
Počet kusov
Jednotková 

cena bez DPH

Celková cena 

bez DPH

P.č. DRUH Špecifikácia propagačného predmetu Ks VZOR

1. zápisník s perom

Zápisník s perom, Farba: aj pero aj zápisník strieborná metalická, Rozmer: 8 x 10.5 x 1 cm                                                POTLAČ:  iba 

na jednej strane vytlačené farebné logo ESF a EFRR a logo OP ĽZ podľa Dizajn manuálu OP ĽZ a Manuálu pre informovanie a 

komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (2014-2020), vedľa toho farebné logo EURES podľa Dizajn manuálu EURES, všetky logá 

vedľa seba v rovnakej veľkosti 30 x 30 mm

1 200 0,00

2. diár Personal - Filofax 

Diár filofax Saffiano (osobný), farba obalov diára: čierna, červená, fialová,  súčasťou diáru je jedna linajková náplň do diára,  POTLAČ: z 

vnútra obalu logo ESF a EFRR a logo OP ĽZ podľa Dizajn manuálu OP ĽZ a Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v 

rámci EŠIF (2014-2020), vedľa toho logo EURES podľa Dizajn manuálu EURES, všetky tri logá vedľa seba v rovnakej veľkosti 25 x 25 

mm

100 0,00

3. náplne do diára

Náplň do diára Filofax osobný; slimline / biely linajkový, Náhradne dierované listy linajkové. nápň diára obsahuje slovenský kalendár od 

júla do decembra + 30 listov, Balenie obsahuje 30 listov. Rozmer: 95 X 172mm                                                                            

POTLAČ: bez potlače

200 0,00

4. guľôčkové pero v drevenom obale

Guľôčkové pero v drevenom obale. Rozmer: 16.2 x 4.5 x 2.4 cm                                                                                Obal: gravír - logo 

ESF a EFRR a logo OP ĽZpodľa Dizajn manuálu OP ĽZ a Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (2014-

2020), vedľa toho logo EURES podľa Dizajn manuálu EURES, obidve logá vedľa seba v rovnakej veľkosti 35 x 15 mm                                                                                                                                                

Pero - POTLAČ: vertikálne gravírované logo ESF a EFRR a logo OP ĽZ podľa Dizajn manuálu OP ĽZ a Manuálu pre informovanie a 

komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (2014-2020), vedľa toho vertikálne čiernobiele logo EURES podľa Dizajn manuálu EURES, 

všetky 3 logá vo veľkosti 35 x 10 mm

500 0,00

5. pero (umelá hmota)

Guľôčkové pero s modrou náplňou, Farba: bielomodrá, Rozmer: 1,1 x 14 cm , Materiál: umelá hmota                                                                                                                                        

Farebnosť potlače POTLAČ: vertikálne farebné logo ESF a EFRR a logo OP ĽZ podľa Dizajn manuálu OP ĽZ a Manuálu pre 

informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (2014-2020), vedľa toho vertikálne farebné logo EURES podľa Dizajn 

manuálu EURES, všetky 3 logá vo veľkosti 35 x 10 mm

5 000 0,00

6. pero (tvrdý ekopapier)

Guľôčkové pero s modrou náplňou z tvrdého ekopapieru, Farba: hnedá s modrou, Rozmer: 10 x 138 mmm                                                                                                                                                    

POTLAČ: vertikálne čiernobile logo ESF a EFRR a logo OP ĽZ podľa Dizajn manuálu OP ĽZ a Manuálu pre informovanie a 

komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (2014-2020), vedľa toho vertikálne čiernobiele logo EURES podľa Dizajn manuálu EURES, 

všetky 3 logá vo veľkosti 35 x 10 mm

2 500 0,00

7. ceruzka s gumou

Ceruzka s gumou v 4 farbách (biela, čierna, žltá, oranžová), Rozmery - 19,1 cm x 0,7 cm                                                          POTLAČ: z 

jednej strany www.eures sk (4 x 40 mm), z druhej strany www.esf.gov.sk / www.ludskezdroje.gov.sk,  (4 x 40 mm) podľa Manuálu 

pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (2014-2020), Potlač - jednofarebná ???? (čierna na svetlý podklad, biela na 

tmavý podklad), POTLAČ - logá: logo ESF a EFRR a logo OP ĽZ podľa Dizajn manuálu OP ĽZ

10 000 0,00

8. farebné poznámkové pásiky

Farebné poznámkové pásiky vo farbe prírodná hnedá, Rozmer: 80 x 105 x 9 mm                                                 POTLAČ: na prednej 

strane  obalu vytlačené čiernobiele  logo ESF a EFRR a logo OP ĽZ podľa Dizajn manuálu OP ĽZ a Manuálu pre informovanie a 

komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (2014-2020), vedľa toho vytlačené čierno logo EURES podľa Dizajn manuálu EURES, všetky 

logá vo veľkosti 30 x 30 mm

1 800 0,00

9. pexeso

Pexeso s vlajkami štátov EÚ, Rozmery/formát: 220×305 mm (spracovanie aj 245x 235 mm ale musí zodpovedať štandartnému prevedeniu)                                                                                                                                    

POTLAČ: z jednej strany pexesa na modrom podklade na  všetkých častiach  logo ESF a EFRR a logo OP ĽZ podľa Dizajn manuálu OP 

ĽZ a Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (2014-2020), vedľa toho logo EURES podľa Dizajn 

manuálu EURES, obidve logá vedľa seba v rovnakej veľkosti 30 x 20 mm, z druhej strany pexesa vlajky štátov EÚ s názvom krajiny, 

pexeso vyhotovené z tvrdého papiera 

1 800 0,00

10. podložka pod myš

Podložka pod myš ergonomická s integrovanou gelovou podložkou pod zápästie, Farba: modrá                                                                                                                                       

POTLAČ: na pravej strane na bielom podklade vytlačené farebné logo eures vo veľkosti 40 x 40 mm podľa Dizajn manuálu EURES, na 

ľavej strane na bielom podklade vytlačené logo ESF a EFRR a  vedľa neho vytlačené logo OP ĽZ vo veľkosti 40 x 40 mm podľa Dizajn 

manuálu OP ĽZ a  Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (2014-2020) 

100 0,00

11. USB kľúč - 32 GB (3,0 rozhranie)

USB 32GB, Rozhranie: USB 3.0 spätne kompatibilné s USB 2.0, Farba: strieborná metalická, Rozmery: 45mm x 12.2mm x 4.6mm  

POTLAČ:  z jednej strany USB kľúča vygravírovaný odkaz na web  www.esf.gov.sk / www.ludskezdroje.gov.sk vo  veľkosti (25 mm x 5 

mm) , z druhej strany vygravírované www.esf.gov.sk vo veľkosti (25 mm x 5 mm), podľa Dizajn manuálu OP ĽZ a Manuálu pre 

informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (2014-2020)

400 0,00

12. prenosná nabíjačka

Prenosná nabíjačka zabalená v papierovej krabičke. Farba: biela, Rozmery:  9,5 x 2,4 x 2,2 cm. Výkonnosť: 2200 mAh                                                                                                         

POTLAČ: vertikálne čiernobiele logo ESF a EFRR a logo OP ĽZ podľa Dizajn manuálu OP ĽZ a Manuálu pre informovanie a 

komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (2014-2020), vedľa toho vertikálne čiernobiele logo EURES podľa Dizajn manuálu EURES, 

všetky 3 logá vo veľkosti 25 x 5 mm

100 0,00

13. reproduktor

Reproduktor Bluetooth. Kovový bluetooth reproduktor s funkciou  handsfree a dobíjacou batériou.Dodané spolu s  nabíjacím a aux-in 

káblom. Zabalené v papierovej krabičke. Rozmer: o59×50 mm. Farba: Strieborná                    POTLAČ:  logo ESF a EFRR a logo OP ĽZ 

podľa Dizajn manuálu OP ĽZ a Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (2014-2020), vedľa toho logo 

EURES podľa Dizajn manuálu EURES, obidve logá vedľa seba v rovnakej veľkosti 20 x 20 mm, farebnosť potlače -log : čiernobiela

100 0,00

 ŠPECIFIKÁCIA PROPAGAČNÝCH PREDMETOV A JEDNOTKOVÉ CENY

Príloha č. 1 zmluvy



14. stojan na tablet

Stojan na tablet (dub, olej). Rozmery: max. 15,5cmx9,5cmx2,5cm (váha 150 - 200g), Materiál: dub, natreté: olejom, POTLAČ: vrezané 

logo ESF a EFRR a logo OP ĽZ podľa Dizajn manuálu OP ĽZ a Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF 

(2014-2020), vedľa toho logo EURES podľa Dizajn manuálu EURES, všetky logá vedľa seba v rovnakej veľkosti 25 x 25 mm 

80 0,00

15. držiak na kabelky

Držiak na kabelku. Farba: strieborná/modrá, biela, Materiál: kov, Rozmery: formát max. 4,5x05 cm                                                                                                                      

POTLAČ: na prednej strane v rovnakej veľkosti vygravírované logo ESF a EFRR a logo OP ĽZ podľa Dizajn manuálu OP ĽZ a Manuálu 

pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (2014-2020), vedľa toho logo eures  podľa Dizajn manuálu EURES. - Logá 

vygravírovať v rovnakej veľkosti, rozmer  prispôsobiť veľkosti držiaku na kabelky, farebnosť log: logá vo farbách podľa zachovania 

pravidiel jednotlivých manuálov 

300 0,00

16. manikúra

Manikúra. Farba: čierna, Rozmery max.: 112 x 70 x 22 mm,  Materiál: umelá koža,  Obsah manikúry - 7 dielna: nožničky na nechty, 

cvakátko na nechty, pinzeta,  pilník na nechty, čistič nechtov a iné                                                                                                                                 

POTLAČ - logá: iba na jednej strane manikúry gravírované logo ESF a EFRR  a logo OP ĽZ podľa Dizajn manuálu OP ĽZ a Manuálu pre 

informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (2014-2020), vedľa toho farebné logo EURES podľa Dizajn manuálu EURES, 

všetky  logá na bielom podklade vedľa seba v rovnakej veľkosti 40 x 20 mm, farebnosť log: logá vo farbách podľa zachovania pravidiel 

jednotlivých manuálov       

150 0,00

17. papierová Eko taška

Papierová Eko taška v 2 farbách ( modrá, žltá) Rozmer: 16x10x23 cm                                                                        POTLAČ:  na spodnej 

časti jednej strany vytlačené na bielom podklade farebné  logo ESF a EFRR a logo OP ĽZ podľa Dizajn manuálu OP ĽZ a Manuálu pre 

informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (2014-2020), vedľa toho farebné logo eures  podľa Dizajn manuálu EURES, 

všetky 3 logá v rovnakej veľkosti 55 x 35 mm 

5 000 0,00

18. nákupná taška zbaliteľná do peňaženky

Nákupná taška zabaliteľná do peňaženky. 100% polypropylén ·netkaná tkanina ·dlhé rukoväte: cca. 60 cm ·skladateľné dno a boky 

·vrecko na prednej strane ·možné poskladať do veľkosti peňaženky, zapínanie na cvok ·Rozmery v rozloženom stave: min. 38 x 40 x 8 cm, 

max. 40 x 42 x 10 cm   ·Vhodné pre sieťotlač. Farba: modrá                                                                                                 POTLAČ: iba 

na jednej strane tašky (najlepšie na spodu) na bielom podklade farebné logo ESF a EFRR a logo OP ĽZ podľa Dizajn manuálu OP ĽZ a 

Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (2014-2020), vedľa toho logo EURES podľa Dizajn manuálu 

EURES, obidve logá vedľa seba v rovnakej veľkosti 50 x 30 mm, farebnosť log: logá vo farbách podľa zachovania pravidiel jednotlivých 

manuálov    

600 0,00

19. mentolové cukríky

Praktický dávkovač mentolek obdĺžnikového tvaru. Obsahom dávakovača je 10 gr mentoliek bez cukru. Farba dávkovača: biela, Rozmery 

max: 8 x 4.8 x 0.8 cm                                                                                               POTLAČ: iba na jednej strane obalu potlačené na 

bielom podklade farebné logo logo ESF a EFRR a logo OP ĽZ podľa Dizajn manuálu OP ĽZ a Manuálu pre informovanie a komunikáciu 

pre prijímateľov v rámci EŠIF (2014-2020), vedľa toho logo EURES podľa Dizajn manuálu EURES, obidve logá vedľa seba vo veľkosti 

15 x 15 mm, farebnosť log: logá vo farbách podľa zachovania pravidiel jednotlivých manuálov    

8 000 0,00

20. Sada oriešky v mede so sviečkou

Sada oriešky v mede so sviečkou v kartónovej krabici. Farba krabice: hnedá. Obsah krabice: Medová sviečka, Medovina: 0,18 l, Med: 130 

g.                                                                                                                                               POTLAČ: potlač bude na kartónovej 

komplimentke, komplimentka vo veľkosti 70 x 70 mm, ktorá bude vytŕčať s kartónovej krabice, v ktorej budú predmety: na komplimentke 

bude na bielom podklade logo ESF a EFRR a logo OP ĽZ podľa Dizajn manuálu OP ĽZ a Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre 

prijímateľov v rámci EŠIF (2014-2020), vedľa toho logo EURES podľa Dizajn manuálu EURES, všetky tri logá vedľa seba v rovnakej 

veľkosti 35 x 15 mm, farebnosť log: logá vo farbách podľa zachovania pravidiel jednotlivých manuálov       

240 0,00

21. vlhčené čistiace obrúsky

Vlhčené čistiace obrúsky, farba obrúskov - biela, 10 ks navlhčené čistiace obrúsky v obale. Nezložené obrúsky o veľkosti: 150 mm x 75 

mm                                                                                                                                                  POTLAČ - logá:  iba z jednej strany 

obrúskov vytlačené farebne logo ESF a EFRR a logo OP ĽZ podľa Dizajn manuálu OP ĽZ a Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre 

prijímateľov v rámci EŠIF (2014-2020), vedľa toho farebné logo EURES  podľa Dizajn manuálu EURES, všetky tri logá vo veľkosti 30 x 

30 mm

1 200 0,00

22. balzam na pery

Balzam na pery. Materiál: matné zrno. Farba: biela,  Rozmer max.: 2 x 7 cm                                                       POTLAČ: farebné logo 

ESF a EFRR a logo OP ĽZ podľa Dizajn manuálu OP ĽZ a Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF 

(2014-2020), vedľa toho farebné logo EURES podľa Dizajn manuálu EURES, všetky 3 logá vo veľkosti 35 x 5 mm, farebnosť log: logá vo 

farbách podľa zachovania pravidiel jednotlivých manuálov

1 800 0,00

23. pohár

Pohár na kávu z bambusu. Objem pohára: 400 ml.Vyrobený z biologicky odbúrateľného bambusu.Vrchnák a objímka sú zo silikónu 

(vyrobené z oxidu kremičitého) - recyklovateľné.  5 druhov pohára po 10 ks (viď obrázky)  1. druh: Pink Polka, 2.druh: Grassius, 3. druh: 

Entropy, 4. druh: Deep Blue, 5. druh:Basketcase                                                                                                                                           

POTLAČ: v strednej časti pohára na úchytke vygravírované na bielom podklade logo ESF a EFRR (1. logo)  a logo OP ĽZ (2. logo) podľa 

Dizajn manuálu OP ĽZ a Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (2014-2020), vedľa toho logo EURES 

(3. logo) podľa Dizajn manuálu EURES,všetky tri logá vedľa seba v rovnakej veľkosti 30 x 30 mm, farebnosť log: logá vo farbách podľa 

zachovania pravidiel jednotlivých manuálov

200 0,00

Celková cena za predmet zákazky bez DPH 0,00

DPH

Celková cena za predmet zákazky s  DPH

** Vlajka EÚ http://publications.europa.eu/code/sk/sk-5000100.htm

**
Manuál pre informovanie a komunikáciu 

pre prijímateľov v rámci EŠIF

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/informovanie-komunikacia/manual-informovanie-

komunikaciu-prijimatelov-op-lz.pdf

** Design manuál OP ĽZ https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/informovanie-komunikacia/design-manual-op-lz.pdf

** Farebnosť Loga EURES - Dizajn manuál EURES . Str. 13

Modrá farba - Pantone Reflex blue, CMYK:100/89/0/0, RGB:0/56/140, hexa: 0038C

Žltá farba - Pantone yellow 2 C, CMYK:0/3/100/0, RGB:255/232/0, hexa: FFE800

http://publications.europa.eu/code/sk/sk-5000100.htm
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/informovanie-komunikacia/manual-informovanie-komunikaciu-prijimatelov-op-lz.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/informovanie-komunikacia/manual-informovanie-komunikaciu-prijimatelov-op-lz.pdf
https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/informovanie-komunikacia/design-manual-op-lz.pdf

