 01, Ružomberok; 

       Námestie J.P. II č. 15,   058 01 Poprad; 

      Bottova 15, 054 01 Levoča; 

Fakulta Zdravotníctva   Námestie  A. Hlinku 48, 034 01, Ružomberok; 

Teologický inštitút TF   Spišská Kapitula 12, 053 04 Spiš. Podhradie; 

Teologická fakulta    Hlavná 89, 041 21 Košice; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predmet zákazky - Poskytovanie tlačiarenských služieb pre Katolícku univerzitu v Ružomberku.

Nadlimitná zákazka - verejná súťaž  - služby

j.c. (€)

 bez DPH

sadzba 

DPH

j.c. (€)

 s DPH

spolu  (€)

 bez DPH

spolu  (€)

 s DPH

vedecké monografie a odborné knižné publikácie, vysokoškolské učebnice, skriptá, účelové publikácie (zborníky, 

manuály, metodické pomôcky a i.), katalógy a bibliografické súpisy (10% DPH)

p.č. 1

formát A5

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 100 3,0400 10 3,3440 304,00 334,40

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 2

formát A5

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 300 1,4000 10 1,5400 420,00 462,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 3

formát A5

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 500 1,0700 10 1,1770 535,00 588,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

Špecifikácia a opis tlačierenských služieb

Príloha č. 1 - Špecifikácia komodít – tlačiarenské služby a stanovenie celkovej zmluvnej ceny.        



p.č. 4

formát A5

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 1 000 0,7000 10 0,7700 700,00 770,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 5

formát A5

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 300 1,7800 10 1,9580 534,00 587,40

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie
10 plnofarebných (CMYK) strán z celkového počtu náhodne rozmiestnených v 

knihe

p.č. 6

formát A5

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 500 1,3200 10 1,4520 660,00 726,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie
10 plnofarebných (CMYK) strán z celkového počtu náhodne rozmiestnených v 

knihe

p.č. 7

formát A5

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 1 000 0,8300 10 0,9130 830,00 913,00

farebnosť vnútra 1+1



farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie
10 plnofarebných (CMYK) strán z celkového počtu náhodne rozmiestnených v 

knihe

p.č. 8

formát A5

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 100 2,7400 10 3,0140 274,00 301,40

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie väzba V2 so záložkami, 8 cm,. záložky

p.č. 9

formát A5

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 300 1,3700 10 1,5070 411,00 452,10

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie väzba V2 so záložkami, 8 cm,. záložky

p.č. 10

formát A5

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 500 1,0600 10 1,1660 530,00 583,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie väzba V2 so záložkami, 8 cm,. záložky



p.č. 11

formát A5

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 1 000 0,7050 10 0,7755 705,00 775,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie väzba V2 so záložkami, 8 cm,. záložky

p.č. 12

formát A5

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 100 3,0500 10 3,3550 305,00 335,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 Biotop 100

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava matné lamino

väzba V4

p.č. 13

formát A5

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 300 1,4500 10 1,5950 435,00 478,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 Biotop 100

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava matné lamino

väzba V4

p.č. 14

formát A5

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 500 1,0900 10 1,1990 545,00 599,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 Biotop 100

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300



povrchová úprava matné lamino

väzba V4

p.č. 15

formát A5

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 1 000 0,7590 10 0,8349 759,00 834,90

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 Biotop 100

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava matné lamino

väzba V4

p.č. 16

formát A5

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 100 4,4400 10 4,8840 444,00 488,40

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 Biotop 100

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava matné lamino

väzba V4

upresnenie
10 plnofarebných (CMYK) strán z celkového počtu náhodne rozmiestnených v 

knihe

p.č. 17

formát A5

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 300 1,9200 10 2,1120 576,00 633,60

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 Biotop 100

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava matné lamino

väzba V4

upresnenie
10 plnofarebných (CMYK) strán z celkového počtu náhodne rozmiestnených v 

knihe

p.č. 18

formát A5

rozsah (strán) 96



náklad (kusov) 500 1,3900 10 1,5290 695,00 764,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 Biotop 100

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava matné lamino

väzba V4

upresnenie
10 plnofarebných (CMYK) strán z celkového počtu náhodne rozmiestnených v 

knihe

p.č. 19

formát A5

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 1 000 0,9190 10 1,0109 919,00 1 010,90

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 Biotop 100

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava matné lamino

väzba V4

upresnenie
10 plnofarebných (CMYK) strán z celkového počtu náhodne rozmiestnených v 

knihe

p.č. 20

formát A5

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 100 3,0900 10 3,3990 309,00 339,90

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 Biotop 100

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava matné lamino

väzba V4

upresnenie väzba V4 so záložkami, 8 cm,. záložky

p.č. 21

formát A5

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 300 1,4900 10 1,6390 447,00 491,70

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 Biotop 100

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300



povrchová úprava matné lamino

väzba V4

upresnenie väzba V4 so záložkami, 8 cm,. záložky

p.č. 22

formát A5

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 500 1,1500 10 1,2650 575,00 632,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 Biotop 100

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava matné lamino

väzba V4

upresnenie väzba V4 so záložkami, 8 cm. záložky

p.č. 23

formát A5

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 1 000 0,8150 10 0,8965 815,00 896,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 Biotop 100

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava matné lamino

väzba V4

upresnenie väzba V4 so záložkami, 8 cm. záložky

p.č. 24

formát A5

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 100 4,4600 10 4,9060 446,00 490,60

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 Biotop 100

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava matné lamino

väzba V4

upresnenie
väzba V4 so záložkami, 8 cm,. záložky, 10 plnofarebných (CMYK) strán z 

celkového počtu náhodne rozmiestnených v knihe

p.č. 25

formát A5



rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 300 2,0450 10 2,2495 613,50 674,85

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 Biotop 100

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava matné lamino

väzba V4

upresnenie
väzba V4 so záložkami, 8 cm. záložky, 10 plnofarebných (CMYK) strán z 

celkového počtu náhodne rozmiestnených v knihe

p.č. 26

formát A5

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 500 1,5090 10 1,6599 754,50 829,95

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 Biotop 100

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava matné lamino

väzba V4

upresnenie
väzba V4 so záložkami, 8 cm,. záložky, 10 plnofarebných (CMYK) strán z 

celkového počtu náhodne rozmiestnených v knihe

p.č. 27

formát A5

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 1 000 1,0100 10 1,1110 1 010,00 1 111,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 Biotop 100

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava matné lamino

väzba V4

upresnenie
väzba V4 so záložkami, 8 cm,. záložky, 10 plnofarebných (CMYK) strán z 

celkového počtu náhodne rozmiestnených v knihe

p.č. 28

formát A5

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 100 4,0600 10 4,4660 406,00 446,60

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080



papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie tvar chrbta: rovný

p.č. 29

formát A5

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 300 2,1100 10 2,3210 633,00 696,30

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie tvar chrbta: rovný

p.č. 30

formát A5

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 500 1,5150 10 1,6665 757,50 833,25

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie tvar chrbta: rovný

p.č. 31

formát A5

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 100 5,3600 10 5,8960 536,00 589,60

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8



upresnenie
10 plnofarebných (CMYK) strán z celkového počtu náhodne rozmiestnených v 

knihe, tvar chrbta: rovný

p.č. 32

formát A5

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 300 2,5700 10 2,8270 771,00 848,10

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie
10 plnofarebných (CMYK) strán z celkového počtu náhodne rozmiestnených v 

knihe, tvar chrbta: rovný

p.č. 33

formát A5

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 500 1,8100 10 1,9910 905,00 995,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie
10 plnofarebných (CMYK) strán z celkového počtu náhodne rozmiestnených v 

knihe, tvar chrbta: rovný

p.č. 34

formát A5

rozsah (strán) 128

náklad (kusov) 100 7,1000 10 7,8100 710,00 781,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 NLS 90

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie
16 plnofarebných (CMYK) strán z celkového počtu náhodne rozmiestnených v 

knihe, tvar chrbta: rovný



p.č. 35

formát A5

rozsah (strán) 128

náklad (kusov) 300 3,2900 10 3,6190 987,00 1 085,70

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 NLS 90

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie
16 plnofarebných (CMYK) strán náhodne rozmiestnených v knihe, tvar chrbta: 

rovný

p.č. 36

formát A5

rozsah (strán) 128

náklad (kusov) 500 2,3200 10 2,5520 1 160,00 1 276,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 NLS 90

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie
16 plnofarebných (CMYK) strán náhodne rozmiestnených v knihe, tvar chrbta: 

rovný

p.č. 37

formát A5

rozsah (strán) 128

náklad (kusov) 100 5,9900 10 6,5890 599,00 658,90

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie
96 strán 1+1, 32 strán farebná príloha, príloha na 115 gr. NLS papieri, farebnosť 

prílohy 4+4, (CMYK) tvar chrbta: rovný

p.č. 38



formát A5

rozsah (strán) 128

náklad (kusov) 300 2,8900 10 3,1790 867,00 953,70

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie
96 strán 1+1, 32 strán farebná príloha, príloha na 115 gr. NLS papieri, farebnosť 

prílohy 4+4,  (CMYK) tvar chrbta: rovný

p.č. 39

formát A5

rozsah (strán) 128

náklad (kusov) 500 2,0500 10 2,2550 1 025,00 1 127,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie
96 strán 1+1, 32 strán farebná príloha, príloha na 115 gr. NLS papieri, farebnosť 

prílohy 4+4  (CMYK), tvar chrbta: rovný

p.č. 40

formát A5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 100 5,9300 10 6,5230 593,00 652,30

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 41

formát A5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 300 2,5700 10 2,8270 771,00 848,10

farebnosť vnútra 1+1



farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 42

formát A5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 500 1,9500 10 2,1450 975,00 1 072,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 43

formát A5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 1 000 1,3900 10 1,5290 1 390,00 1 529,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 44

formát A5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 100 11,7500 10 12,9250 1 175,00 1 292,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie 32 plnofarebných (CMYK) strán náhodne rozmiestnených v knihe

p.č. 45

formát A5

rozsah (strán) 288



náklad (kusov) 300 4,5900 10 5,0490 1 377,00 1 514,70

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie 32 plnofarebných (CMYK) strán náhodne rozmiestnených v knihe

p.č. 46

formát A5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 500 3,1500 10 3,4650 1 575,00 1 732,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie 32 plnofarebných (CMYK) strán náhodne rozmiestnených v knihe

p.č. 47

formát A5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 1 000 2,0200 10 2,2220 2 020,00 2 222,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie 32 plnofarebných (CMYK) strán náhodne rozmiestnených v knihe

p.č. 48

formát A5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 100 9,2900 10 10,2190 929,00 1 021,90

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2



upresnenie
224 strán 1+1, 64 strán farebná príloha, príloha na 115 gr. NLS papieri, 

farebnosť prílohy 4+4 (CMYK)

p.č. 49

formát A5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 300 3,8900 10 4,2790 1 167,00 1 283,70

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie
224 strán 1+1, 64 strán farebná príloha, príloha na 115 gr. NLS papieri, 

farebnosť prílohy 4+4  (CMYK)

p.č. 50

formát A5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 500 2,7500 10 3,0250 1 375,00 1 512,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie
224 strán 1+1, 64 strán farebná príloha, príloha na 115 gr. NLS papieri, 

farebnosť prílohy 4+4  (CMYK)

p.č. 51

formát A5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 1 000 1,8620 10 2,0482 1 862,00 2 048,20

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie
224 strán 1+1, 64 strán farebná príloha, príloha na 115 gr. NLS papieri, 

farebnosť prílohy 4+4  (CMYK)

p.č. 52

formát A5



rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 100 6,6500 10 7,3150 665,00 731,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie väzba V2 so záložkami, 8 cm,. záložky

p.č. 53

formát A5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 300 3,0400 10 3,3440 912,00 1 003,20

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie väzba V2 so záložkami, 8 cm,. záložky

p.č. 54

formát A5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 500 2,1500 10 2,3650 1 075,00 1 182,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie väzba V2 so záložkami, 8 cm,. záložky

p.č. 55

formát A5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 1 000 1,4720 10 1,6192 1 472,00 1 619,20

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava lesklé lamino



väzba V2

upresnenie väzba V2 so záložkami, 8 cm,. záložky

p.č. 56

formát A5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 100 12,1500 10 13,3650 1 215,00 1 336,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie
väzba V2 so záložkami, 8 cm,. záložky, 32 strán z celkového počtu strán 

farebných 4+4  (CMYK)

p.č. 57

formát A5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 300 4,7250 10 5,1975 1 417,50 1 559,25

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie
väzba V2 so záložkami, 8 cm,. záložky, 32 strán z celkového počtu strán 

farebných 4+4  (CMYK)

p.č. 58

formát A5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 500 3,2900 10 3,6190 1 645,00 1 809,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie
väzba V2 so záložkami, 8 cm,. záložky, 32 strán z celkového počtu strán 

farebných 4+4  (CMYK)

p.č. 59

formát A5



rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 1 000 1,9850 10 2,1835 1 985,00 2 183,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie
väzba V2 so záložkami, 8 cm,. záložky, 32 strán z celkového počtu strán 

farebných 4+4  (CMYK)

p.č. 60

formát A5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 100 6,3900 10 7,0290 639,00 702,90

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 Biotop 100

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava matné lamino

väzba V4

p.č. 61

formát A5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 300 2,9500 10 3,2450 885,00 973,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 Biotop 100

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava matné lamino

väzba V4

p.č. 62

formát A5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 500 2,3600 10 2,5960 1 180,00 1 298,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 Biotop 100

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava matné lamino

väzba V4



p.č. 63

formát A5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 1 000 1,7200 10 1,8920 1 720,00 1 892,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 Biotop 100

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava matné lamino

väzba V4

p.č. 64

formát A5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 100 9,9700 10 10,9670 997,00 1 096,70

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 Biotop 100

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava matné lamino

väzba V4

upresnenie
väzba V4 so záložkami, 8 cm,. záložky, 16 plnofarebných (CMYK) strán z 

celkového počtu náhodne rozmiestnených v knihe

p.č. 65

formát A5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 300 4,2340 10 4,6574 1 270,20 1 397,22

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 Biotop 100

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava matné lamino

väzba V4

upresnenie
väzba V4 so záložkami, 8 cm,. záložky, 16 plnofarebných (CMYK) strán z 

celkového počtu náhodne rozmiestnených v knihe

p.č. 66

formát A5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 500 3,0890 10 3,3979 1 544,50 1 698,95

farebnosť vnútra 1+1



farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 Biotop 100

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava matné lamino

väzba V4

upresnenie
väzba V4 so záložkami, 8 cm,. záložky, 16 plnofarebných (CMYK) strán z 

celkového počtu náhodne rozmiestnených v knihe

p.č. 67

formát A5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 1 000 2,1590 10 2,3749 2 159,00 2 374,90

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 Biotop 100

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava matné lamino

väzba V4

upresnenie
väzba V4 so záložkami, 8 cm,. záložky, 16 plnofarebných (CMYK) strán z 

celkového počtu náhodne rozmiestnených v knihe

p.č. 68

formát A5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 100 7,6900 10 8,4590 769,00 845,90

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie tvar chrbta: rovný

p.č. 69

formát A5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 300 3,6790 10 4,0469 1 103,70 1 214,07

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1200



povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie tvar chrbta: rovný

p.č. 70

formát A5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 500 2,8050 10 3,0855 1 402,50 1 542,75

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie tvar chrbta: rovný

p.č. 71

formát A5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 100 10,2420 10 11,2662 1 024,20 1 126,62

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie
tvar chrbta: rovný, 16 plnofarebných (CMYK) strán z celkového počtu náhodne 

rozmiestnených v knihe

p.č. 72

formát A5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 300 4,5820 10 5,0402 1 374,60 1 512,06

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8



upresnenie
tvar chrbta: rovný, 16 plnofarebných (CMYK) strán z celkového počtu náhodne 

rozmiestnených v knihe

p.č. 73

formát A5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 500 3,4100 10 3,7510 1 705,00 1 875,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie
tvar chrbta: rovný, 16 plnofarebných (CMYK) strán z celkového počtu náhodne 

rozmiestnených v knihe

p.č. 74

formát A5

rozsah (strán) 480

náklad (kusov) 100 8,9190 10 9,8109 891,90 981,09

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 350

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V4

p.č. 75

formát A5

rozsah (strán) 480

náklad (kusov) 300 3,9990 10 4,3989 1 199,70 1 319,67

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 350

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V4

p.č. 76

formát A5

rozsah (strán) 480

náklad (kusov) 500 3,0250 10 3,3275 1 512,50 1 663,75



farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 350

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V4

p.č. 77

formát A5

rozsah (strán) 480

náklad (kusov) 1 000 2,1020 10 2,3122 2 102,00 2 312,20

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 350

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V4

p.č. 78

formát A5

rozsah (strán) 480

náklad (kusov) 100 16,3800 10 18,0180 1 638,00 1 801,80

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 350

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V4

upresnenie
väzba V4, 32 plnofarebných (CMYK) strán z celkového počtu náhodne 

rozmiestnených v knihe

p.č. 79

formát A5

rozsah (strán) 480

náklad (kusov) 300 6,3190 10 6,9509 1 895,70 2 085,27

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 350

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V4

upresnenie
väzba V4, 32 plnofarebných (CMYK) strán z celkového počtu náhodne 

rozmiestnených v knihe



p.č. 80

formát A5

rozsah (strán) 480

náklad (kusov) 500 4,3940 10 4,8334 2 197,00 2 416,70

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 350

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V4

upresnenie
väzba V4, 32 plnofarebných (CMYK) strán z celkového počtu náhodne 

rozmiestnených v knihe

p.č. 81

formát A5

rozsah (strán) 480

náklad (kusov) 1 000 2,8650 10 3,1515 2 865,00 3 151,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 350

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V4

upresnenie
väzba V4, 32 plnofarebných (CMYK) strán z celkového počtu náhodne 

rozmiestnených v knihe

p.č. 82

formát A5

rozsah (strán) 480

náklad (kusov) 100 9,2350 10 10,1585 923,50 1 015,85

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 350

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V4

upresnenie väzba V4 so záložkami, 8 cm,. záložky

p.č. 83

formát A5

rozsah (strán) 480

náklad (kusov) 300 4,0590 10 4,4649 1 217,70 1 339,47



farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 350

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V4

upresnenie väzba V4 so záložkami, 8 cm,. záložky

p.č. 84

formát A5

rozsah (strán) 480

náklad (kusov) 500 3,0050 10 3,3055 1 502,50 1 652,75

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 350

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V4

upresnenie väzba V4 so záložkami, 8 cm,. záložky

p.č. 85

formát A5

rozsah (strán) 480

náklad (kusov) 1 000 2,1830 10 2,4013 2 183,00 2 401,30

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 350

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V4

upresnenie väzba V4 so záložkami, 8 cm,. záložky

p.č. 86

formát A5

rozsah (strán) 480

náklad (kusov) 100 16,2450 10 17,8695 1 624,50 1 786,95

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 350

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V4



upresnenie
väzba V4 so záložkami, 8 cm,. záložky, 32 plnofarebných (CMYK) strán z 

celkového počtu náhodne rozmiestnených v knihe

p.č. 87

formát A5

rozsah (strán) 480

náklad (kusov) 300 6,4190 10 7,0609 1 925,70 2 118,27

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 350

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V4

upresnenie
väzba V4 so záložkami, 8 cm,. záložky, 32 plnofarebných (CMYK) strán z 

celkového počtu náhodne rozmiestnených v knihe

p.č. 88

formát A5

rozsah (strán) 480

náklad (kusov) 500 4,5890 10 5,0479 2 294,50 2 523,95

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 350

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V4

upresnenie
väzba V4 so záložkami, 8 cm,. záložky, 32 plnofarebných (CMYK) strán z 

celkového počtu náhodne rozmiestnených v knihe

p.č. 89

formát A5

rozsah (strán) 480

náklad (kusov) 1 000 2,9990 10 3,2989 2 999,00 3 298,90

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 350

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V4

upresnenie
väzba V4 so záložkami, 8 cm,. záložky, 32 plnofarebných (CMYK) strán z 

celkového počtu náhodne rozmiestnených v knihe

p.č. 90

formát A5



rozsah (strán) 480

náklad (kusov) 100 11,0490 10 12,1539 1 104,90 1 215,39

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie tvar chrbta: oblý

p.č. 91

formát A5

rozsah (strán) 480

náklad (kusov) 300 5,7100 10 6,2810 1 713,00 1 884,30

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie tvar chrbta: oblý

p.č. 92

formát A5

rozsah (strán) 480

náklad (kusov) 500 3,9870 10 4,3857 1 993,50 2 192,85

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie tvar chrbta: oblý

p.č. 93

formát A5

rozsah (strán) 480

náklad (kusov) 100 21,8950 10 24,0845 2 189,50 2 408,45

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0



papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie
tvar chrbta: oblý, 40 plnofarebných (CMYK) strán náhodne rozmiestnených v 

knihe z celkového počtu

p.č. 94

formát A5

rozsah (strán) 480

náklad (kusov) 300 9,2050 10 10,1255 2 761,50 3 037,65

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie
tvar chrbta: oblý, 40 plnofarebných (CMYK) strán náhodne rozmiestnených v 

knihe z celkového počtu

p.č. 95

formát A5

rozsah (strán) 480

náklad (kusov) 500 6,3650 10 7,0015 3 182,50 3 500,75

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie
tvar chrbta: oblý, 40 plnofarebných (CMYK) strán náhodne rozmiestnených v 

knihe z celkového počtu

p.č. 96

formát B5

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 300 1,3890 10 1,5279 416,70 458,37

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250



povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 97

formát B5

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 500 1,1250 10 1,2375 562,50 618,75

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 98

formát B5

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 1 000 0,7750 10 0,8525 775,00 852,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 99

formát B5

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 300 1,4450 10 1,5895 433,50 476,85

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie väzba V2 s o záložkami, 8 cm,. záložky

p.č. 100

formát B5

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 500 1,1200 10 1,2320 560,00 616,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0



papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie väzba V2 s o záložkami, 8 cm,. záložky

p.č. 101

formát B5

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 1 000 0,8050 10 0,8855 805,00 885,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie väzba V2 s o záložkami, 8 cm,. záložky

p.č. 102

formát B5

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 300 1,4450 10 1,5895 433,50 476,85

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 Biotop 100

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava matné lamino

väzba V4

p.č. 103

formát B5

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 500 1,1090 10 1,2199 554,50 609,95

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 Biotop 100

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava matné lamino

väzba V4

p.č. 104

formát B5

rozsah (strán) 96



náklad (kusov) 1 000 0,7750 10 0,8525 775,00 852,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 Biotop 100

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava matné lamino

väzba V4

p.č. 105

formát B5

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 300 1,5790 10 1,7369 473,70 521,07

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 Biotop 100

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava matné lamino

väzba V4

upresnenie väzba V4 so záložkami, 8 cm,. záložky

p.č. 106

formát B5

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 500 1,3280 10 1,4608 664,00 730,40

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 Biotop 100

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava matné lamino

väzba V4

upresnenie väzba V4 so záložkami, 8 cm,. záložky

p.č. 107

formát B5

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 1 000 0,9090 10 0,9999 909,00 999,90

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 Biotop 100

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava matné lamino

väzba V4

upresnenie väzba V4 so záložkami, 8 cm,. záložky



p.č. 108

formát B5

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 300 2,2650 10 2,4915 679,50 747,45

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie tvar chrbta: rovný

p.č. 109

formát B5

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 500 1,6200 10 1,7820 810,00 891,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie tvar chrbta: rovný

p.č. 110

formát B5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 100 6,4490 10 7,0939 644,90 709,39

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 111

formát B5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 300 2,9980 10 3,2978 899,40 989,34

farebnosť vnútra 1+1



farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 112

formát B5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 500 2,2960 10 2,5256 1 148,00 1 262,80

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 113

formát B5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 1 000 1,5750 10 1,7325 1 575,00 1 732,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 114

formát B5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 100 5,8500 10 6,4350 585,00 643,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie väzba V2 so záložkami, 8 cm,. záložky

p.č. 115

formát B5

rozsah (strán) 288



náklad (kusov) 300 2,7500 10 3,0250 825,00 907,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie väzba V2 so záložkami, 8 cm,. záložky

p.č. 116

formát B5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 500 2,0000 10 2,2000 1 000,00 1 100,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie väzba V2 so záložkami, 8 cm,. záložky

p.č. 117

formát B5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 1 000 1,4700 10 1,6170 1 470,00 1 617,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie väzba V2 so záložkami, 8 cm,. záložky

p.č. 118

formát B5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 100 5,9700 10 6,5670 597,00 656,70

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 Biotop 100

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava matné lamino

väzba V4



p.č. 119

formát B5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 300 2,6800 10 2,9480 804,00 884,40

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 Biotop 100

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava matné lamino

väzba V4

p.č. 120

formát B5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 500 1,9800 10 2,1780 990,00 1 089,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 Biotop 100

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava matné lamino

väzba V4

p.č. 121

formát B5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 1 000 1,4300 10 1,5730 1 430,00 1 573,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 Biotop 100

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava matné lamino

väzba V4

p.č. 122

formát B5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 100 7,3600 10 8,0960 736,00 809,60

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500



povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie tvar chrbta: rovný

p.č. 123

formát B5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 300 3,8900 10 4,2790 1 167,00 1 283,70

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie tvar chrbta: rovný

p.č. 124

formát B5

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 500 2,8000 10 3,0800 1 400,00 1 540,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie tvar chrbta: rovný

p.č. 125

formát B5

rozsah (strán) 480

náklad (kusov) 100 9,9000 10 10,8900 990,00 1 089,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 350

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V4

p.č. 126

formát B5



rozsah (strán) 480

náklad (kusov) 300 4,3200 10 4,7520 1 296,00 1 425,60

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 350

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V4

p.č. 127

formát B5

rozsah (strán) 480

náklad (kusov) 500 3,1200 10 3,4320 1 560,00 1 716,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 350

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V4

p.č. 128

formát B5

rozsah (strán) 480

náklad (kusov) 1 000 2,2600 10 2,4860 2 260,00 2 486,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 350

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V4

p.č. 129

formát B5

rozsah (strán) 480

náklad (kusov) 100 9,9000 10 10,8900 990,00 1 089,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 350

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V4

upresnenie väzba V4 so záložkami, 8 cm,. záložky



p.č. 130

formát B5

rozsah (strán) 480

náklad (kusov) 300 4,3200 10 4,7520 1 296,00 1 425,60

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 350

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V4

upresnenie väzba V4 so záložkami, 8 cm,. záložky

p.č. 131

formát B5

rozsah (strán) 480

náklad (kusov) 500 3,1200 10 3,4320 1 560,00 1 716,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 350

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V4

upresnenie väzba V4 so záložkami, 8 cm,. záložky

p.č. 132

formát B5

rozsah (strán) 480

náklad (kusov) 1 000 2,2600 10 2,4860 2 260,00 2 486,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 350

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V4

upresnenie väzba V4 so záložkami, 8 cm,. záložky

p.č. 133

formát B5

rozsah (strán) 480

náklad (kusov) 100 11,2600 10 12,3860 1 126,00 1 238,60

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080



papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie tvar chrbta: oblý

p.č. 134

formát B5

rozsah (strán) 480

náklad (kusov) 300 5,6800 10 6,2480 1 704,00 1 874,40

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie tvar chrbta: oblý

p.č. 135

formát B5

rozsah (strán) 480

náklad (kusov) 500 4,3100 10 4,7410 2 155,00 2 370,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie tvar chrbta: oblý

p.č. 136

formát A4

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 100 4,7400 10 5,2140 474,00 521,40

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2



p.č. 137

formát A4

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 300 2,0400 10 2,2440 612,00 673,20

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 138

formát A4

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 500 1,5200 10 1,6720 760,00 836,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 139

formát A4

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 1 000 1,0300 10 1,1330 1 030,00 1 133,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 140

formát A4

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 100 4,6000 10 5,0600 460,00 506,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 Biotop 100

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava matné lamino

väzba V4



p.č. 141

formát A4

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 300 2,0000 10 2,2000 600,00 660,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 Biotop 100

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava matné lamino

väzba V4

p.č. 142

formát A4

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 500 1,6000 10 1,7600 800,00 880,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 Biotop 100

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava matné lamino

väzba V4

p.č. 143

formát A4

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 1 000 1,1900 10 1,3090 1 190,00 1 309,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 Biotop 100

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava matné lamino

väzba V4

p.č. 144

formát A4

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 100 5,4800 10 6,0280 548,00 602,80

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500



povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie tvar chrbta: rovný

p.č. 145

formát A4

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 300 2,9000 10 3,1900 870,00 957,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie tvar chrbta: rovný

p.č. 146

formát A4

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 500 2,2500 10 2,4750 1 125,00 1 237,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie tvar chrbta: rovný

p.č. 147

formát A4

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 100 10,4500 10 11,4950 1 045,00 1 149,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 148

formát A4



rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 300 4,4000 10 4,8400 1 320,00 1 452,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 149

formát A4

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 500 3,4000 10 3,7400 1 700,00 1 870,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 150

formát A4

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 1 000 2,3500 10 2,5850 2 350,00 2 585,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 151

formát A4

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 100 11,0200 10 12,1220 1 102,00 1 212,20

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 Biotop 100

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava matné lamino

väzba V4

p.č. 152



formát A4

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 300 4,9000 10 5,3900 1 470,00 1 617,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 Biotop 100

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava matné lamino

väzba V4

p.č. 153

formát A4

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 500 3,8000 10 4,1800 1 900,00 2 090,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 Biotop 100

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava matné lamino

väzba V4

p.č. 154

formát A4

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 1 000 2,8000 10 3,0800 2 800,00 3 080,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 Biotop 100

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 300

povrchová úprava matné lamino

väzba V4

p.č. 155

formát A4

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 100 11,8000 10 12,9800 1 180,00 1 298,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8



upresnenie tvar chrbta: rovný

p.č. 156

formát A4

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 300 5,8000 10 6,3800 1 740,00 1 914,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie tvar chrbta: rovný

p.č. 157

formát A4

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 500 4,5000 10 4,9500 2 250,00 2 475,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie tvar chrbta: rovný

p.č. 158

formát A4

rozsah (strán) 480

náklad (kusov) 100 17,3000 10 19,0300 1 730,00 1 903,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 350

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V4

p.č. 159

formát A4

rozsah (strán) 480

náklad (kusov) 300 6,8000 10 7,4800 2 040,00 2 244,00



farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 350

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V4

p.č. 160

formát A4

rozsah (strán) 480

náklad (kusov) 500 5,0500 10 5,5550 2 525,00 2 777,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 350

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V4

p.č. 161

formát A4

rozsah (strán) 480

náklad (kusov) 1 000 3,6400 10 4,0040 3 640,00 4 004,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 350

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V4

málonákladové publikácie tlačené ofsetom, nie digitálnou tlačou, tlač 5+0, CMYK plus Pantone  511 C

p.č. 162

formát 160x230

rozsah (strán) 160

náklad (kusov) 50 24,7500 10 27,2250 1 237,50 1 361,25

farebnosť vnútra 5+5

farebnosť obálky 5+0

papier na vnútro, gr/m2 150 NLS

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie tvar chrbta: rovný



p.č. 163

formát 160x230

rozsah (strán) 160

náklad (kusov) 70 18,6000 10 20,4600 1 302,00 1 432,20

farebnosť vnútra 5+5

farebnosť obálky 5+0

papier na vnútro, gr/m2 150 NLS

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie tvar chrbta: rovný

p.č. 164

formát 160x230

rozsah (strán) 160

náklad (kusov) 100 13,6000 10 14,9600 1 360,00 1 496,00

farebnosť vnútra 5+5

farebnosť obálky 5+0

papier na vnútro, gr/m2 150 NLS

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie tvar chrbta: rovný

p.č. 165

formát 160x230

rozsah (strán) 160

náklad (kusov) 120 11,7000 10 12,8700 1 404,00 1 544,40

farebnosť vnútra 5+5

farebnosť obálky 5+0

papier na vnútro, gr/m2 150 NLS

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie tvar chrbta: rovný

p.č. 166

formát 160x230

rozsah (strán) 200

náklad (kusov) 50 30,0500 10 33,0550 1 502,50 1 652,75



farebnosť vnútra 5+5

farebnosť obálky 5+0

papier na vnútro, gr/m2 150 NLS

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie tvar chrbta: rovný

p.č. 167

formát 160x230

rozsah (strán) 200

náklad (kusov) 70 21,9500 10 24,1450 1 536,50 1 690,15

farebnosť vnútra 5+5

farebnosť obálky 5+0

papier na vnútro, gr/m2 150 NLS

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie tvar chrbta: rovný

p.č. 168

formát 160x230

rozsah (strán) 200

náklad (kusov) 100 16,0500 10 17,6550 1 605,00 1 765,50

farebnosť vnútra 5+5

farebnosť obálky 5+0

papier na vnútro, gr/m2 150 NLS

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie tvar chrbta: rovný

p.č. 169

formát 160x230

rozsah (strán) 200

náklad (kusov) 120 13,7000 10 15,0700 1 644,00 1 808,40

farebnosť vnútra 5+5

farebnosť obálky 5+0

papier na vnútro, gr/m2 150 NLS

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135



lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie tvar chrbta: rovný

málonákladové publikácie tlačené ofsetom, nie digitálnou tlačou, tlač 5+0, CMYK plus Pantone 2756 C

p.č. 170

formát 160x230

rozsah (strán) 160

náklad (kusov) 50 24,7500 10 27,2250 1 237,50 1 361,25

farebnosť vnútra 5+5

farebnosť obálky 5+0

papier na vnútro, gr/m2 150 NLS

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie tvar chrbta: rovný

p.č. 171

formát 160x230

rozsah (strán) 160

náklad (kusov) 70 18,6000 10 20,4600 1 302,00 1 432,20

farebnosť vnútra 5+5

farebnosť obálky 5+0

papier na vnútro, gr/m2 150 NLS

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie tvar chrbta: rovný

p.č. 172

formát 160x230

rozsah (strán) 160

náklad (kusov) 100 13,6000 10 14,9600 1 360,00 1 496,00

farebnosť vnútra 5+5

farebnosť obálky 5+0

papier na vnútro, gr/m2 150 NLS

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8



upresnenie tvar chrbta: rovný

p.č. 173

formát 160x230

rozsah (strán) 160

náklad (kusov) 120 11,7000 10 12,8700 1 404,00 1 544,40

farebnosť vnútra 5+5

farebnosť obálky 5+0

papier na vnútro, gr/m2 150 NLS

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie tvar chrbta: rovný

p.č. 174

formát 160x230

rozsah (strán) 200

náklad (kusov) 50 30,0500 10 33,0550 1 502,50 1 652,75

farebnosť vnútra 5+5

farebnosť obálky 5+0

papier na vnútro, gr/m2 150 NLS

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie tvar chrbta: rovný

p.č. 175

formát 160x230

rozsah (strán) 200

náklad (kusov) 70 21,9500 10 24,1450 1 536,50 1 690,15

farebnosť vnútra 5+5

farebnosť obálky 5+0

papier na vnútro, gr/m2 150 NLS

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie tvar chrbta: rovný

p.č. 176

formát 160x230



rozsah (strán) 200

náklad (kusov) 100 16,0500 10 17,6550 1 605,00 1 765,50

farebnosť vnútra 5+5

farebnosť obálky 5+0

papier na vnútro, gr/m2 150 NLS

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie tvar chrbta: rovný

p.č. 177

formát 160x230

rozsah (strán) 200

náklad (kusov) 120 13,7000 10 15,0700 1 644,00 1 808,40

farebnosť vnútra 5+5

farebnosť obálky 5+0

papier na vnútro, gr/m2 150 NLS

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 135

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V8

upresnenie tvar chrbta: rovný

vizitky, pozvánky a obálky tlačené ofsetom, nie digitálnou tlačou, tlač 5+5, CMYK plus pantone farba 871 C Gold

p.č. 178

vizitky

formát 50 x 90 mm

rozsah (strán) 2

náklad (kusov) 50 2,1900 20 2,6280 109,50 131,40

farebnosť vnútra 5+5

papier na vnútro, gr/m2 Conqueror Chamoa, 300 gr./m2

p.č. 179

vizitky

formát 50 x 90 mm

rozsah (strán) 2

náklad (kusov) 100 1,1400 20 1,3680 114,00 136,80

farebnosť vnútra 5+5

papier na vnútro, gr/m2 Conqueror Chamoa, 300 gr./m2

p.č. 180



vizitky

formát 50 x 90 mm

rozsah (strán) 2

náklad (kusov) 150 0,8000 20 0,9600 120,00 144,00

farebnosť vnútra 5+5

papier na vnútro, gr/m2 Conqueror Chamoa, 300 gr./m2

p.č. 181

vizitky

formát 50 x 90 mm

rozsah (strán) 2

náklad (kusov) 200 0,6000 20 0,7200 120,00 144,00

farebnosť vnútra 5+5

papier na vnútro, gr/m2 Conqueror Chamoa, 300 gr./m2

p.č. 182

pozvánky 

formát 420x99

rozsah (strán) 2

náklad (kusov) 200 0,7600 20 0,9120 152,00 182,40

farebnosť vnútra 5+5

papier na vnútro, gr/m2 Conqueror Chamoa, 300 gr./m2

upresnenie zložené na 210x99

p.č. 183

obálky poštové 

formát DL (220x110)

rozsah (strán) 2

náklad (kusov) 200 0,5000 20 0,6000 100,00 120,00

farebnosť vnútra 5+5

upresnenie samolepiace DL obálky, 90 gr. papier biely

Skriptá, vnútro 1+1 čierna, obálka 1+0, obálka bez povrchovej úpravy

p.č. 184

formát A4

rozsah (strán) 80

náklad (kusov) 80 4,0500 10 4,4550 324,00 356,40

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2



p.č. 185

formát A4

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 80 4,5500 10 5,0050 364,00 400,40

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2

p.č. 186

formát A4

rozsah (strán) 112

náklad (kusov) 80 5,2500 10 5,7750 420,00 462,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2

p.č. 187

formát A4

rozsah (strán) 128

náklad (kusov) 80 5,9800 10 6,5780 478,40 526,24

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2

p.č. 188

formát A4

rozsah (strán) 144

náklad (kusov) 80 6,6000 10 7,2600 528,00 580,80

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez



väzba V2

p.č. 189

formát A4

rozsah (strán) 176

náklad (kusov) 80 7,8000 10 8,5800 624,00 686,40

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2

p.č. 190

formát A4

rozsah (strán) 224

náklad (kusov) 80 9,7000 10 10,6700 776,00 853,60

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2

p.č. 191

formát A4

rozsah (strán) 256

náklad (kusov) 80 11,1500 10 12,2650 892,00 981,20

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2

upresnenie

p.č. 192

formát A4

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 80 12,2000 10 13,4200 976,00 1 073,60

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070



papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2

p.č. 193

formát A4

rozsah (strán) 320

náklad (kusov) 80 13,5000 10 14,8500 1 080,00 1 188,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2

p.č. 194

formát A4

rozsah (strán) 352

náklad (kusov) 80 14,7000 10 16,1700 1 176,00 1 293,60

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2

p.č. 195

formát A4

rozsah (strán) 384

náklad (kusov) 80 15,9500 10 17,5450 1 276,00 1 403,60

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2

p.č. 196

formát A4

rozsah (strán) 80

náklad (kusov) 150 2,3200 10 2,5520 185,60 204,16

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0



papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2

p.č. 197

formát A4

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 150 2,7500 10 3,0250 412,50 453,75

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2

p.č. 198

formát A4

rozsah (strán) 112

náklad (kusov) 150 3,1000 10 3,4100 465,00 511,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2

p.č. 199

formát A4

rozsah (strán) 128

náklad (kusov) 150 3,5500 10 3,9050 532,50 585,75

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2

p.č. 200

formát A4

rozsah (strán) 144

náklad (kusov) 150 3,9500 10 4,3450 592,50 651,75

farebnosť vnútra 1+1



farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2

p.č. 201

formát A4

rozsah (strán) 176

náklad (kusov) 150 4,7000 10 5,1700 705,00 775,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2

p.č. 202

formát A4

rozsah (strán) 224

náklad (kusov) 150 5,7500 10 6,3250 862,50 948,75

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2

p.č. 203

formát A4

rozsah (strán) 256

náklad (kusov) 150 6,4500 10 7,0950 967,50 1 064,25

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2

p.č. 204

formát A4

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 150 7,1500 10 7,8650 1 072,50 1 179,75



farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2

p.č. 205

formát A4

rozsah (strán) 320

náklad (kusov) 150 7,9000 10 8,6900 1 185,00 1 303,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2

p.č. 206

formát A4

rozsah (strán) 352

náklad (kusov) 150 8,6500 10 9,5150 1 297,50 1 427,25

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2

p.č. 207

formát A4

rozsah (strán) 384

náklad (kusov) 150 9,3500 10 10,2850 1 402,50 1 542,75

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2

p.č. 208

formát A4

rozsah (strán) 80



náklad (kusov) 250 1,7200 10 1,8920 430,00 473,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2

p.č. 209

formát A4

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 250 1,9600 10 2,1560 490,00 539,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2

p.č. 210

formát A4

rozsah (strán) 112

náklad (kusov) 250 2,1900 10 2,4090 547,50 602,25

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2

p.č. 211

formát A4

rozsah (strán) 128

náklad (kusov) 250 2,4700 10 2,7170 617,50 679,25

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2

p.č. 212

formát A4



rozsah (strán) 144

náklad (kusov) 250 2,7000 10 2,9700 675,00 742,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2

p.č. 213

formát A4

rozsah (strán) 176

náklad (kusov) 250 3,1500 10 3,4650 787,50 866,25

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2

p.č. 214

formát A4

rozsah (strán) 224

náklad (kusov) 250 3,8500 10 4,2350 962,50 1 058,75

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2

p.č. 215

formát A4

rozsah (strán) 256

náklad (kusov) 250 4,3500 10 4,7850 1 087,50 1 196,25

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2

p.č. 216



formát A4

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 250 4,8200 10 5,3020 1 205,00 1 325,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2

p.č. 217

formát A4

rozsah (strán) 320

náklad (kusov) 250 5,2700 10 5,7970 1 317,50 1 449,25

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2

p.č. 218

formát A4

rozsah (strán) 352

náklad (kusov) 250 5,7200 10 6,2920 1 430,00 1 573,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2

p.č. 219

formát A4

rozsah (strán) 384

náklad (kusov) 250 6,2000 10 6,8200 1 550,00 1 705,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2



p.č. 220

formát A4

rozsah (strán) 80

náklad (kusov) 400 1,2500 10 1,3750 500,00 550,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2

p.č. 221

formát A4

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 400 1,4200 10 1,5620 568,00 624,80

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2

p.č. 222

formát A4

rozsah (strán) 112

náklad (kusov) 400 1,5900 10 1,7490 636,00 699,60

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2

p.č. 223

formát A4

rozsah (strán) 128

náklad (kusov) 400 1,7900 10 1,9690 716,00 787,60

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2



p.č. 224

formát A4

rozsah (strán) 144

náklad (kusov) 400 1,9700 10 2,1670 788,00 866,80

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2

p.č. 225

formát A4

rozsah (strán) 176

náklad (kusov) 400 2,2800 10 2,5080 912,00 1 003,20

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2

p.č. 226

formát A4

rozsah (strán) 224

náklad (kusov) 400 2,8000 10 3,0800 1 120,00 1 232,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2

p.č. 227

formát A4

rozsah (strán) 256

náklad (kusov) 400 3,1700 10 3,4870 1 268,00 1 394,80

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez



väzba V2

p.č. 228

formát A4

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 400 3,4900 10 3,8390 1 396,00 1 535,60

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2

p.č. 229

formát A4

rozsah (strán) 320

náklad (kusov) 400 3,8300 10 4,2130 1 532,00 1 685,20

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2

p.č. 230

formát A4

rozsah (strán) 352

náklad (kusov) 400 4,1700 10 4,5870 1 668,00 1 834,80

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava bez

väzba V2

p.č. 231

formát A4

rozsah (strán) 384

náklad (kusov) 400 4,4800 10 4,9280 1 792,00 1 971,20

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200



povrchová úprava bez

väzba V2

Skriptá, vnútro 1+1 čierna, obálka 2+0, farebná plocha, čierne písmo, povrchová úprava obálky lesklé lamino

p.č. 232

formát A4

rozsah (strán) 80

náklad (kusov) 80 4,5000 10 4,9500 360,00 396,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 233

formát A4

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 80 4,9400 10 5,4340 395,20 434,72

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 234

formát A4

rozsah (strán) 112

náklad (kusov) 80 5,6600 10 6,2260 452,80 498,08

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 235

formát A4

rozsah (strán) 128

náklad (kusov) 80 6,4200 10 7,0620 513,60 564,96

farebnosť vnútra 1+1



farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 236

formát A4

rozsah (strán) 144

náklad (kusov) 80 7,2400 10 7,9640 579,20 637,12

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 237

formát A4

rozsah (strán) 176

náklad (kusov) 80 8,2600 10 9,0860 660,80 726,88

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 238

formát A4

rozsah (strán) 224

náklad (kusov) 80 9,6100 10 10,5710 768,80 845,68

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 239

formát A4

rozsah (strán) 256

náklad (kusov) 80 11,5100 10 12,6610 920,80 1 012,88



farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 240

formát A4

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 80 12,8200 10 14,1020 1 025,60 1 128,16

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 241

formát A4

rozsah (strán) 320

náklad (kusov) 80 14,0400 10 15,4440 1 123,20 1 235,52

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 242

formát A4

rozsah (strán) 352

náklad (kusov) 80 15,4100 10 16,9510 1 232,80 1 356,08

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 243

formát A4

rozsah (strán) 384



náklad (kusov) 80 16,5800 10 18,2380 1 326,40 1 459,04

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 244

formát A4

rozsah (strán) 80

náklad (kusov) 150 2,6600 10 2,9260 212,80 234,08

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 245

formát A4

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 150 3,0600 10 3,3660 459,00 504,90

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 246

formát A4

rozsah (strán) 112

náklad (kusov) 150 3,4300 10 3,7730 514,50 565,95

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 247

formát A4



rozsah (strán) 128

náklad (kusov) 150 3,8400 10 4,2240 576,00 633,60

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 248

formát A4

rozsah (strán) 144

náklad (kusov) 150 4,2500 10 4,6750 637,50 701,25

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 249

formát A4

rozsah (strán) 176

náklad (kusov) 150 5,0200 10 5,5220 753,00 828,30

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 250

formát A4

rozsah (strán) 224

náklad (kusov) 150 6,0900 10 6,6990 913,50 1 004,85

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 251



formát A4

rozsah (strán) 256

náklad (kusov) 150 6,8900 10 7,5790 1 033,50 1 136,85

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 252

formát A4

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 150 7,6100 10 8,3710 1 141,50 1 255,65

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 253

formát A4

rozsah (strán) 320

náklad (kusov) 150 8,3500 10 9,1850 1 252,50 1 377,75

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 254

formát A4

rozsah (strán) 352

náklad (kusov) 150 9,1900 10 10,1090 1 378,50 1 516,35

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2



p.č. 255

formát A4

rozsah (strán) 384

náklad (kusov) 150 9,8700 10 10,8570 1 480,50 1 628,55

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 256

formát A4

rozsah (strán) 80

náklad (kusov) 250 1,8400 10 2,0240 460,00 506,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 257

formát A4

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 250 2,0700 10 2,2770 517,50 569,25

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 258

formát A4

rozsah (strán) 112

náklad (kusov) 250 2,3000 10 2,5300 575,00 632,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2



p.č. 259

formát A4

rozsah (strán) 128

náklad (kusov) 250 2,5800 10 2,8380 645,00 709,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 260

formát A4

rozsah (strán) 144

náklad (kusov) 250 2,8200 10 3,1020 705,00 775,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 261

formát A4

rozsah (strán) 176

náklad (kusov) 250 3,2800 10 3,6080 820,00 902,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 262

formát A4

rozsah (strán) 224

náklad (kusov) 250 3,9700 10 4,3670 992,50 1 091,75

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino



väzba V2

p.č. 263

formát A4

rozsah (strán) 256

náklad (kusov) 250 4,4600 10 4,9060 1 115,00 1 226,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 264

formát A4

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 250 4,9000 10 5,3900 1 225,00 1 347,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 265

formát A4

rozsah (strán) 320

náklad (kusov) 250 5,3800 10 5,9180 1 345,00 1 479,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 266

formát A4

rozsah (strán) 352

náklad (kusov) 250 5,8200 10 6,4020 1 455,00 1 600,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200



povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 267

formát A4

rozsah (strán) 384

náklad (kusov) 250 6,3100 10 6,9410 1 577,50 1 735,25

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 268

formát A4

rozsah (strán) 80

náklad (kusov) 400 1,3500 10 1,4850 540,00 594,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 269

formát A4

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 400 1,5200 10 1,6720 608,00 668,80

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 270

formát A4

rozsah (strán) 112

náklad (kusov) 400 1,6900 10 1,8590 676,00 743,60

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070



papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 271

formát A4

rozsah (strán) 128

náklad (kusov) 400 1,9000 10 2,0900 760,00 836,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 272

formát A4

rozsah (strán) 144

náklad (kusov) 400 2,0600 10 2,2660 824,00 906,40

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 273

formát A4

rozsah (strán) 176

náklad (kusov) 400 2,3900 10 2,6290 956,00 1 051,60

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 274

formát A4

rozsah (strán) 224

náklad (kusov) 400 2,9000 10 3,1900 1 160,00 1 276,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0



papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 275

formát A4

rozsah (strán) 256

náklad (kusov) 400 3,2500 10 3,5750 1 300,00 1 430,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 276

formát A4

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 400 3,5800 10 3,9380 1 432,00 1 575,20

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 277

formát A4

rozsah (strán) 320

náklad (kusov) 400 3,9300 10 4,3230 1 572,00 1 729,20

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 278

formát A4

rozsah (strán) 352

náklad (kusov) 400 4,2600 10 4,6860 1 704,00 1 874,40

farebnosť vnútra 1+1



farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

p.č. 279

formát A4

rozsah (strán) 384

náklad (kusov) 400 4,6100 10 5,0710 1 844,00 2 028,40

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

Skriptá, vnútro 1+1 čierna, plus farebné CMYK strany obsahujúce jednoduché grafy, schémy, tabuľky, farebné 

strany sú náhodne rozmiestnené v skriptách, obálka 4+0, povrchová úrava obálky: lesklé lamino

p.č. 280

formát A4

rozsah (strán) 80

náklad (kusov) 80 6,9600 10 7,6560 556,80 612,48

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet plnofarebných (CMYK) strán 10

p.č. 281

formát A4

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 80 8,2900 10 9,1190 663,20 729,52

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 10



p.č. 282

formát A4

rozsah (strán) 112

náklad (kusov) 80 9,7100 10 10,6810 776,80 854,48

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 10

p.č. 283

formát A4

rozsah (strán) 128

náklad (kusov) 80 11,0400 10 12,1440 883,20 971,52

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 15

p.č. 284

formát A4

rozsah (strán) 144

náklad (kusov) 80 12,3800 10 13,6180 990,40 1 089,44

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 15

p.č. 285

formát A4

rozsah (strán) 176

náklad (kusov) 80 14,9300 10 16,4230 1 194,40 1 313,84

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0



papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 15

p.č. 286

formát A4

rozsah (strán) 224

náklad (kusov) 80 18,8200 10 20,7020 1 505,60 1 656,16

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 20

p.č. 287

formát A4

rozsah (strán) 256

náklad (kusov) 80 20,0200 10 22,0220 1 601,60 1 761,76

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 20

p.č. 288

formát A4

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 80 21,3900 10 23,5290 1 711,20 1 882,32

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 20

p.č. 289



formát A4

rozsah (strán) 320

náklad (kusov) 80 21,1500 10 23,2650 1 692,00 1 861,20

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 30

p.č. 290

formát A4

rozsah (strán) 352

náklad (kusov) 80 23,3300 10 25,6630 1 866,40 2 053,04

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 30

p.č. 291

formát A4

rozsah (strán) 384

náklad (kusov) 80 24,5200 10 26,9720 1 961,60 2 157,76

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 30

p.č. 292

formát A4

rozsah (strán) 80

náklad (kusov) 150 5,0700 10 5,5770 405,60 446,16

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250



povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 10

p.č. 293

formát A4

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 150 5,7000 10 6,2700 855,00 940,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 10

p.č. 294

formát A4

rozsah (strán) 112

náklad (kusov) 150 5,3400 10 5,8740 801,00 881,10

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 10

p.č. 295

formát A4

rozsah (strán) 128

náklad (kusov) 150 5,8300 10 6,4130 874,50 961,95

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 15

p.č. 296

formát A4

rozsah (strán) 144



náklad (kusov) 150 6,3500 10 6,9850 952,50 1 047,75

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 15

p.č. 297

formát A4

rozsah (strán) 176

náklad (kusov) 150 7,5600 10 8,3160 1 134,00 1 247,40

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 15

p.č. 298

formát A4

rozsah (strán) 224

náklad (kusov) 150 8,6800 10 9,5480 1 302,00 1 432,20

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 20

p.č. 299

formát A4

rozsah (strán) 256

náklad (kusov) 150 9,7300 10 10,7030 1 459,50 1 605,45

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2



upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 20

p.č. 300

formát A4

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 150 10,4700 10 11,5170 1 570,50 1 727,55

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 20

p.č. 301

formát A4

rozsah (strán) 320

náklad (kusov) 150 12,8300 10 14,1130 1 924,50 2 116,95

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 30

p.č. 302

formát A4

rozsah (strán) 352

náklad (kusov) 150 13,5300 10 14,8830 2 029,50 2 232,45

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 30

p.č. 303

formát A4

rozsah (strán) 384

náklad (kusov) 150 14,3600 10 15,7960 2 154,00 2 369,40

farebnosť vnútra 1+1



farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 30

p.č. 304

formát A4

rozsah (strán) 80

náklad (kusov) 250 2,7800 10 3,0580 695,00 764,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 10

p.č. 305

formát A4

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 250 3,1500 10 3,4650 787,50 866,25

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 10

p.č. 306

formát A4

rozsah (strán) 112

náklad (kusov) 250 3,5100 10 3,8610 877,50 965,25

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 10



p.č. 307

formát A4

rozsah (strán) 128

náklad (kusov) 250 3,8200 10 4,2020 955,00 1 050,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 15

p.č. 308

formát A4

rozsah (strán) 144

náklad (kusov) 250 4,1300 10 4,5430 1 032,50 1 135,75

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 15

p.č. 309

formát A4

rozsah (strán) 176

náklad (kusov) 250 4,6300 10 5,0930 1 157,50 1 273,25

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 15

p.č. 310

formát A4

rozsah (strán) 224

náklad (kusov) 250 5,9900 10 6,5890 1 497,50 1 647,25

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080



papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 20

p.č. 311

formát A4

rozsah (strán) 256

náklad (kusov) 250 6,4700 10 7,1170 1 617,50 1 779,25

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 20

p.č. 312

formát A4

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 250 6,4600 10 7,1060 1 615,00 1 776,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 20

p.č. 313

formát A4

rozsah (strán) 320

náklad (kusov) 250 7,3500 10 8,0850 1 837,50 2 021,25

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 30

p.č. 314

formát A4



rozsah (strán) 352

náklad (kusov) 250 7,8100 10 8,5910 1 952,50 2 147,75

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 30

p.č. 315

formát A4

rozsah (strán) 384

náklad (kusov) 250 8,2700 10 9,0970 2 067,50 2 274,25

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 30

p.č. 316

formát A4

rozsah (strán) 80

náklad (kusov) 400 1,9800 10 2,1780 792,00 871,20

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 10

p.č. 317

formát A4

rozsah (strán) 96

náklad (kusov) 400 2,0800 10 2,2880 832,00 915,20

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino



väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 10

p.č. 318

formát A4

rozsah (strán) 112

náklad (kusov) 400 2,2400 10 2,4640 896,00 985,60

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 10

p.č. 319

formát A4

rozsah (strán) 128

náklad (kusov) 400 2,7300 10 3,0030 1 092,00 1 201,20

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 15

p.č. 320

formát A4

rozsah (strán) 144

náklad (kusov) 400 2,8900 10 3,1790 1 156,00 1 271,60

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 15

p.č. 321

formát A4

rozsah (strán) 176

náklad (kusov) 400 3,5100 10 3,8610 1 404,00 1 544,40



farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 15

p.č. 322

formát A4

rozsah (strán) 224

náklad (kusov) 400 3,9700 10 4,3670 1 588,00 1 746,80

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 20

p.č. 323

formát A4

rozsah (strán) 256

náklad (kusov) 400 4,3100 10 4,7410 1 724,00 1 896,40

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 20

p.č. 324

formát A4

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 400 4,6300 10 5,0930 1 852,00 2 037,20

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 20



p.č. 325

formát A4

rozsah (strán) 320

náklad (kusov) 400 5,3400 10 5,8740 2 136,00 2 349,60

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 30

p.č. 326

formát A4

rozsah (strán) 352

náklad (kusov) 400 5,6600 10 6,2260 2 264,00 2 490,40

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 30

p.č. 327

formát A4

rozsah (strán) 384

náklad (kusov) 400 6,0100 10 6,6110 2 404,00 2 644,40

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 30

p.č. 328

formát A4

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 500 3,8600 10 4,2460 1 930,00 2 123,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0



papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 250

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet  plnofarebných (CMYK) strán 20

jazykovedné publikácie, náročná sadzba obsahujúca dialektologické znaky, farebné strany náhodne umiestnené v 

texte obsahujú grafy, kresby, fotografie, farebné plochy

p.č. 329

formát A5

rozsah (strán) 100

náklad (kusov) 100 6,0800 10 6,6880 608,00 668,80

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 270

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie

pri tomto type publikacie je potrebné započítať do ceny aj zalomenie (sadzbu) 

publikácie, pričom sadzba je náročná, obsahujúca dialektologické znaky. 

Plnofarebné (CMYK) strany sú náhodne umiestnené v texte a obsahujú grafy, 

kresby, fotografie, farebné plochy. Počet plnofarebných (CMYK) strán 10.

p.č. 330

formát A5

rozsah (strán) 200

náklad (kusov) 100 11,4500 10 12,5950 1 145,00 1 259,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 270

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie

pri tomto type publikacie je potrebné započítať do ceny aj zalomenie (sadzbu) 

publikácie, pričom sadzba je náročná, obsahujúca dialektologické znaky. 

Plnofarebné (CMYK) strany sú náhodne umiestnené v texte a obsahujú grafy, 

kresby, fotografie, farebné plochy. Počet plnofarebných (CMYK) strán 20.

p.č. 331

formát B5

rozsah (strán) 300

náklad (kusov) 100 15,2000 10 16,7200 1 520,00 1 672,00



farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 270

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie

pri tomto type publikacie je potrebné započítať do ceny aj zalomenie (sadzbu) 

publikácie, pričom sadzba je náročná, obsahujúca dialektologické znaky. 

Plnofarebné (CMYK) strany sú náhodne umiestnené v texte a obsahujú grafy, 

kresby, fotografie, farebné plochy. Počet plnofarebných (CMYK) strán 30.

p.č. 332

formát B5

rozsah (strán) 400

náklad (kusov) 100 21,1500 10 23,2650 2 115,00 2 326,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 270

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie

pri tomto type publikacie je potrebné započítať do ceny aj zalomenie (sadzbu) 

publikácie, pričom sadzba je náročná, obsahujúca dialektologické znaky. 

Plnofarebné (CMYK) strany sú náhodne umiestnené v texte a obsahujú grafy, 

kresby, fotografie, farebné plochy. Počet plnofarebných (CMYK) strán 40.

p.č. 333

formát B5

rozsah (strán) 500

náklad (kusov) 100 25,1000 10 27,6100 2 510,00 2 761,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 270

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie

pri tomto type publikacie je potrebné započítať do ceny aj zalomenie (sadzbu) 

publikácie, pričom sadzba je náročná, obsahujúca dialektologické znaky. 

Plnofarebné (CMYK) strany sú náhodne umiestnené v texte a obsahujú grafy, 

kresby, fotografie, farebné plochy. Počet plnofarebných (CMYK) strán 50.

p.č. 334



formát A5

rozsah (strán) 100

náklad (kusov) 200 3,4400 10 3,7840 688,00 756,80

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 270

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie

pri tomto type publikacie je potrebné započítať do ceny aj zalomenie (sadzbu) 

publikácie, pričom sadzba je náročná, obsahujúca dialektologické znaky. 

Plnofarebné (CMYK) strany sú náhodne umiestnené v texte a obsahujú grafy, 

kresby, fotografie, farebné plochy. Počet plnofarebných (CMYK) strán 10.

p.č. 335

formát A5

rozsah (strán) 200

náklad (kusov) 200 6,1200 10 6,7320 1 224,00 1 346,40

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 270

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie

pri tomto type publikacie je potrebné započítať do ceny aj zalomenie (sadzbu) 

publikácie, pričom sadzba je náročná, obsahujúca dialektologické znaky. 

Plnofarebné (CMYK) strany sú náhodne umiestnené v texte a obsahujú grafy, 

kresby, fotografie, farebné plochy. Počet plnofarebných (CMYK) strán 20.

p.č. 336

formát B5

rozsah (strán) 300

náklad (kusov) 200 7,9300 10 8,7230 1 586,00 1 744,60

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 270

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2



upresnenie

pri tomto type publikacie je potrebné započítať do ceny aj zalomenie (sadzbu) 

publikácie, pričom sadzba je náročná, obsahujúca dialektologické znaky. 

Plnofarebné (CMYK) strany sú náhodne umiestnené v texte a obsahujú grafy, 

kresby, fotografie, farebné plochy. Počet plnofarebných (CMYK) strán 30.

p.č. 337

formát B5

rozsah (strán) 400

náklad (kusov) 200 12,3700 10 13,6070 2 474,00 2 721,40

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 270

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie

pri tomto type publikacie je potrebné započítať do ceny aj zalomenie (sadzbu) 

publikácie, pričom sadzba je náročná, obsahujúca dialektologické znaky. 

Plnofarebné (CMYK) strany sú náhodne umiestnené v texte a obsahujú grafy, 

kresby, fotografie, farebné plochy. Počet plnofarebných (CMYK) strán 40.

p.č. 338

formát B5

rozsah (strán) 500

náklad (kusov) 200 14,7600 10 16,2360 2 952,00 3 247,20

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 270

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie

pri tomto type publikacie je potrebné započítať do ceny aj zalomenie (sadzbu) 

publikácie, pričom sadzba je náročná, obsahujúca dialektologické znaky. 

Plnofarebné (CMYK) strany sú náhodne umiestnené v texte a obsahujú grafy, 

kresby, fotografie, farebné plochy. Počet plnofarebných (CMYK) strán 50.

plnofarebné plublikácie, cena je vrátane grafického návrhu, zalomenia a úpravy obrázkov, rozmer 160x230 mm, 

povrchová úprava hárkov: matný lak

p.č. 339

formát 160x230

rozsah (strán) 128

náklad (kusov) 300 5,3100 10 5,8410 1 593,00 1 752,30

farebnosť vnútra 4+4



farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 135 NMT

papier na obálku/polep, v gr/m2 135 NMT

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava matné lamino

väzba V8

upresnenie
predsádky BOF 140 gr., 4+0, tvar chrbta: rovný, cena je vrátane grafického 

návrhu, zalomenia a úpravy obrázkov

p.č. 340

formát 160x230

rozsah (strán) 160

náklad (kusov) 300 6,3500 10 6,9850 1 905,00 2 095,50

farebnosť vnútra 4+4

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 135 NMT

papier na obálku/polep, v gr/m2 135 NMT

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava matné lamino

väzba V8

upresnenie
predsádky BOF 140 gr., 4+0, tvar chrbta: rovný, cena je vrátane grafického 

návrhu, zalomenia a úpravy obrázkov

p.č. 341

formát 160x230

rozsah (strán) 192

náklad (kusov) 300 7,4300 10 8,1730 2 229,00 2 451,90

farebnosť vnútra 4+4

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 135 NMT

papier na obálku/polep, v gr/m2 135 NMT

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava matné lamino

väzba V8

upresnenie
predsádky BOF 140 gr., 4+0, tvar chrbta: rovný, cena je vrátane grafického 

návrhu, zalomenia a úpravy obrázkov

p.č. 342

formát 160x230

rozsah (strán) 244

náklad (kusov) 300 9,2800 10 10,2080 2 784,00 3 062,40

farebnosť vnútra 4+4

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 135 NMT



papier na obálku/polep, v gr/m2 135 NMT

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava matné lamino

väzba V8

upresnenie
predsádky BOF 140 gr., 4+0, tvar chrbta: rovný, cena je vrátane grafického 

návrhu, zalomenia a úpravy obrázkov

p.č. 343

formát 160x230

rozsah (strán) 256

náklad (kusov) 300 9,5800 10 10,5380 2 874,00 3 161,40

farebnosť vnútra 4+4

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 135 NMT

papier na obálku/polep, v gr/m2 135 NMT

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava matné lamino

väzba V8

upresnenie
predsádky BOF 140 gr., 4+0, tvar chrbta: rovný, cena je vrátane grafického 

návrhu, zalomenia a úpravy obrázkov

p.č. 344

formát 160x230

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 300 10,6300 10 11,6930 3 189,00 3 507,90

farebnosť vnútra 4+4

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 135 NMT

papier na obálku/polep, v gr/m2 135 NMT

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava matné lamino

väzba V8

upresnenie
predsádky BOF 140 gr., 4+0, tvar chrbta: rovný, cena je vrátane grafického 

návrhu, zalomenia a úpravy obrázkov

p.č. 345

formát 160x230

rozsah (strán) 320

náklad (kusov) 300 11,5700 10 12,7270 3 471,00 3 818,10

farebnosť vnútra 4+4

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 135 NMT

papier na obálku/polep, v gr/m2 135 NMT

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500



povrchová úprava matné lamino

väzba V8

upresnenie
predsádky BOF 140 gr., 4+0, tvar chrbta: rovný, cena je vrátane grafického 

návrhu, zalomenia a úpravy obrázkov

p.č. 346

formát 160x230

rozsah (strán) 128

náklad (kusov) 400 4,3700 10 4,8070 1 748,00 1 922,80

farebnosť vnútra 4+4

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 135 NMT

papier na obálku/polep, v gr/m2 135 NMT

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava matné lamino

väzba V8

upresnenie
predsádky BOF 140 gr., 4+0, tvar chrbta: rovný, cena je vrátane grafického 

návrhu, zalomenia a úpravy obrázkov

p.č. 347

formát 160x230

rozsah (strán) 160

náklad (kusov) 400 5,1800 10 5,6980 2 072,00 2 279,20

farebnosť vnútra 4+4

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 135 NMT

papier na obálku/polep, v gr/m2 135 NMT

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava matné lamino

väzba V8

upresnenie
predsádky BOF 140 gr., 4+0, tvar chrbta: rovný, cena je vrátane grafického 

návrhu, zalomenia a úpravy obrázkov

p.č. 348

formát 160x230

rozsah (strán) 192

náklad (kusov) 400 6,0000 10 6,6000 2 400,00 2 640,00

farebnosť vnútra 4+4

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 135 NMT

papier na obálku/polep, v gr/m2 135 NMT

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava matné lamino

väzba V8



upresnenie
predsádky BOF 140 gr., 4+0, tvar chrbta: rovný, cena je vrátane grafického 

návrhu, zalomenia a úpravy obrázkov

p.č. 349

formát 160x230

rozsah (strán) 244

náklad (kusov) 400 7,4400 10 8,1840 2 976,00 3 273,60

farebnosť vnútra 4+4

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 135 NMT

papier na obálku/polep, v gr/m2 135 NMT

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava matné lamino

väzba V8

upresnenie
predsádky BOF 140 gr., 4+0, tvar chrbta: rovný, cena je vrátane grafického 

návrhu, zalomenia a úpravy obrázkov

p.č. 350

formát 160x230

rozsah (strán) 256

náklad (kusov) 400 7,6900 10 8,4590 3 076,00 3 383,60

farebnosť vnútra 4+4

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 135 NMT

papier na obálku/polep, v gr/m2 135 NMT

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava matné lamino

väzba V8

upresnenie
predsádky BOF 140 gr., 4+0, tvar chrbta: rovný, cena je vrátane grafického 

návrhu, zalomenia a úpravy obrázkov

p.č. 351

formát 160x230

rozsah (strán) 288

náklad (kusov) 400 8,5300 10 9,3830 3 412,00 3 753,20

farebnosť vnútra 4+4

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 135 NMT

papier na obálku/polep, v gr/m2 135 NMT

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava matné lamino

väzba V8

upresnenie
predsádky BOF 140 gr., 4+0, tvar chrbta: rovný, cena je vrátane grafického 

návrhu, zalomenia a úpravy obrázkov



p.č. 352

formát 160x230

rozsah (strán) 320

náklad (kusov) 400 9,3400 10 10,2740 3 736,00 4 109,60

farebnosť vnútra 4+4

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 135 NMT

papier na obálku/polep, v gr/m2 135 NMT

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava matné lamino

väzba V8

upresnenie
predsádky BOF 140 gr., 4+0, tvar chrbta: rovný, cena je vrátane grafického 

návrhu, zalomenia a úpravy obrázkov

p.č. 353

formát 160x230

rozsah (strán) 128

náklad (kusov) 500 3,8000 10 4,1800 1 900,00 2 090,00

farebnosť vnútra 4+4

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 135 NMT

papier na obálku/polep, v gr/m2 135 NMT

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava matné lamino

väzba V8

upresnenie
predsádky BOF 140 gr., 4+0, tvar chrbta: rovný, cena je vrátane grafického 

návrhu, zalomenia a úpravy obrázkov

p.č. 354

formát 160x230

rozsah (strán) 160

náklad (kusov) 500 4,5200 10 4,9720 2 260,00 2 486,00

farebnosť vnútra 4+4

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 135 NMT

papier na obálku/polep, v gr/m2 135 NMT

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava matné lamino

väzba V8

upresnenie
predsádky BOF 140 gr., 4+0, tvar chrbta: rovný, cena je vrátane grafického 

návrhu, zalomenia a úpravy obrázkov

p.č. 355



formát 160x230

rozsah (strán) 192

náklad (kusov) 500 5,2200 10 5,7420 2 610,00 2 871,00

farebnosť vnútra 4+4

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 135 NMT

papier na obálku/polep, v gr/m2 135 NMT

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava matné lamino

väzba V8

upresnenie
predsádky BOF 140 gr., 4+0, tvar chrbta: rovný, cena je vrátane grafického 

návrhu, zalomenia a úpravy obrázkov

p.č. 356

formát 160x230

rozsah (strán) 244

náklad (kusov) 500 6,4400 10 7,0840 3 220,00 3 542,00

farebnosť vnútra 4+4

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 135 NMT

papier na obálku/polep, v gr/m2 135 NMT

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava matné lamino

väzba V8

upresnenie
predsádky BOF 140 gr., 4+0, tvar chrbta: rovný, cena je vrátane grafického 

návrhu, zalomenia a úpravy obrázkov

p.č. 357

formát 160x230

rozsah (strán) 256

náklad (kusov) 500 6,6300 10 7,2930 3 315,00 3 646,50

farebnosť vnútra 4+4

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 135 NMT

papier na obálku/polep, v gr/m2 135 NMT

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava matné lamino

väzba V8

upresnenie
predsádky BOF 140 gr., 4+0, tvar chrbta: rovný, cena je vrátane grafického 

návrhu, zalomenia a úpravy obrázkov

p.č. 358

formát 160x230

rozsah (strán) 288



náklad (kusov) 500 7,3100 10 8,0410 3 655,00 4 020,50

farebnosť vnútra 4+4

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 135 NMT

papier na obálku/polep, v gr/m2 135 NMT

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava matné lamino

väzba V8

upresnenie
predsádky BOF 140 gr., 4+0, tvar chrbta: rovný, cena je vrátane grafického 

návrhu, zalomenia a úpravy obrázkov

p.č. 359

formát 160x230

rozsah (strán) 320

náklad (kusov) 500 7,9900 10 8,7890 3 995,00 4 394,50

farebnosť vnútra 4+4

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 135 NMT

papier na obálku/polep, v gr/m2 135 NMT

lepenka na dosky, v gr/m2 LEP 1500

povrchová úprava matné lamino

väzba V8

upresnenie
predsádky BOF 140 gr., 4+0, tvar chrbta: rovný, cena je vrátane grafického 

návrhu, zalomenia a úpravy obrázkov

odborné publikácie k projektu "Rozvoj kľúčových kompetencií odborného personálu..."

p.č. 360

formát B5

rozsah (strán) 144

náklad (kusov) 150 10,7600 10 11,8360 1 614,00 1 775,40

farebnosť vnútra 4+4 CMYK

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 Natieraný matný 135 gr./m2

papier na obálku/polep, v gr/m2 Natieraný matný 135 gr./m2

povrchová úprava matné lamino + parciálny lak cca 20 cm2

väzba V8, tvar chrbta rovný

upresnenie
do ceny je potrebné započítať grafický návrh, zalomenie, vrátane vytvárania 

prehľadných grafov, tabuliek, náčrtov organizačných schém a podobne

p.č. 361

formát B5

rozsah (strán) 144

náklad (kusov) 150 10,8600 10 11,9460 1 629,00 1 791,90



farebnosť vnútra 4+4 CMYK

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 Natieraný matný 135 gr./m2

papier na obálku/polep, v gr/m2 Natieraný matný 135 gr./m2

povrchová úprava matné lamino + parciálny lak cca 30 cm2

väzba V8, tvar chrbta rovný

upresnenie
do ceny je potrebné započítať grafický návrh, zalomenie, vrátane vytvárania 

prehľadných grafov, tabuliek, náčrtov organizačných schém a podobne

p.č. 362

formát B5

rozsah (strán) 144

náklad (kusov) 150 10,9600 10 12,0560 1 644,00 1 808,40

farebnosť vnútra 4+4 CMYK

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 Natieraný matný 135 gr./m2

papier na obálku/polep, v gr/m2 Natieraný matný 135 gr./m2

povrchová úprava matné lamino + parciálny lak cca 40 cm2

väzba V8, tvar chrbta rovný

upresnenie
do ceny je potrebné započítať grafický návrh, zalomenie, vrátane vytvárania 

prehľadných grafov, tabuliek, náčrtov organizačných schém a podobne

p.č. 363

formát B5

rozsah (strán) 144

náklad (kusov) 100 15,0600 10 16,5660 1 506,00 1 656,60

farebnosť vnútra 4+4 CMYK

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 Natieraný matný 135 gr./m2

papier na obálku/polep, v gr/m2 Natieraný matný 135 gr./m2

povrchová úprava matné lamino + parciálny lak cca 20 cm2

väzba V8, tvar chrbta rovný

upresnenie
do ceny je potrebné započítať grafický návrh, zalomenie, vrátane vytvárania 

prehľadných grafov, tabuliek, náčrtov organizačných schém a podobne

p.č. 364

formát B5

rozsah (strán) 144

náklad (kusov) 100 15,1600 10 16,6760 1 516,00 1 667,60

farebnosť vnútra 4+4 CMYK

farebnosť obálky 4+0



papier na vnútro, gr/m2 Natieraný matný 135 gr./m2

papier na obálku/polep, v gr/m2 Natieraný matný 135 gr./m2

povrchová úprava matné lamino + parciálny lak cca 30 cm2

väzba V8, tvar chrbta rovný

upresnenie
do ceny je potrebné započítať grafický návrh, zalomenie, vrátane vytvárania 

prehľadných grafov, tabuliek, náčrtov organizačných schém a podobne

p.č. 365

formát B5

rozsah (strán) 144

náklad (kusov) 100 15,2600 10 16,7860 1 526,00 1 678,60

farebnosť vnútra 4+4 CMYK

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 Natieraný matný 135 gr./m2

papier na obálku/polep, v gr/m2 Natieraný matný 135 gr./m2

povrchová úprava matné lamino + parciálny lak cca 40 cm2

väzba V8, tvar chrbta rovný

upresnenie
do ceny je potrebné započítať grafický návrh, zalomenie, vrátane vytvárania 

prehľadných grafov, tabuliek, náčrtov organizačných schém a podobne

p.č. 366

formát B5

rozsah (strán) 152

náklad (kusov) 150 11,1700 10 12,2870 1 675,50 1 843,05

farebnosť vnútra 4+4 CMYK

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 Natieraný matný 135 gr./m2

papier na obálku/polep, v gr/m2 Natieraný matný 135 gr./m2

povrchová úprava matné lamino + parciálny lak cca 20 cm2

väzba V8, tvar chrbta rovný

upresnenie
do ceny je potrebné započítať grafický návrh, zalomenie, vrátane vytvárania 

prehľadných grafov, tabuliek, náčrtov organizačných schém a podobne

p.č. 367

formát B5

rozsah (strán) 152

náklad (kusov) 150 11,2700 10 12,3970 1 690,50 1 859,55

farebnosť vnútra 4+4 CMYK

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 Natieraný matný 135 gr./m2

papier na obálku/polep, v gr/m2 Natieraný matný 135 gr./m2



povrchová úprava matné lamino + parciálny lak cca 30 cm2

väzba V8, tvar chrbta rovný

upresnenie
do ceny je potrebné započítať grafický návrh, zalomenie, vrátane vytvárania 

prehľadných grafov, tabuliek, náčrtov organizačných schém a podobne

p.č. 368

formát B5

rozsah (strán) 152

náklad (kusov) 150 11,3700 10 12,5070 1 705,50 1 876,05

farebnosť vnútra 4+4 CMYK

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 Natieraný matný 135 gr./m2

papier na obálku/polep, v gr/m2 Natieraný matný 135 gr./m2

povrchová úprava matné lamino + parciálny lak cca 40 cm2

väzba V8, tvar chrbta rovný

upresnenie
do ceny je potrebné započítať grafický návrh, zalomenie, vrátane vytvárania 

prehľadných grafov, tabuliek, náčrtov organizačných schém a podobne

p.č. 369

formát B5

rozsah (strán) 240

náklad (kusov) 200 13,3500 10 14,6850 2 670,00 2 937,00

farebnosť vnútra 4+4 CMYK

papier na vnútro, gr/m2 Natieraný matný 135 gr./m2

materiál na obálku Baladek 26201

ražba
metalická fólia zlatej farby, veľkosť ražby cca 50 cm2, + ražba nápisu na chrbte 

knihy

väzba V8, tvar chrbta rovný

upresnenie

do ceny je potrebné započítať grafický návrh, zalomenie, vrátane vytvárania 

prehľadných grafov, tabuliek, náčrtov organizačných schém a podobne, v 

publikácii budú všité tri otvárateľné zložky, široké 60 cm, sfalcované na 15 cm.

časopisy, periodiká (20% DPH)

p.č. 370

časopis

formát A4

rozsah (strán) 20

náklad (kusov) 2 000 0,1730 20 0,2076 346,00 415,20

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 070



papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 115

povrchová úprava lesklý lak

väzba V1

upresnenie počet strán vrátane obálky

p.č. 371

časopis

formát B5

rozsah (strán) 100

náklad (kusov) 200 1,7800 20 2,1360 356,00 427,20

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200

povrchová úprava lesklý lak

väzba V4

upresnenie počet strán bez obálky

p.č. 372

časopis

formát B5

rozsah (strán) 100

náklad (kusov) 500 1,1300 20 1,3560 565,00 678,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklý lak

väzba V4

upresnenie počet strán bez obálky

p.č. 373

časopis

formát A4

rozsah (strán) 20

náklad (kusov) 2 000 0,3160 20 0,3792 632,00 758,40

farebnosť vnútra 4+4

farebnosť obálky 4+4

papier na vnútro, gr/m2 NLS 115

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 170

povrchová úprava lesklý lak

väzba V1

upresnenie počet strán vrátane obálky



p.č. 374

časopis

formát A4

rozsah (strán) 44

náklad (kusov) 2 000 0,5870 20 0,7044 1 174,00 1 408,80

farebnosť vnútra 4+4

farebnosť obálky 4+4

papier na vnútro, gr/m2 NLS 115

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 170

povrchová úprava lesklý lak

väzba V1

upresnenie počet strán vrátane obálky

p.č. 375

časopis

formát A4

rozsah (strán) 60

náklad (kusov) 2 000 0,7810 20 0,9372 1 562,00 1 874,40

farebnosť vnútra 4+4

farebnosť obálky 4+4

papier na vnútro, gr/m2 NLS 115

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 170

povrchová úprava lesklý lak

väzba V1

upresnenie počet strán vrátane obálky

p.č. 376

časopis

formát A4

rozsah (strán) 20

náklad (kusov) 5 000 0,2318 20 0,2782 1 159,00 1 390,80

farebnosť vnútra 4+4

farebnosť obálky 4+4

papier na vnútro, gr/m2 NLS 115

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 170

povrchová úprava lesklý lak

väzba V1

upresnenie počet strán vrátane obálky

p.č. 377

časopis

formát A4



rozsah (strán) 44

náklad (kusov) 5 000 0,4432 20 0,5318 2 216,00 2 659,20

farebnosť vnútra 4+4

farebnosť obálky 4+4

papier na vnútro, gr/m2 NLS 115

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 170

povrchová úprava lesklý lak

väzba V1

upresnenie počet strán vrátane obálky

p.č. 378

časopis

formát A4

rozsah (strán) 60

náklad (kusov) 5 000 0,5630 20 0,6756 2 815,00 3 378,00

farebnosť vnútra 4+4

farebnosť obálky 4+4

papier na vnútro, gr/m2 NLS 115

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 170

povrchová úprava lesklý lak

väzba V1

upresnenie počet strán vrátane obálky

časopis Verba Teologica, rozmer 180x255 mm., lesklé lamino, 

p.č. 379

časopis Verba Teologica

formát 180x255

rozsah (strán) 80

náklad (kusov) 120 3,3250 20 3,9900 399,00 478,80

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet strán bez obálky

p.č. 380

časopis Verba Teologica

formát 180x255

rozsah (strán) 100

náklad (kusov) 120 3,7700 20 4,5240 452,40 542,88

farebnosť vnútra 1+1



farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V2

upresnenie počet strán bez obálky

časopis Otázky žurnalistiky, ob. 4+0, matné lamino

p.č. 381

časopis Otázky žurnalistiky

formát 160x230

rozsah (strán) 112

náklad (kusov) 400 1,2000 20 1,4400 480,00 576,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava matné lamino

väzba V2

upresnenie počet strán bez obálky

p.č. 382

časopis Otázky žurnalistiky

formát 160x230

rozsah (strán) 144

náklad (kusov) 400 1,4000 20 1,6800 560,00 672,00

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava matné lamino

väzba V2

upresnenie počet strán bez obálky

Notované publikácie, cena vrátane sadzby a grafiky, 80 % strán obsahuje notový záznam, DPH 10%

p.č. 383

Publikácia

formát 240x310

rozsah (strán) 100

náklad (kusov) 1 000 1,4190 10 1,5609 1 419,00 1 560,90

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080



papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V4

upresnenie počet strán je bez obálky, cena je vrátane sadzby (a notovej sadzby) a grafiky

p.č. 384

Publikácia

formát 240x310

rozsah (strán) 150

náklad (kusov) 1 000 1,9540 10 2,1494 1 954,00 2 149,40

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba V4

upresnenie počet strán je bez obálky, cena je vrátane sadzby (a notovej sadzby) a grafiky

p.č. 385

Publikácia

formát 240x310

rozsah (strán) 100

náklad (kusov) 1 000 1,7190 10 1,8909 1 719,00 1 890,90

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba špirála

upresnenie
počet strán je bez obálky, vazba točenou špirálou, cena je vrátane sadzby (a 

notovej sadzby) a grafiky

p.č. 386

Publikácia

formát 240x310

rozsah (strán) 150

náklad (kusov) 1 000 2,4150 10 2,6565 2 415,00 2 656,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200



povrchová úprava lesklé lamino

väzba špirála

upresnenie
počet strán je bez obálky, vazba točenou špirálou, cena je vrátane sadzby (a 

notovej sadzby) a grafiky

p.č. 387

Publikácia

formát 240x310

rozsah (strán) 100

náklad (kusov) 1 000 1,7190 10 1,8909 1 719,00 1 890,90

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba špirála

upresnenie
počet strán je bez obálky, vazba točenou špirálou, cena je vrátane sadzby (a 

notovej sadzby) a grafiky

p.č. 388

Publikácia

formát 240x310

rozsah (strán) 150

náklad (kusov) 1 000 2,4150 10 2,6565 2 415,00 2 656,50

farebnosť vnútra 1+1

farebnosť obálky 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 080

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava lesklé lamino

väzba špirála

upresnenie
počet strán je bez obálky, vazba točenou špirálou, cena je vrátane sadzby (a 

notovej sadzby) a grafiky

tlačivá, buletíny, diplomy, obaly, vizitky a ostatné tlačoviny (20 %DPH)

p.č. 389

tlačivo

formát A4

rozsah (strán) 2

náklad (kusov) 2 000 0,0385 20 0,0462 77,00 92,40

farebnosť vnútra 1+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 80 g/m2

p.č. 390

poštové peňažné poukážky



formát trojdielny podľa Slov. pošty

rozsah (strán) 2

náklad (kusov) 2 000 0,0770 20 0,0924 154,00 184,80

farebnosť vnútra 2+0 čierna a zelená

papier na vnútro, gr/m2 BOF 80 g/m2

upresnenie mikroperforácia, ...

p.č. 391

poukážky na stravu

formát A5

rozsah (strán) 24

náklad (kusov) 2 000 1,2690 20 1,5228 2 538,00 3 045,60

farebnosť vnútra 2+0

farebnosť obálky 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 80 g/m2 farebný

papier na obálku/polep, v gr/m2 BOF 200 g/m2

väzba V1

upresnenie
perforácia na každej strane, číslovanie na vnútornych stranách, dvakrát na 

strane, číslovanie na obálke nie je, iba perforácia

p.č. 392

stravné lístky

formát 50 x 115 mm

rozsah (strán) 100

náklad (kusov) 2 000 1,3800 20 1,6560 2 760,00 3 312,00

farebnosť vnútra 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 80 g/m2 farebný

väzba blok 

upresnenie
perforácia, číslovanie, lepené do bloku, 2000 blokov, v jednom bloku 100 lískov, 

perforácia aj číslovanie je dvakrát na každom lístku

p.č. 393

obal na spisy

formát A4

rozsah (strán) 4

náklad (kusov) 1 000 0,1370 20 0,1644 137,00 164,40

farebnosť vnútra 1+1

papier na vnútro, gr/m2 BOF 200 g/m2

upresnenie rozložený má formát A3, v strede biga, dodať v rozloženom stave

p.č. 394

obal na spisy - typ folder

formát A4



rozsah (strán) 4

náklad (kusov) 1 000 0,3590 20 0,4308 359,00 430,80

farebnosť vnútra 4+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 200 g/m2

upresnenie
výsek, obal so záložkami a zárezom na vizitku, rozložený má rozmer  

540mmx350mm

diplomy  a dosky na diplomy

p.č. 395

obaly na diplomy

formát A4

rozsah (strán) 4

náklad (kusov) 2 000 2,1500 20 2,5800 4 300,00 5 160,00

upresnenie

do obalu (dosky) sa vkladá dokument o rozmere 210 x 297 mm, samotný obal 

(doska) presahuje vložený dokument o 4 mm z každej strany, lepenka 2000 

g/m2,  poťah: Baladek 26201,  razba loga, farba metalickej fólie zlatá, 4 kovové 

rožky v zlatom odtieni, (rozmer rožkov 25 mm x 25 mm), vo vnútri v každom 

rohu šikmy (45 stupňový uhol) pásik na pridržanie vloženého hárku, t. j. 4 pásiky 

na jednej doske, v prípade A3 hárku štyri celkom, t.j. 2 pásiky na každej doske.

p.č. 396

obaly na diplomy

formát A4

rozsah (strán) 4

náklad (kusov) 3 000 2,1500 20 2,5800 6 450,00 7 740,00

upresnenie

do obalu (dosky) sa vkladá dokument o rozmere 210 x 297 mm, samotný obal 

(doska) presahuje vložený dokument o 4 mm z každej strany, lepenka 2000 

g/m2,  poťah: Baladek 26201,  razba loga, farba metalickej fólie zlatá, 4 kovové 

rožky v zlatom odtieni, (rozmer rožkov 25 mm x 25 mm), vo vnútri v každom 

rohu šikmy (45 stupňový uhol) pásik na pridržanie vloženého hárku, t. j. 4 pásiky 

na jednej doske, v prípade A3 hárku štyri celkom, t.j. 2 pásiky na každej doske.

p.č. 397

diplom

formát A4

rozsah (strán) 2

náklad (kusov) 3 000 0,3200 20 0,3840 960,00 1 152,00

farebnosť vnútra 2+0 čierna a antikopírovacia oranžová

papier na vnútro, gr/m2 Conquerror Texture 160 g/m2

upresnenie
vodoznak (vodotlač) loga, líniové rastre, razba slovenského znaku - slepotlač o 

rozmere 8 cm2, číslovanie, antikopirovacia farba



p.č. 398

dodatok k diplomu

formát A3

rozsah (strán) 2

náklad (kusov) 2 000 0,4090 20 0,4908 818,00 981,60

farebnosť vnútra 2+0 čierna a antikopírovacia oranžová

papier na vnútro, gr/m2 Conquerror Texture 120 g/m2

upresnenie
vodoznak (vodotlač) loga, líniové rastre, razba slovenského znaku - slepotlač o 

rozmere 8 cm2, číslovanie, antikopirovacia farba

p.č. 399

vysvedčenie

formát A4

rozsah (strán) 2

náklad (kusov) 1 000 0,4290 20 0,5148 429,00 514,80

farebnosť vnútra 2+0 čierna a antikopírovacia oranžová

papier na vnútro, gr/m2 Conquerror Texture 120 g/m2

upresnenie
vodoznak (vodotlač) loga, líniové rastre, razba slovenského znaku - slepotlač o 

rozmere 8 cm2, číslovanie, antikopirovacia farba

p.č. 400

cena dekana

formát A4

rozsah (strán) 2

náklad (kusov) 50 0,7500 20 0,9000 37,50 45,00

farebnosť vnútra 2+0 čierna a antikopírovacia oranžová

papier na vnútro, gr/m2 Conquerror Texture 160 g/m2

upresnenie
vodoznak (vodotlač) loga, líniové rastre, razba slovenského znaku - slepotlač o 

rozmere 8 cm2, číslovanie, antikopirovacia farba

DVD, dodanie, vrátane napalenia a potlače, obaly na DVD

p.č. 401

CD

náklad (kusov) 100 1,7500 20 2,1000 175,00 210,00

farebnosť vnútra CMYK

upresnenie max 500 MB dát

p.č. 402

DVD

náklad (kusov) 100 2,6400 20 3,1680 264,00 316,80

farebnosť vnútra CMYK

upresnenie max 1 GB dát

p.č. 403



skladačka

formát A4/3

rozsah (strán) 2

náklad (kusov) 10 000 0,0319 20 0,0383 319,00 382,80

farebnosť vnútra 4+4

papier na vnútro, gr/m2 NLS 135

upresnenie falcovanie

p.č. 404

plagát

formát B2

rozsah (strán) 2

náklad (kusov) 200 0,5300 20 0,6360 106,00 127,20

farebnosť vnútra 4+0

papier na vnútro, gr/m2 NLS 180

p.č. 405

propagačný bulletin

formát A5

rozsah (strán) 16

náklad (kusov) 2 000 0,1990 20 0,2388 398,00 477,60

farebnosť vnútra 4+4

papier na vnútro, gr/m2 NLS 115

papier na obálku/polep, v gr/m2 NLS 200

povrchová úprava V1

väzba V1

p.č. 406

hlavičkový papier

formát A4

rozsah (strán) 2

náklad (kusov) 2 000 0,0400 20 0,0480 80,00 96,00

farebnosť vnútra 2+0

papier na vnútro, gr/m2 BOF 90 g/m2

p.č. 407

pohľadnica

formát A6

rozsah (strán) 2

náklad (kusov) 5 000 0,0440 20 0,0528 220,00 264,00

farebnosť vnútra 4+1

papier na vnútro, gr/m2 pohľadnicový 280 gr

povrchová úprava lesklý lak



p.č. 408

postery a bannery

formát 800 mm x 1200 mm

náklad (kusov) 20 22,6000 20 27,1200 452,00 542,40

farebnosť 4+0

papier posterový papier

upresnenie pre exterier, životnosť rok

p.č. 409

postery a bannery

formát 800 mm x 1200 mm

náklad (kusov) 20 22,6000 20 27,1200 452,00 542,40

farebnosť vnútra 4+0

papier posterový papier

upresnenie pre interier, životnosť rok

p.č. 410

billboard

formát 5000 mm x 2400 mm

náklad (kusov) 20 95,8000 20 114,9600 1 916,00 2 299,20

farebnosť 4+0

papier  gr/m2 150 gr./m2 jednostranný bilbordový papier

upresnenie pre exterier, životnosť rok

506 990,70 561 373,11

Identifikačné údaje uchádzača (pečiatka):

Meno štatutárneho orgánu uchádzača:  Pavol Kurhajec

                                                                        Ľubomír Kerék

Andrea Kurhajcová                                                                        Andrea Kurhajcová

Popis  štatutárneho orgánu uchádzača ¹): .................................................................

                                                                           ................................................................

                                                                           ................................................................

V Turanoch, dňa 20. 12. 2013

Poznámka: ¹) Počet podpísaných osôb musí byť v súlade s obchodným registrom uchádzača

CELKOVÁ ZMLUVNÁ CENA
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