
Príloha č. 1 zmluvy

REKLAMNÝ PREDMET/POLOŽKA ŠPECIFIKÁCIA POTLAČ TYP POTLAČE
POČET 

KUSOV
Jednotková cena v 

EUR bez DPH

Celková cena za položku                        

v EUR bez DPH

KAMEA blok s perom 9,5 x14 alebo ekvivalent blok s perom 9,5 x14 160 linajkových strán 
potlač: potlač typ A/čierna na prednej strane vycentrovaná 

na stred, spodnú časť
sieťotlač 1 farba 1000 0

Špirálový zápisník hnedý imitácia kože alebo ekvivalent
zápisník s krúžkovou mechanikou s doskami z imitácie kože, 160 linajkových 

strán 13,3 x 19,3 cm

potlač: potlač typ A/biela na prednej strane vycentrovaná na 

stred, spodnú časť
sieťotlač 1 farba 500 0

plastove pero s kovovym klipom OLIMPIA  alebo ekvivalent  plastove pero s kovovym klipom oranžová farba, modrá náplň
potlač: potlač typ A/čierna, vycentrované na stred (potlač 55 

x 6mm)
tampónová tlač 1 farba 500 0

plastove guľôčkové pero s gripom DOLPH oranžová a biela/ alebo ekvivalent plastove guľôčkové pero s gripom modrá náplň
potlač: potlač typ A/čierna, vycentrované na stred (potlač 55 

x 6mm)
tampónová tlač 1 farba 500 0

set pero a pentelka oranž  MARIETTA alebo ekvivalent
sada kovového guľôčkového pera amechanickej ceruzky v plastovej krabičke, 

modrá náplň. Oranžová farba. Krabička 17,4 x 2,2 x 4,6 cm

potlač: potlač typ A/gravírovanie na perách vycentrované na 

stred (potlač 55 x 6mm)
gravírovanie 500 0

set pero a pentelka CORPEN alebo ekvivalent
sada kovového guľôčkového pera amechanickej ceruzky v papierovej 

krabičke, modrá náplň. Biela farba. Krabička 4,5 x 16,5 x 1,2

potlač: potlač typ A/čierna potlač na perách vycentrované na 

stred (potlač 45 x 6mm)
tampónová tlač 1 farba 1000 0

set ceruziek a pasteliek ALADIN alebo ekvivalent sada voskoviek a pasteliek v krabičke y kartónu s okienkom 
potlač: potlač typ A/čierna na prednej strane vycentrovaná 

na stred, spodnú časť
tampónová tlač 1 farba 500 0

Harpo ceruzka s  gumou alebo ekvivalent drevená farebná ceruzka s veľkou kruhovou gumou červená a modrá farba
potlač: potlač typ A/  biela vycentrovaná na stred (potlač 70 

x 5 mm ) na ceruzku, guma bez potlače
tampónová tlač 1 farba 1000 0

kalendár stolový na rok 2018 Putovanie po Slovensku alebo ekvivalent

kalendár so slovenským stĺpcovým kalendáriom + dane, ročné obdobia, 

znamenia zverokruhu, citáty, sviatky EÚ, 3 mesačný prehľad 32,1 x 13,4 cm 

60 +2 strany

potlač: potlač typ C/farebná na prednej strane vycentrovaná 

na stred spodná časť, /32,1 x 3,5 cm
UV led tlač /CMYK 300 0

kalendár 3-mesačný nástenný /vlastné obrázky na rok 2018 alebo ekvivalent
3-M skladací špirála bloky UN - 108 kalendár 3-mesačný nástenný /vlastné 

obrázky na rok 2018

potlač: potlač typ D, obrazok plnofarebný na celú plochu so 

zakomponovaným logom ESF a EFRR s odkazom na EÚ, logo 

OP ĽZ, +  odkazy na webové stránky** www.esf.gov.sk

ofsetová tlač /CMYK a UV 

led tlač CMYK
300 0

sloha na dokumenty DUOTONE A4 alebo ekvivalent
A4 sloha na dokumenty s 20 listovým blokom, z umelej kože , uchytením 

pera a priehradkou na vizitky

potlač: potlač typ A/ logo strieborné na prednej strane obalu 

v pravom rohu/200 x 70 mm
sieťotlač 1 farba 300 0

diár na rok 2018 OLD KARACHI týždenný čierny alebo ekvivalent
týždenný diár so vzhľadom obalu koženky čiernej farby, 128 strán, rozmery 

14,3 x 20,5 cm

potlač: potlač typ A/ logo biele na prednej strane v pravom 

rohu/
sieťotlač 1 farba 500 0

power bank Youter 1200mAh alebo ekvivalent
plastová USB poer banka s 1200mAh betériou vrátane mikro USB kábla/ 

biela farba

potlač: potlač typ A/čierna na prednej strane vycentrovaná 

na stred
tampónová tlač 1 farba 500 0

USB STYLUS 8GB oranžový alebo ekvivalent USB 8GB oranžový
potlač: potlač typ A/gravírované na prednej strane 

vycentrovaná na stred (potlač 20 x 5mm)
tampónová tlač 1 farba 500 0

 USB FLASH 42- USB karta 8GB alebo ekvivalent plastový USB flash disk v tvare vizitky , 

celoplošná potlač farebný obrázok z našich podkladov so 

zakomponovanými logami ESF a EFFR s odkazom na EÚ, 

logom OPĽZ (potlač 85 x 54mm)

UV led tlač /CMYK 500 0

opticka myš bezdrôtová Style bezdrôtová alebo ekvivalent opticka myš bezdrôtová strieborná
potlač: potlač typ A/čierna na bočnej strane vycentrovaná na 

stred
tampónová tlač 1 farba 100 0

DUEL set hier z dreva a plastu alebo ekvivalent
set hier z dreva a plastu. Obsahuje drevené hracie rakety, plastovú loptičku, 

figúrky a hraciu kocku. Zabalené v nylonovom obale. 37,5 x 6 x 24 cm

Potlač rakiet: 140 x 50 mm potlač typ A, čierna vycentrovaná 

na stred
transferová tlač/1 farba 200 0

vak na stiahnutie šnurkou pre deti z netkanej textilie s 5 fixkami na 

popisanie BACKYS alebo ekvivalent

vak na stiahnutie šnúrou pre deti z netkanej textílie na vyfarbenie so sadou 5 

fixiek

potlač: potlač typ A/čierna na prednej strane vycentrovaná 

na stred, spodnú časť
transferová tlač/1 farba 200 0

 plastový lietajúci tanier HORIZON alebo ekvivalent plastový lietajúci tanier priemer 160mm 
potlač: potlač typ A/biela/čierna na prednej strane 

vycentrovaná na stred spodná časť, /120mm x 70mm
sieťotlač 1 farba 500 0

BBQ taška s grilom  

2 v 1 grill na drevené uhlie alebo drevo. Smaltovaná povrchová úprava, 

odnímateľný podstavec ,  ľahko prenosný. Ideálny pre grilovanie a opekanie 

v kempe, vonkajšie táborenie na chate alebo pri rybníku. Chladiaca taška - 

izolovaná horná a dolná časť, nastaviteľný popruh cez rameno, perfektne sa 

hodí pre uchovanie chladných nápojov.

potlačna tašku: potlač typ A/biela  na prednej strane 

vycentrovaná na stred spodná časť, /120mm x 70mm
sieťotlač 1 farba 50 0

batoh HUMUS  oranžova/čierna/ružová/biela alebo ekvivalent
polyesterový batoh s nastaviteľnými ramennými popruhmi . Sieťové kapsy 

na boku, kapsička so zipsom na mobil a hlavná priehradka

potlač: potlač typ A/biela/čierna na prednej strane 

vycentrovaná na stred spodná časť, /120mm x 70mm
transferová tlač/1 farba 100 0

multifunkčná nerezová karta 

multifunkčná nerezová karta so 9 timi funkciami v obale:otvárač na 

konzervy, ostý nôž, skrutkovač, pravítko, otvárač, pílka, orientácia, uťahovací 

kľúč, otvor na pripevnenie na kľúče ako kľúčenka

potlač na obal: potlač typ A/biela/čierna na prednej strane 

vycentrovaná na stred spodná časť, /120mm x 70mm
sieťotlač 1 farba 1000 0

Nafukovací vak PICOLS alebo ekvivalent
nafukovací vak plážové lehátko vodeodolné, odolné voči roztrhnutiu 

700x2100x850 
potlač na štítku potlač typ A/biela/čiern kartička/komplimentka 50 0

Špecifikácia reklamných predmetov a jednotkové ceny



polarfleece nakrčník MEIFAR alebo ekvivalent polarfleece nakrčník
potlač na obal: potlač typ A/biela/čierna na prednej strane 

vycentrovaná na stred spodná časť, /150mm x 60mm
sublimačná potlač /1farba 200 0

REFLEX SET alebo ekvivalent

set polyesterového reflexného batohu, plastového reflexného pásu na pažu 

so samonavíjacím mechanizmom a plastového reflexného prívesku 21 x27 

cm, 

potlač typ A/čierna 260 x 160 mm spodná časť vycentrovaná 

na stred
sieťotlač/1farba 200 0

skladacia nákupná taška BOQUERIA alebo ekvivalent
skladacia nákupná taška 380 x0420 mm z netkanej textílie so zapínaním na 

klip, v zloženom stave 170 x100 mm, oranžová

potlač: potlač typ A/plnofarená na prednej strane 

vycentrovaná na stred obalu po poskladaní
tampónová tlač/1farba 100 0

sada na vino MALBEC alebo ekvivalent
Kompletná sada na víno v drevenej darčekovej krabičke. Obsahuje vývrtku, 

zátku z nerezovej ocele, nálevku, teplomer a krúžok na víno.

potlač na obal: potlač typ A/biela/čierna na prednej strane 

vycentrovaná na stred spodná časť, /150mm x 60mm
sieťotlač/1 farba 100 0

termopohár bambusový  termopohár bambusový so silikónovým pásom na uchytenie a krytom 
potlač: potlač typ A/biela/čierna na prednej strane 

vycentrovaná na stred spodná časť, /120mm x 70mm
Rotačná sieťotlač /1 farba 500 0

skladaci dazdnik SEAGULL alebo ekvivalent skladací dáždnik. Bielej/ oranžovej farby potlač: potlač typ A/čierna sieťotlač/1 farba 500 0

Keramický pohár - vzor slovenská čipka alebo ekvivalent Keramický pohár - vzor slovenská čipka, 200ml potlač: potlač typ A/farebná na visačku so šnúrkou sieťotlač/1 farba 200 0

taška darčeková papierová darčeková taška 23 x 10 x 32 cm potlač: potlač typ C /200 x 200 mm farebná ofsetová/1 farba 1000 0

Celková cena za predmet zákazky bez DPH 0

0

Celková cena za predmet zákazky s  DPH 0

potlač typ A

potlač typ B

potlač typ C

potlač typ D obrazok plnofarebný na celú plochu so zakomponovaným logom ESF a EFRR s odkazom na EÚ, logo OP ĽZ, 

 logo ESF a EFRR s odkazom na EÚ logo OP ĽZ

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

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), všetky logá v rovnakej veľkosti 

                Manuál pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF

                Design manuál OP ĽZ nájdete na stránke https://ludskezdroje.gov.sk/dokumenty-a-legislativ 

Technická špecifikácia potlače

DPH

 logo ESF a EFRR s odkazom na EÚ, logo OP ĽZ, 

veta: Tento projekt sa realizuje...
 logo ESF a EFRR s odkazom na EÚ, logo OP ĽZ, +  odkazy na webové stránky** www.esf.gov.sk


