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Telefón: 
 E-mail: 

Mgr. Viera Blanárová 
Oddelenie verejného obstarávania 
+421 41 5660 168 
viera.blanarova@dpmz.sk 
 

  
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 

podľa §281 -§289 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 
 

Výzva na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy 
 

Vyhlasovateľ v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov vyhlasuje prostredníctvom Výzvy na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy 
(ďalej aj ako „výzva“ v príslušnom gramatickom tvare) Obchodnú verejnú súťaž (ďalej aj ako 
„súťaž“ v príslušnom gramatickom tvare) o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy za podmienok 
uvedených v tejto výzve, ktorej predmetom sú   
 

 
Náterové  hmoty a ostatný pomocný materiál  

 
 
Vyhlasovateľ:   Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 
Sídlo:    Kvačalova 2, 011 40 Žilina  
IČO:    36 007 099 
IČ DPH:   SK2020447583 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN:    SK1909000000005035044524 
BIC (SWIFT):  GIBASKBX 
Zápis v registri:  Obchodný register Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sro, vložka číslo: 3510/L  
 
Vyhlasovateľ Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. (ďalej aj ako DPMŽ) je podľa zákona č. 343/2015 
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
obstarávateľ podľa § 9 ods. 1 písm. a), ktorý vykonáva vybrané činnosti ustanovené v § 9 ods. 6 a 7 
cit. Zákona.  
(ďalej ako „vyhlasovateľ“ alebo „obstarávateľ“) 
 
Kontaktná osoba vyhlasovateľa: 

 
I.  Predmet súťaže 
 „Náterové hmoty a ostatný pomocný materiál “ 
 

 Spoločný slovník obstarávania 
 Hlavný CPV 44800000-8 Náterové farby, laky a tmely 

            44832200-3 Riedidlá 

 

 Zverejnenie zákazky: webové sídlo obstarávateľa http://www.dpmz.sk/obchodne-verejne-sutaze/ 
 
 
II.   Komplexnosť služby  
 Táto súťaž sa nedelí na časti, a navrhovateľ predloží svoju ponuku podľa podmienok tejto výzvy.  
 
III.  Typ uzavretej zmluvy 
 Výsledkom súťaže bude s úspešným navrhovateľom uzatvorenie Rámcovej dohody  na obdobie 

24  mesiacov. Rámcová dohoda bude uzatvorená podľa  § 409 a nasl.  Obchodného zákonníka 
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(Zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov,(ďalej „zmluva“). Bude realizovaná 
písomnou formou a bude súčasťou  návrhu navrhovateľa.  

 
 Miesto dodania tovaru 
 V sídle vyhlasovateľa na Kvačalovej ulici č. 2 v Žiline, prípadne pracovisko na ulici Košická 2,   

Žilina.  
 
 Poznámka v nadväznosti na výšku zmluvnej ceny: 
 Vzhľadom na výšku zmluvnej ceny, ktorá bude uvedená v Rámcovej dohode, resp. cenovom 

návrhu k zmluve s úspešným navrhovateľom na predmet výzvy, vyhlasovateľ súťaže ako 
obstarávateľ pred uzavretím zmluvy overí, či je úspešný navrhovateľ zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora, pokiaľ v zmysle legislatívy Slovenskej republiky má povinnosť byť v tomto 
registri zapísaný.  

 
 Financovanie zákazky: 
     Obstarávateľ neposkytuje zálohové platby. Financovanie zákazky je z vlastných finančných 

prostriedkov obstarávateľa. Toto obstarávanie nie je nadlimitnou zákazkou v zmysle zákona 
343/2015 Z.z. (viď finančný limit pre nadlimitnú zákazku platný pre obstarávateľa).  

 Obstarávateľ realizuje toto obstarávanie postupom vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže. 
Uvedený postup obstarávania   zákon č. 343/ 2015 Z.z. neupravuje. Postup upravujú interné 
dokumenty obstarávateľa o obstarávaní tovarov.   

 
IV.  Predpokladaná hodnota zákazky  

Vyhlasovateľ predpokladá, že PHZ za predmet súťaže v predpokladanej spotrebe za 24 mesiacov 
bude spolu vo výške 15 260,00 € bez DPH.    

  
 Pre jednotlivé skupiny tovarov je PHZ určená takto:  
 1. skupina Farby     cca  4 325,0000 € bez DPH 
 2. skupina Riedidlá    cca  1 005,0000 € bez DPH   
 3. skupina Spreje       cca     700,0000 € bez DPH   
 4. skupina Pomocný materiál   cca  9 230,0000 € bez DPH  
     Spolu    cca      15 260,0000 € bez DPH      
 V prípade, že uchádzač ponúkne primerane vyššiu cenu, ako je stanovená predpokladaná hodnota 

zákazky, nebude to dôvodom na vylúčenie návrhu alebo zrušenie súťaže.  
 

V. Špecifikácia  predmetu súťaže 

− Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber   dodávateľa na realizovanie dodávok nového  
tovaru pre vyhlasovateľa na základe čiastkových elektronických objednávok,  a to v rozsahu 
požadovaných vlastností, charakteristiky a špecifikácie v dokumente „Zoznam tovaru„ , ktorý je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy. V „Zozname“ je tovar, ktorého názov odkazuje na  na 
značku, výrobcu alebo distribútora, či dodávateľa. Obstarávateľ poskytol tento údaj pre 
ilustráciu a uchádzač môže  podať návrh na ekvivalentný tovar, ktorý bude spĺňať kvalitatívne 
požiadavky obstarávateľa rovnako alebo vyššie.  

− Predmet  súťaže je požadovaný  ako  nový  a nepoužitý. Zároveň bude vyhovovať platným 
všeobecným, bezpečnostným a technickým normám STN a všeobecne záväzným predpisom.  

− Obstarávateľ požaduje jednotlivé časti tovaru dodávať v obaloch spĺňajúce všetky požadované 
normy STN a EÚ, týkajúce sa bezpečnosti výrobku, toxicity a zohľadňujúce záťaž na životné 
prostredie a určené  na prepravu farieb, riedidiel a sprejov. Obaly nesmú byť poškodené na 
povrchu, musia byť riadne označené obsahom, objemom náplne a ostatnými náležitosťami 
podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky, ak sa vyžadujú.  

− Tovar je požadovaný v určených merných jednotkách. Údaje o merných jednotkách 
jednotlivých tovarov ako aj merných o jednotkách predpokladanej spotreby  na 24 mesiacov sú 
pri každej položke uvedené. Ide najmä o litre, kusy, kilogramy. Doplňujúce informácie 
k spôsobu a podmienkam dodania obsahujú obchodné zmluvné podmienky.  
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VI.  Spôsob a podmienky dodania tovaru 
 Obchodné zmluvné podmienky na poskytovanie tovaru podľa podmienok tejto výzvy sú 

vymedzené v návrhu zmluvných podmienok a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy. Pre splnenie 
bodu VII. písm.d) a bodu X. výzvy, navrhovateľ tieto ustanovenia obchodných zmluvných 
podmienok  prevezme do svojho návrhu.  

 
 Návrh obchodných zmluvných podmienok:  
 

Rámcová dohoda 
č. xx/2020 

 
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov 
 
Zmluvné strany  
 
Predávajúci: (vyplniť identifikačné údaje, kontaktnú emailovú adresu a telefónne číslo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (ďalej len ako „Predávajúci“) 
 

a 
 
 
 
Kupujúci: 
 
 Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 
 sídlo: Kvačalova 2, 01140  Žilina 
 IČO: 36 007 099 
 DIČ: 2020447583 
 IČ DPH: SK2020447583 
 v mene koná Ing. Ján Barienčík, PhD., konateľ 
 bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
 IBAN SK1909000000005035044524 
 Kontaktná emailová adresa a telefónne číslo: dpmz@dpmz.sk, tel.041/5660148 
 (ďalej len ako „Kupujúci “) 
 
(Predávajúci a Kupujúci ďalej aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
(1) Táto Rámcová dohoda (ďalej aj ako „dohoda“) sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania 

realizovaného postupom obchodnej verejnej súťaže podľa § 281-288 zákona č. 513/1991 Zb. 
(Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov), ktorú vyhlásil na svojom webovom sídle 
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Kupujúci ako obstarávateľ podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako 
„zákon o verejnom obstarávaní“), ktorý vykonáva vybrané činnosti ustanovené v § 9 ods. 6 a 7 cit. 
zákona.  Obstarávaný predmet súťaže je financovaný z vlastných finančných prostriedkov 
obstarávateľa, t.j. Kupujúceho. Vzhľadom na výšku predpokladanej hodnoty predmetu súťaže, toto 
obstarávanie nie je nadlimitnou zákazkou v zmysle zákona o verejnom obstarávaní (v nadväznosti 
na aktuálny finančný limit pre nadlimitnú zákazku platný pre obstarávateľa). Obstarávateľ 
realizoval predmetné obstarávanie v zmysle interných predpisov postupom OVS  prostredníctvom 
Výzvy na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy podľa vyššie cit. Obchodného zákonníka, ktorej 
predmetom boli Náterové hmoty a ostatný pomocný materiál. 

 
(2) Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku 

korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú 
prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a  vyžadujú od svojich vlastných 
zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi. 

 
 

Článok 2 
Predmet dohody 

 
(1) Predávajúci sa touto Rámcovou dohodou zaväzuje dodávať Kupujúcemu na základe jeho 
čiastkových elektronických objednávok požadovaný tovar (ďalej aj ako „predmet kúpy“) – 
v rozsahu, kvalite, v určených merných jednotkách a na požadované miesto dodania. 

 Jedná sa o nasledovný tovar: 
 1. skupina tovarov Farby      00,0000 € bez DPH 
 2. skupina tovarov Riedidlá     00,0000 € bez DPH   
 3. skupina tovarov Spreje        00,0000 € bez DPH   
 4. skupina tovarov Pomocný materiál    00,0000 € bez DPH  
 
  (tu doplní Predávajúci  ceny celkovej hodnoty v € bez DPH za každú skupinu a priloží k návrhu 

Rámcovej dohody jednotlivé oceňovacie tabuľky, ktorými sa prihlásil do súťaže)  
 
 Predmet kúpy spĺňa technické špecifikácie, ktoré sú uvedené v technických resp. materiálových 

listoch jednotlivých tovarov v skupinách tovarov 1, 2, 3 a 4 uvedených v “Zozname tovaru“ a ktorý 
zároveň vyhovuje požiadavkam Kupujúceho.  

 Kupujúci uvádza predpokladané odberové množstvá tovarov v prílohe „Zoznam tovaru“, ktorý je 
súčasťou tejto dohody. Pre Kupujúceho nie je záväzné uvedené predpokladané odberové množstvá 
odobrať a skutočne odobraté množstvo tovarov sa môže líšiť smerom nahor, resp. nadol od 
predpokladaného odberového množstva. 

 
(2) Kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prevziať  do svojho výlučného vlastníctva a zaplatiť zaň 

Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu. 
 

Článok 3 
Termín a miesto plnenia 

 
(1) Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný predmet  kúpy  do 3 pracovných dní od potvrdenia 

prijatej objednávky e-mailom. Kupujúci objednávku vystaví a odošle Predávajúcemu v pracovných 
dňoch (pondelok až piatok, od 06:00 hod. do 14:00 hod.). Predávajúci je povinný elektronicky (e-
mailom) potvrdiť prijatie objednávky Kupujúcemu najneskôr v priebehu nasledujúceho pracovného 
dňa odo dňa odoslania/doručenia objednávky Predávajúcemu.  

 Deň potvrdenia objednávky Predávajúcim sa nezapočítava do lehoty dodania, ktorá je uvedená 
vyššie. 
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 Vo veci vybavovania objednávok je kontaktnou osobou na strane Kupujúceho (p. Matúš Mravec, 
tel. č. 041/5660114, mob.: 0905 720 749, e-mail: matus.mravec@dpmz.sk), resp. iná poverená 
zodpovedná osoba oddelenia nákupu.  

 Kontaktnou osobou na strane Predávajúceho vo veci prijímania objednávok je (doplniť meno a 
priezvisko, tel. č., mob.; e-mail). 

 
(2) Miestom dodania predmetu kúpy je Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40  

Žilina, prípadne pracovisko Kupujúceho, ktoré sídli na adrese Košická ul. č. 2, Žilina. Miesto 
dodania tovaru bude vždy uvedené v čiastkovej objednávke. 

 
(3) Predávajúci zabezpečí dodávku, dopravu a vykládku  do miesta plnenia určeného v čl. 3 ods. 2 tejto 

dohody, a to v pracovných dňoch (pondelok až piatok, od 06:00 hod. do 14:00 hod.). 
 
(4) Predávajúci sa zaväzuje oznámiť Kupujúcemu termín dodania predmetu kúpy do miesta plnenia 

najneskôr jeden pracovný deň pred jeho uskutočnením, a to e-mailom na adresu poverenej osoby 
Kupujúceho:  
a) Pre miesto plnenia Kvačalova 2, 011 40 Žilina - Mária Holešová, 041/5660132, 

maria.holesova@dpmz.sk, Magdaléna Mičicová, 0905816035, magdalena.micicova@dpmz.sk, 
b) Pre miesto plnenia Košicá 2, 011 40 Žilina – Monika Valicová, 0915784940, 

monika.valicova@dpmz.sk  
 

 
Článok 4 

Kúpna cena a platobné podmienky 
 

(1) Kúpna cena predmetu kúpy bola určená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky 
č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva vyššie citovaný zákon. 

 
(2) Jednotkové ceny predmetu kúpy uvedené v prílohách tejto dohody -  Skupina tovarov č.1 Farby, 

Skupina tovarov č.2 Riedidlá, Skupina tovarov č.3 Spreje, Skupina tovarov č.4 Pomocný materiál - 
zahŕňajú všetky náklady Predávajúceho potrebné k dodaniu predmetu kúpy (vrátane dopravných 
nákladov, ktorými sú dodávka, doprava, vykládka) a sú platné 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
účinnosti Rámcovej dohody. 

 
(3) Predávajúci nie je oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, 

ktoré si nezapočítal do ceny predmetu kúpy. 
 
(4) Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Predávajúcemu kúpnu cenu formou bezhotovostného platobného 

styku na účet Predávajúceho, č. účtu (doplní Predávajúci) ............................, vedený v  (doplní 
Predávajúci)........................ na základe faktúry vystavenej Predávajúcim. 

 
(5) Predávajúcemu vznikne právo na vystavenie faktúry dňom riadneho a včasného dodania predmetu 

kúpy podľa tejto Rámcovej dohody. Predmet kúpy bude dodaný Kupujúcemu spolu s faktúrou a 
dodacím listom.  

 
(6) Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu. Faktúry budú Kupujúcemu 

doručené v listinnej forme. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania vyfakturovanej 
čiastky na účet Predávajúceho. 

 
(7) Predávajúcim predložená faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať tiež číslo tejto Rámcovej 
dohody (z evidencie zmlúv u Kupujúceho). V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky 
náležitosti daňového dokladu alebo nebude obsahovať potrebné prílohy alebo tieto prílohy budú 
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obsahovať nesprávne údaje alebo nebude obsahovať číslo tejto Rámcovej dohody, Kupujúci má 
právo vrátiť faktúru Predávajúcemu na opravu alebo doplnenie. Predávajúci túto faktúru podľa 
charakteru nedostatkov buď opraví alebo vystaví novú faktúru, s tým, že nová lehota splatnosti 
začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Kupujúcemu. 

 Kupujúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH). Predávajúci je/nie je* (*nehodiace sa 
odstráni Predávajúci) platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH). 

 
Článok 5 

Podmienky dodania 
 

(1) Predávajúci dodá tovar, ktorý bude vyhovovať platným všeobecným normám, STN a všeobecne 
záväzným predpisom. 

 
(2) Odovzdanie predmetu kúpy Kupujúcemu bude uskutočnené povereným zástupcom Predávajúceho 

v mieste plnenia v dohodnutom termíne a množstve podľa elektronickej objednávky Kupujúceho. 
  
(3) Predávajúci pri dodaní predmetu kúpy odovzdá predmet kúpy poverenému zástupcovi Kupujúceho 

podľa čl. 3 ods. 4 tejto dohody. Poverený zástupca Kupujúceho sa zaväzuje potvrdiť prevzatie 
predmetu kúpy na dodacom liste.  

 
(4) Subdodávatelia nie sú účastníkmi tohto záväzkového vzťahu a z tejto dohody im nevznikajú žiadne 

práva a povinnosti. Za dodanie predmetu kúpy podľa tejto dohody v celom rozsahu zodpovedá 
Predávajúci. 

 
(5) Dopravu tovaru na miesto dodania zabezpečuje Predávajúci. 
 
(6) Pri dodaní nesprávneho tovaru je možnosť tovar obratom vrátiť Predávajúcemu a zameniť ho za 

požadovaný. Dopravné náklady hradí Predávajúci. 
 
(7) Predávajúci zodpovedá za to, že obaly, v ktorých bude predmet kúpy dodaný Kupujúcemu, budú 

spĺňať všetky náležitosti a požiadavky, ktoré ukladá platná legislatíva Slovenskej republiky na tieto 
obaly, v ktorých sa prepravujú tovary zo všetkých štyroch skupín (viď „Zoznam tovarov“).  

 
(8) Predávajúci a Kupujúci sa zaväzujú, že pri dodaní predmetu kúpy a pri manipulácii s ním v mieste 

dodania budú postupovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia obslužného personálu a aby 
sa zabránilo kontaminácii životného prostredia. 

 
(9) Obaly, v ktorých bude Kupujúcemu dodaný predmet dohody, nesmú byť na svojom povrchu 

znečistené, musia byť riadne označené, o aký druh tovaru sa jedná, o objem dodaného tovaru 
(v požadovaných merných jednotkách Kupujúceho) a ostatné náležitosti podľa platnej legislatívy 
Slovenskej republiky, ak sa vyžadujú. 

 
(10) Predávajúci sa zaväzuje, že dodaný predmet kúpy spĺňa bezpečnostné a technické normy, ktoré sú 

uvedené v karte bezpečnostných údajov viažucich sa ku konkrétnemu tovaru v „Zozname tovarov“. 
Predávajúci sa rovnako zaväzuje, že najneskôr v čase uzavretia zmluvného vzťahu s Kupujúcim 
odovzdá Kupujúcemu v listinnej forme kartu bezpečnostných údajov, a to ku každému tovaru, 
ktorý bude predmetom uzavretej Rámcovej dohody. 

 
 

Článok 6 
Vlastnícke právo 

 
(1) Predávajúci znáša riziko spojené s dodaním predmetu kúpy (poškodenie, odcudzenie a pod.) až do 

dňa jeho písomného odovzdania a prevzatia Kupujúcim. 
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(2) Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na Kupujúceho dňom riadneho splnenia záväzku, t.j. 

dňom písomného  prevzatia predmetu kúpy Kupujúcim, po jeho dodaní Predávajúcim. 
 

Článok 7 
Záručné podmienky a zodpovednosť za vady 

 
(1) Predávajúci sa zaväzuje, že Kupujúcemu dodá predmet kúpy v súlade s príslušnou dokumentáciou 

predloženou ako súčasť návrhu v obchodnej verejnej súťaži v množstve, kvalite, jednotkovej cene 
a v baleniach podľa objednávky vystavenej Kupujúcim na základe tejto dohody. 

 
(2) Predávajúci sa zaväzuje, že na dodanom predmete kúpy nie sú žiadne právne vady a vyhlasuje, že 

je oprávnený vykonávať a udeliť všetky práva spojené s dodaním predmetu kúpy a zodpovedá za 
nerušený výkon práv Kupujúcim. 

 
(3) Predávajúci sa zaväzuje, že predmet kúpy v čase odovzdania Kupujúcemu má a počas záručnej 

doby bude mať vlastnosti stanovené technickými parametrami a spĺňa všetky požadované 
parametre, uvedené v technických, resp. materiálových listoch tovarov a uvedené v kartách 
bezpečnostných údajov k jednotlivým tovarom v „Zozname tovarov“.    

 
(4) Záručná doba na predmet kúpy je stanovená na 2 roky a začína plynúť odo dňa jeho písomného 

prevzatia Kupujúcim.  
 
(5) Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené Kupujúcim, jeho neodbornou manipuláciou v rozpore 

s návodom na obsluhu resp. návodom na používanie, nedodržaním postupu používania, 
skladovaním predmetu kúpy v nevhodných podmienkach. 
  

(6) Predávajúci sa zaväzuje, že počas záručnej doby bezplatne (vrátane dopravy a dodania) odstráni 
vady predmetu kúpy, ktoré neboli zapríčinené konaním Kupujúceho. 

 Odstránenie vady na predmete kúpy začne Predávajúci riešiť neodkladne po písomnom nahlásení 
vady  Kupujúcim a to najneskôr do 72 hodín od nahlásenia vady. Nahlásiť vadu možno písomne e-
mailom na adresu Predávajúceho, uvedenú v časti Zmluvné strany tejto dohody. Každú zmenu 
kontaktnej e-mailovej adresy je Predávajúci povinný ohlásiť Kupujúcemu najneskôr v deň 
nasledujúci po vykonaní zmeny.  

 
(7) Odstránením vád podľa predchádzajúceho odseku sa rozumie napr. aj výmena závadného predmetu 

kúpy za iný, ktorý spĺňa všetky špecifikácie a kvalitatívne ukazovatele definované v technickom, 
resp. materiálovom liste konkrétneho tovaru podľa „Zoznamu tovarov“.  

 
(8) Pri zodpovednosti za vady sa Zmluvné strany budú podporne riadiť ustanoveniami § 422 a nasl. 

Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady. 
 
(9) Zmluvné strany sa budú riadiť ustanoveniami § 429 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú 

záruku na akosť. 
 

Článok 8 
Zmluvné pokuty  

 
(1) V prípade omeškania Predávajúceho s dodaním predmetu kúpy v dohodnutom termíne podľa čl. 3 

zmluvy je Kupujúci oprávnený uplatniť si nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny 
nedodaného predmetu kúpy za každý deň omeškania. 
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(2) V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou faktúry za dodaný predmet kúpy nad dohodnutú dobu 
splatnosti je Predávajúci oprávnený uplatniť si nárok na úrok z omeškania vo výške 0,02 % 
z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. 

 
(3) V prípade neodstránenia vady predmetu kúpy Predávajúcim v dohodnutom termíne v záručnej 

dobe je kupujúci oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý aj začatý deň 
omeškania až do odstránenia vady predmetu kúpy. 

 
(4) Úhradou zmluvnej pokuty sa Predávajúci nezbavuje povinnosti pokračovať v plnení predmetu 

zmluvy ani nezaniká nárok Kupujúceho na náhradu škody. 
 

Článok 9 
Skončenie dohody 

 
(1) Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, t.j. na obdobie 24 mesiacov a  môže sa skončiť 

okrem riadneho splnenia všetkých práv a povinností Zmluvných strán z nej vyplývajúcich aj: 
a) písomnou dohodou Zmluvných strán, 
b) odstúpením od Rámcovej dohody ktoroukoľvek zo Zmluvných strán pri podstatnom porušení 
zmluvných povinností druhou Zmluvnou stranou. 

 
(2) Pri podstatnom porušení zmluvných povinností môže oprávnená Zmluvná strana písomne odstúpiť 

od zmluvy a požadovať od povinnej Zmluvnej strany v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi náhradu škody, ktorá jej vinou vznikla. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné 
porušenie zmluvných povinností budú považovať zo strany Predávajúceho omeškanie s dodávkou 
predmetu kúpy o viac ako 30 dní, dodanie predmetu kúpy, ktorý nebude spĺňať požadovanú 
kvalitu, rozsah alebo podmienky špecifikované v čl. 2 ods. 1 tejto zmluvy a zo strany Kupujúceho 
omeškanie s úhradou riadne vystavenej faktúry o viac ako 30 dní po lehote splatnosti. 

 
(3) Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou a bude účinné dňom doručenia 

druhej Zmluvnej strane. Úplná alebo čiastočná zodpovednosť Zmluvnej strany bude vylúčená 
v prípadoch zásahu vyššej moci. 

 
(4) Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzavretí zmluvy ako výsledok 

nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok vrátane dopravy predmetu 
kúpy na miesto dodania predmetu kúpy. V prípade, že takéto okolnosti budú brániť v plnení 
povinností podľa zmluvy Predávajúcemu alebo Kupujúcemu, bude povinná strana zbavená 
zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy primerane o dobu, po 
ktorú tieto okolnosti nastali. 

 
Článok 10 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Táto Rámcová dohoda sa môže meniť len vzájomne odsúhlasenými písomnými dodatkami. 
 
(2) Táto Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.  
 
(3) Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie tejto Rámcovej dohody a jej príloh na webovom 

sídle Kupujúceho v súlade a v rozsahu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám v znení neskorších predpisov nie je porušením alebo ohrozením obchodného 
tajomstva. 

 
(4) Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť vzniknuté spory dohodou. Ak dohoda nie je možná o spore 

rozhodne príslušný súd podľa sídla žalovaného. Právne vzťahy vyslovene neupravené touto 
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zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom v platnom znení a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.  

 
(5) Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa 

rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou s doručenkou, doručenie kuriérom alebo osobné 
doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý 
Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať alebo, v ktorý márne 
uplynie najmenej desaťdňová úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej 
poštou Zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke doručovanej poštou Zmluvnej strane, 
preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je 
neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu. Pre potreby doručovania prostredníctvom 
pošty sa použijú adresy Zmluvných strán uvedené pri identifikačných údajoch Zmluvných strán 
v úvode tejto Rámcovej dohody, ibaže odosielajúcej Zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil 
novú adresu trvalého pobytu, sídla, prípadne inú adresu určenú na doručovanie písomností; 
v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená Zmluvnej strane 
pred odosielaním písomnosti. 

 
(6) Táto Rámcová dohoda bola vyhotovená v 4 obsahovo rovnakých vyhotoveniach s platnosťou 

originálu, z ktorých Predávajúci preberá dve vyhotovenia a Kupujúci preberá dve vyhotovenia. 
 
(7) Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Rámcovú dohodu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola 

uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli 
a na znak súhlasu zmluvu podpisujú. 

 
Prílohy: 
a) Zoznam tovarov  
b) Oceňovacie tabuľky pre skupiny tovarov: 
 1. skupina Farby      
 2. skupina Riedidlá       
 3. skupina Spreje         
 4. skupina Pomocný materiál     

 
 
 
 
V ............., dňa .........................   V Žiline dňa ......................... 
 
 
Za Predávajúceho:      Za Kupujúceho:   
 
 
 
 
 
______________________     ______________________   

          Ing. Ján Barienčík, PhD.   
                   konateľ 

 
 
 
VII.  Podmienky účasti v súťaži a podmienky pre zaradenie návrhu vyhodnotenie  
 Splnenie požiadaviek účasti v obchodnej verejnej súťaži zaradeniu na vyhodnotenie navrhovateľ 

preukáže spôsobom:  
 

a) Čestným vyhlásením (potvrdeným oprávnenou osobou navrhovateľa), že navrhovateľ nemá 
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uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla,  miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (v 
zmysle zákona 343/2015 Z.z.). Uvedené navrhovateľ preukazuje vyplnením a podpísaním 
Prílohy č. 1. Doklad spolu s návrhov navrhovateľ predloží ako scan vo formáte napr. PDF., 
JPG,...  e-mailom na adresu podľa bodu X. tejto výzvy. 

 Usmernenie: 
Pre hospodárske subjekty (záujemcov/navrhovateľov) so sídlom na území Slovenskej 
republiky, aj so sídlom mimo územia Slovenskej republiky platí, že pokiaľ sú tieto subjekty 
zapísané v Zozname hospodárskych subjektov (podľa zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov) a majú skutočnosť podľa § 32 ods. 1 písm. f) platne zapísanú 
podľa vyššie citovaného zákona, tak tieto hospodárske subjekty nepredkladajú doklad podľa 
bodu VII. písm. a) tejto Výzvy a obstarávateľ si túto skutočnosť overí náhľadom do Zoznamu 
hospodárskych subjektov. Pre tieto účely navrhovateľ uvedie  skutočnosť, že je platne 
zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, vo svojom návrhu.  

 
b) Aktuálne platným dokladom oprávňujúcim navrhovateľa dodávať tovar, ktorý je predmetom 

súťaže. Doklad spolu s návrhom navrhovateľ predloží ako scan vo formáte napr. PDF., 
JPG,...   e-mailom na adresu podľa bodu X. tejto výzvy.  

 Usmernenie:  
ba) Nakoľko obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej 
správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie 
administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon proti byrokracii), 
hospodárske subjekty (záujemca/navrhovateĺ) so sídlom na území Slovenskej republiky,  
v zmysle vyššie cit. zákona  nemusia predkladať požadovaný doklad podľa bodu VII. písm. b) 
tejto Výzvy, nakoľko si ho obstarávateľ dokáže zabezpečiť a skutočnosti overiť v príslušnom 
informačnom systéme verejnej správy.  
Hospodárske subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladajú doklad 
podľa bodu VII písm. b) tejto Výzvy (aktuálne platný výpis z obchodného alebo 
živnostenského registra, resp. ekvivalentného registra v krajine sídla hospodárskeho 
subjektu), ktorý nemusí byť úradne overený, a predkladajú ho v elektronickej forme  
v needitovateľnom formáte  (napr. PDF., JPG,...) e-mailom na adresu podľa bodu X. tejto 
výzvy. 
bb) Pre hospodárske subjekty (záujemcov/navrhovateľov) so sídlom na území Slovenskej 
republiky aj so sídlom mimo územia Slovenskej republiky platí, že pokiaľ sú tieto subjekty 
zapísané v Zozname hospodárskych subjektov (podľa zákona Národnej Rady Slovenskej 
republiky č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov) a majú skutočnosť podľa § 32 ods. 1 písm. e) platne zapísanú 
podľa vyššie cit. zákona, tak tieto hospodárske subjekty nepredkladajú doklad podľa bodu 
VII. písm. b) tejto Výzvy a obstarávateľ si túto skutočnosť overí náhľadom do Zoznamu 
hospodárskych subjektov. Pre tieto účely navrhovateľ uvedie  skutočnosť, že je platne 
zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, vo svojom návrhu.  
 

c) Čestným vyhlásením, že ním dodávaný tovar, je tovarom, ktorý vyhovuje platným 
všeobecným normám, STN a všeobecne záväzným predpisom, že dodávaný tovar spĺňa 
bezpečnostné a technické normy, ktoré sú uvedené v karte bezpečnostných údajov viažucich 
sa ku konkrétnemu tovaru. Obaly, v ktorých bude tovar dodávaný, spĺňajú všetky náležitosti 
a požiadavky, ktoré ukladá platná legislatíva Slovenskej republiky a spĺňajú všetky 
požadované normy STN a EÚ, týkajúce sa bezpečnosti výrobku, toxicity a zohľadňujúce 
záťaž na životné prostredie a určené  na prepravu farieb, riedidiel a sprejov. 

 V tomto čestnom vyhlásení sa navrhovateľ rovnako zaväzuje, že v prípade, ak bude úspešný, 
najneskôr v čase uzavretia zmluvného vzťahu odovzdá v listinnej forme ku každému tovaru 
kartu bezpečnostných údajov, o ktorý vyhlasovateľ, resp. Kupujúci požiada. Uvedené 
uchádzač preukazuje vyplnením a podpísaním Prílohy č. 2. Doklad spolu s návrhom 
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navrhovateľ predloží ako scan  vo formáte napr. PDF., JPG,...   e-mailom na adresu podľa 
bodu X. tejto výzvy.  

 
c) Vyplneným a podpísaným návrhom  Rámcovej dohody. Doklad spolu s návrhom uchádzač 

predloží ako scan vo formáte napr. PDF., JPG,...   e-mailom na adresu podľa bodu X. tejto 
výzvy.  

 
e) Vyplnenými a podpísanými tabuľkami cenového návrhu pre skupiny tovarov č. 1, č. 2, č. 3 

a č. 4 a Súhrnnú tabuľku. Doklady spolu s návrhom navrhovateľ predloží vo formáte napr. 
PDF., JPG,...   e-mailom na adresu podľa bodu X. tejto výzvy.  

    Tabuľky cenového návrhu, ako aj Súhrnnú tabuľku navrhovateľ predloží aj v editovateľnej 
forme vo formáte excel  e-mailom na adresu podľa bodu X. tejto výzvy.  

    
VIII.  Jazyk  
 Navrhovateľ podá svoj návrh v slovenskom jazyku. Doklady predložené do návrhu musia byť 

vyhotovené v štátnom jazyku Slovenskej republiky (SR). Navrhovatelia so sídlom mimo územia 
SR predložia návrh v pôvodnom jazyku, ako aj úradne overený slovenský preklad dokumentov.  
Vyhlasovateľ akceptuje podanie návrhu a jeho dokumentov v českom jazyku, okrem znenia 
návrhu Rámcovej dohody.   

 
IX.  Cena a spôsob určenia ceny 

Cena v cenovej ponuke za tovar   musí byť stanovená podľa zákona   č. 18/1996 Z. z. o 
cenách a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z 
Navrhovateľ (platca DPH) uvedie cenu celkom v zložení: cena v EUR bez DPH, výška 
(suma) DPH, cena spolu (vrátane DPH) a takto ich uvedie do oceňovacích tabuliek pre 
skupiny tovarov č. 1, 2, 3, a 4. Do Súhrnnej tabuľky sa cena z navzorcovaných buniek 
prenesie automaticky. Navrhovateľ, ktorý nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť 
v návrhu cenovej ponuky a cenu uvedie v € ako cenu celkom za položku  (netto cena). 
 
Všetky náklady a výdavky, spojené s prípravou a podaním návrhu, znáša navrhovateľ bez 
finančného nároku voči vyhlasovateľovi a bez ohľadu na výsledok súťaže. 
Všetky náklady a výdavky budú v návrhu zohľadnené a navrhnuté tak, aby výsledná cena v 
návrhu bola konečná Vyhlasovateľ zdôrazňuje, že v oceňovacích tabuľkách, ktoré sú súčasťou 
výzvy v editovateľnej verzii, a ktoré budú predložené v návrhu, musia byť nacenené všetky 
položky všetkých štyroch skupín tovaru. Pre správny výpočet ceny sú bunky jednotlivých 
oceňovacích tabuliek uzavreté vo vzorcoch  a navrhovateľ v oceňovacích tabuľkách nerobí 
žiadne zmeny, okrem vkladania požadovaných údajov.  
Ceny budú zaokrúhlené na štyri desatinné miesta.  
Navrhovateľ uvedie ceny ku všetkým položkám vo všetkých skupinách tovarov, ktoré sú 
predmetom jeho návrhu a k tej mernej jednotke, ktorá je požadovaná pri jednotlivej položke 
každého tovaru.  V prípade, ak bude v návrhu chýbať ocenenie čo ich len jednej požadovanej 
položky, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo, že nebude takýto návrh zaradený do vyhodnotenia 
podľa kritéria.  
 

X.  Obsah návrhu.  
       Uchádzač zašle svoju ponuku elektronickou poštou na adresu kontaktnej osoby pre túto súťaž: 

viera.blanarova@dpmz.sk v určenej lehote na podávanie návrhov.  
 Ponuka musí obsahovať doklady predpísaným spôsobom podľa bodu VII a), b), c), d), e) tejto 

výzvy, v tom Príloha č. 1, aktuálne platný doklad na oprávnenie dodávať tovar, Príloha č 2, 
návrh Rámcovej dohody, oceňovacie tabuľky pre štyri skupiny tovarov a Súhrnná tabuľka. 
Všetky dokumenty cenového návrhu budú podpísané oprávnenou osobou.    

  
 Ak je relevantné, tak plná moc (splnomocnenie) vystavená štatutárnym orgánom navrhovateľa 

pre osobu, ktorá bude oprávnená konať v mene navrhovateľa (t.j. napr. pripravovať doklady a 
návrh, podpisovať doklady v návrhu, predkladať návrh a komunikovať s vyhlasovateľom 
procese tohto obstarávania); v prípade, že právo súčasne konať v mene navrhovateľa má viac 
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osôb, tak ponuka bude obsahovať plnú moc (splnomocnenie) pre osobu, ktorá bude konať v 
mene všetkých osôb navrhovateľa, ktoré majú právo súčasne konať v mene navrhovateľa 
predkladať platné dokumenty v listinnej forme a podpisovať dokumenty v návrhu v zmysle 
informácií uvedených v obchodnom registri. Ak štatutárni zástupcovia písomne splnomocnia 
osobu na účely podpisovania týchto dokumentov, (okrem iného aj podpisovanie zmluvy), musí 
byť takéto splnomocnenie s úradne overenými podpismi a predkladá sa originál dokumentu. 

 
 Aby mohol byť návrh navrhovateľa posudzovaný ako ten, ktorý splnil podmienky výzvy 

a zároveň mohol byť zaradený na vyhodnotenie, musí obsahovať vyplnené a podpísané všetky 
dokumenty  a vo formáte tak, ako je požadované vo výzve.   

 
 Poznámka: 
 Všetky požadované dokumenty obstarávateľ poskytuje v editovateľnej forme na stránke 

k predmetnej súťaži: http://www.dpmz.sk/obchodne-verejne-sutaze/ 
  

XI. Komunikácia, spôsob a miesto podávania  podávania návrhu. 
 Vysvetľovanie informácií, uvedených vo výzve a týkajúce sa predmetu súťaže: elektronicky na 

adresu viera.blanarova@dpmz.sk; predkladanie návrhu do súťaže: elektronicky na adresu 
viera.blanarova@dpmz.sk; zaslanie oznámenia o uzatvorení zmluvy: elektronicky, zaslanie 
zmluvy na podpis: v elektronickej forme.  

 Skutočne zodpovedajúcim je návrh, ktorý vyhovuje všetkým požiadavkám, uvedeným vo výzve a 
zároveň neobsahuje obmedzenia alebo výhrady alebo nie je v rozpore s uvedenými požiadavkami 
a podmienkami a súvisiacimi dokladmi. 

 
XII.  Hodnotiace kritérium a výber úspešného uchádzača 

Uchádzač podá svoj návrh ako celok, a to na všetky položky vo všetkých skupinách tovaru v ich 
merných jednotkách.  Jednotkové ceny všetkých  položiek budú zaokrúhlené na 4 (štyri) 
desatinné miesta (metódou zaokrúhľovania EXCEL). Za cenu sa nepovažuje hodnota 0,0000 
€.  
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v € bez DPH a vyhlasovateľ pri 
vyhodnocovaní ponuky bude postupovať tak, že:  
a) vzájomne porovná cenové návrhy všetkých navrhovateľov, kde bude sledovať najnižšiu 

celkovú cenu za predpokladanú spotrebu tovaru počas platnosti Rámcovej dohody za 24 
mesiacov uvedenú v Súhrnnej tabuľke. Návrhu s najnižšou cenou bude priradených 40 bodov; 

b) vzájomne porovná  jednotkové ceny jednotlivých položiek vo všetkých skupinách tovarov v 
návrhoch. Návrhu, ktorý bude obsahovať najviac položiek s najnižšou cenou, bude priradených 
60 bodov. 

 
Spôsob bodovania: 
Pre kritérium a) je stanovená maximálna hodnota 40 bodov. Hodnotenie ceny sa vyjadrí ako 
podiel najnižšej navrhovanej ceny za predmet zákazky platného návrhu a navrhovanej ceny za 
predmet zákazky vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené 
kritérium.  
Pre kritérium b) je stanovená maximálna hodnota 60 bodov, pričom najvyšší počet bodov získa 
ten návrh, ktorý bude obsahovať najviac  položiek s najnižšou cenou naprieč všetkými skupinami 
tovarov. Každému ďalšiemu v poradí bude odrátaný 1 bod z tejto maximálnej hodnoty.   
Úspešným sa stane ten návrh, ktorý získa najvyšší počet bodov (ako súčet kritéria a) a kritéria b)), 
pričom úspešný návrh môže získať 100 bodov.  
V prípade, ak bude predložená iba jedna cenová ponuka, spĺňajúca podmienky výzvy, hodnotiace 
kritériá sa nebudú uplatňovať. 
Vyhlasovateľ oznámi úspešnému navrhovateľovi,  že jeho návrh bol úspešný a bude s ním 
uzatvorená Rámcová dohoda na 24 mesiacov.  

 
XIII.  Lehoty 

Lehota na predloženie cenových ponúk uplynie  4.5.2020 o 14,00 hod. 
Lehota na vyhodnotenie cenových ponúk  uplynie 22.5.2020 
Uzatvorenie Rámcovej dohody do konca  mesiaca máj 2020 
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XIV.  Doplňujúce informácie 

a) Primerané prekročenie PHZ nie je dôvodom na zrušenie súťaže. 
b) Údaje v „Zozname tovarov“, oceňovacích tabuľkách a všetkých prílohách, ako aj v obchodných 

zmluvných podmienkach na poskytovanie služby  sú neoddeliteľnou súčasťou výzvy.  
c) Všetky výdavky a náklady, spojené s prípravou a predkladaním návrhu, znáša navrhovateľ bez 

finančného nároku voči vyhlasovateľovi, a to bez ohľadu za výsledok obchodnej verejnej 
súťaže. 

d) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť obchodnú verejnú súťaž, a to aj bez 
uvedenia dôvodu. 

e) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jeden z návrhov v prípade neobvykle vysokých 
cien v návrhoch a zrušiť postup zadávania obchodnej verejnej súťaže v prípade, ak všetky 
návrhy prekročia alebo najúspešnejší návrh podstatne prekročí výšku finančných prostriedkov, 
ktorú má vyhlasovateľ určený na predmet súťaže. 

f) Vyhlasovateľ si tiež vyhradzuje právo zrušiť obstarávanie predmetu súťaže, ak sa zmenili 
okolnosti, za ktorých bola súťaž začatá alebo môže súťaž zrušiť, pokiaľ bol vyhlasovateľovi 
predložený iba jeden návrh, ktorý splnil všetky požiadavky vyhlasovateľa uvedené vo výzve a 
bol zaradený na vyhodnotenie alebo nebol predložený ani jeden návrh. 

g) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky výzvy v lehote na podávanie návrhov, ak 
sa zmenia okolnosti, za ktorých bola súťaž začatá. 

h) V prípade, ak nebude uzatvorená zmluva s úspešným navrhovateľom z akýchkoľvek dôvodov, 
vzniká vyhlasovateľovi právo, nie povinnosť, uzatvoriť zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa 
umiestnili ako druhý v poradí. 

i) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo, nie povinnosť, nevyhodnocovať návrh navrhovateľa.  
j) Predložením návrhu v lehote na predkladanie návrhov navrhovateľ bez výhrad akceptuje 

pravidlá a podmienky uvedené v tejto výzve a zaväzuje sa nimi riadiť a dodržiavať ich. 
k) Predložené návrhy sa navrhovateľom nebudú vracať z dôvodu archivácie.  
l) Predložením návrhu navrhovateľ berie na vedomie, že vyhlasovateľ, ako povinná osoba, 

zverejní informácie o výsledku, ako aj uzatvorenú zmluvu sa svojej internetovej stránke. 
 
Zoznam dokumentov, súvisiacich s výzvou:  
a) Čestné vyhlásenie – Príloha č. 1 a Príloha č. 2 
b) Oceňovacie tabuľky  pre skupiny tovarov  
 1. skupina Farby      
 2. skupina Riedidlá       
 3. skupina Spreje         
 4. skupina Pomocný materiál     
c)  Zoznam tovarov 
  
Zverejnenie (vyhlásenie) súťaže: http://www.dpmz.sk/obchodne-verejne-sutaze/ 
t.j. webové sídlo   vyhlasovateľa súťaže 16.4.2020. 
 
Dokumenty k návrhu pre dodávku tovaru Náterové hmoty a ostatný pomocný materiál sú poskytnuté 
aj v editovateľnej verzii v stĺpci Prílohy pri danej zákazke a sú  zverejnené na: 
 
- Príloha č. 1_Čestné vyhlásenie je dostupné na: www.dpmz.sk/obchodne-verejne-sutaze---rok-2020/ 
 
- Príloha č. 2_Čestné vyhlásenie je dostupné na:  www.dpmz.sk/obchodne-verejne-sutaze---rok-

2020/ 
 

- Oceňovacie tabuľky sú dostupné na: www.dpmz.sk/obchodne-verejne-sutaze---rok-2020/ 
 

- Návrh obchodno_zmluvných podmienok – RD -  je dostupný na: www.dpmz.sk/obchodne-verejne-
sutaze---rok-2020/ 
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Výzvu vypracovala: Mgr. Viera Blanárová  odd. verejného obstarávania V Žiline, 16.4.2020  
  
 



Opis a požiadavky na vlastnosti tovaru k súťaži Náterové hmoty a ostatný pomocný materiál zo dňa 17.4.2020

Vyhlasovateľ: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

Skupiny 
tovarov 

Interné 
č.materiálu

Názov tovaru* (v tomto stĺpci je v názve tovaru odkaz na značku, výrobcu 
alebo distrubútora, či dodávateľa. Údaj je ilustračný a obstarávateľ 
umožňuje dodávateľovi ponúknuť ekvivalentý tovar, ktorý musí spĺňať 
požadované kvalitatívne ukazovatele zhodné alebo vyššie) 

Charakteristika MJ
Predpokladaná 
spotreba za 24 
mesiacov v MJ

4 24686121 Aplikátor - melamínový  

Aplikátor vyrobený z tvarovo stálej melaminovej peny, ktorá sa vyznačuje 
výbornou savosťou a pevnosťou štruktúry materiálu. Ideálna pre 
nanášanie primeru DINITROL 550 pri konštrukčnom lepení a lepení 
odvetraných fasád. Primer vďaka mikro štruktúre peny nekvapká a vydrží 
na jeden ťah podstatne dlhšiu stopu ako klasické (štetec, filc,...).

ks 20,00

4 111501101 Benzin technicky  9L ks 16,00

4 1111010 Benzin technicky 10L ks 2,00

4 246888600 Čistiaci prostriedok MIPA WBC final 
Čistiaci prostriedok je určený k finálnemu odmasteniu. Je vyrobený na 
báze vody (tým pádom má znížený zápach) a používa sa iba na 
odmastenie tesne pred lakovaním

ks 5,00

4 2463203 Epoxy primer 1L +T+R /epoxid.zaklad/ 
Má to byť epoxidový základ brúsiteľný pre aplikáciu namiešaných 
farebných báz a vrchných lakov . Má byť priľnavý, ľahko použiteľný a 
dobre brúsiteľný. 

ks 35,00

1 246254 Farba - latexova biela Eternex 1 kg kg 23,00

1 2460050 Farba - latex biela 6 kg ks 2,00

1 2461853 Farba antikorózna základná šeda  rychloschnuca 5kg 
Syntetika - základná rýchloschnúca antikorózna farba sa používa ako 
univerzálny základný náter pod syntetické a iné emaily ks 2,00

1 246911 Farba biela do exterieru Fincolore Facade 

Inkolora FACADE je ekologická, disperzná, akrylová farba pre exteriér a 
interiér. Vytvára matný povrch odolný voči poveternostným vplyvom, 
dodáva dlhotrvajúci dekoratívny efekt. Výrobok má veľmi dobrú priľnavosť 
k povrchu. Mikro pórovitý náter zabezpečí paropriepustnosť natretého 
povrchu.

L 10,00

1 246102 Farba - baza Ral  1021 L 10,70
1 246061 Farba - baza RAL 6018 L 16,30
1 246701 Farba - baza RAL 7012 L 2,00
1 2460905 Farba - baza RAL 9005 L 8,50
1 2460907 Farba - baza RAL 9007 L 1,80
1 2460901 Farba - baza RAL 9010 L 8,50
1 2469017 Farba - baza RAL 9017 L 1,50

1 2469005 Farba akrylová / cierna leskla/+tuzidlo RAL 9005 kg 3,00

1 246001 Farba akrylová RAL 9010 2k L 3,00

1 2469017 Farba cierna B-7-06793.500 /BC-B7/ /Solaris/ Základná farba BC metalická odtieň podľa RAL L 3,50
1 2460608 Farba polyuretan /zelena/  RAL 6018 L 5,90

Technický benzín sa používa na prípravu rozpúšťadla gumy a kaučuku a 
ako riedidlo do farieb a lakov, na prípravu kaučukových lepidiel a na hrubé 
odmasťovanie kovových súčiastok pri pogumovaní

Zmes anorganických a organických pigmentov a plnidiel vo vodnej 
disperzii syntetických živíc s prísadou aditív.Vhodná na náter suchého 
muriva, skarbonizovaných omietok 2 - 6 mesiac., propag. predmetov, 
papiera, exteriérov bytov. 

Základná farba BC metalická odtieň podľa RAL

Má spĺňať požiadavky  akrylovovej farby  rýchloschnúcej  s vysokou krycou 
schopnosťou. Má mať  jednoduchú aplikáciu  a vysokú priľnavosť na kovy, 
betón, sklo, keramiku a plasty v kombinácii so základom na plasty. Svojím 
charakterom má spĺňať  disperzné charakteristiky anorganických a 
organických pigmentov a plnidiel v roztoku modifikovanej akrylátovej živice 
a organických rozpúšťadiel.

Zoznam tovarov (v zmysle článku V. výzvy - Špecifikácia predmetu sú ťaže)
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1 2460102 Farba polyuretan /zlta/ RAL 1021 L 2,30

1 246901 Farba polyuretan RAL 9010 L 2,00
1 2461856 Farba syntetická vrchná biela  0,6L ks 12,00
1 2461866 Farba syntetická vrchná cervena  RAL 3001 400ml ks 15,00
1 246507 Farba syntetická vrchná cierna 1L L 8,00
1 2464562 Farba syntetická vrchná cierna RAL 9005 L 5,00
1 2465019 Farba synteticka vrchná RAL 5019 L 2,00
1 24610030 Farba syntetická vrchná RAL1003 kg 65,00
1 2461855 Farba syntetická vrchná šeda 1L L 5,00
1 246317 Farba syntetická vrchna tmavo hneda 0,6L ks 2,00
1 24660180 Farba syntetická vrchná zelena 1L RAL 6018 L 3,00
1 2465004 Farba synteticka vrchna zlta  RAL 1021 L 43,00
1 24612346 Farba syntetická vrchná žlta 1L L 4,00
1 246205 Farba syntetická základna  biela 1L L 2,00
1 2461857 Farba syntetická základná biela 0,6 L ks 1,00

1 246506 Farba syntetická zakladna cervena RAL 3001 400ml ks 20,00

1 246509 Farba syntetická základna seda 1 kg ks 5,00

1 246252 Farba Palisander na drevo hnedy Farba na drevo ks 20,00

4 2462175 Folia zakryvacia 4x12,5m hr. 0,007mm ks 2,00

4 24621745 Folia zakryvacia 4x5m  s hustotou 12my ks 7,00

4 246430 Gravihel PUR 430 cierny 
2K akrylové pojivo, dvojzložkový, štrukturálne jednovrstvový náter s 
extrémnou odolonosťou ks 3,00

4 24601000 Kotuc brusnyTrizact 150mm P-1000 Jemný matovací  kotúč, zrnitosľ P1000 priemer 150mm, suchý zips ks 1,00

4 24601500 Kotuc brusnyTrizact 150mm P-1500
Brúsny dokončovací kotúč vyrobený unikátnou technológiou- vrstvenie 
brúsnych minerálov usporiadaných do piramíd. Zrnitosľ P1500 priemer 
150mm, suchý zips

ks 1,00

4 24613000 Kotuc brusnyTrizact 150mm P-3000 Brúsny dokončovací kotúč. Zrnitosľ P1500 priemer 150mm, suchý zips ks 1,00

4 2465710 Kotuc lestiaci oranzovy 3M 150mm
Stredne tvrdý penový leštiaci kotúč so suchým zipsom v priemere 150mm 
oranžovej farby. Používa sa na preleštenie stredne hlbokých poškodení s 
leštiacimi pastam.

ks 1,00

4 246504 Kotuc lestiaci modry 3M 150mm
Leštiaci kotúč penový určený pre použitie s leštiacou pastou 3M určený na 
finálne leštenie s vysokým leskom. Upínanie pomocou suchého zipsu 
priamo na unášací tanier

ks 2,00

4 246502 Kotuc lestiaci zeleny 3M 150mm Leštiaci kotúč penový pre 1 krok. Používa sa s pastou 3M ks 6,00

4 2460123 Lak  MIPA CC9 1 L

VOC konformný HS akrylátový lak s brilantnou stabilitou lesku, optimálnou 
spracovateľnosťou na vodou riediteľných a aj rozpúšťadlových bázových 
lakoch. Vhodný pre lakovanie celých vozidiel aj dielcov. Tento lak zaručuje 
optimálne vytvrdzovanie v peci, ale aj pri izbovej teplote

ks 50,00

4 2460126 Lak Colomix  1L + T
Dvojkomponentný, rýchloschnúci bezfarebný lak vyrobený na základe 
kvalitných akrylových živíc. Používa sa ako posledná vrstva laku osobných 
automobilov, karosérií, autobusov, kamiónov a iných kovových predmetov. 

ks 11,00

4 246812351 Lamino suprava/rohoz+zivica/ 1L 
Má to byť laminovacia sada, ktorá umožňuje opravy veľkých dier a miest s 
koróziou. Má byť použiteľná na drevo, kov, betón. V sade má byť elastická 
živica, tužidlo, sklená tkanina. 

ks 4,00

Klasická syntetická farba. Syntetika sa používa  ako vrchný lesklý náter na 
kov a drevo v interiéroch aj exteriéroch.

Polyuretánová farba na kov  je vrchný náter s vysokým leskom na kovové 
podklady strojárskych výrobkov 

Zakrývacia fólia chráni pred farbou,špinou a vlhkosťou a proti znečisteniu 
pri rekonštrukčných prácach .

Rýchloschnúci alkydový (syntetický) základ pre železné a oceľové 
povrchy. Použiteľný pre vonkajšie aj vnútorné prostredie. Neobsahuje 
chromáty ani olovo

Strana 2



Opis a požiadavky na vlastnosti tovaru k súťaži Náterové hmoty a ostatný pomocný materiál zo dňa 17.4.2020

Vyhlasovateľ: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

4 2461114 Latex biely 1l 
Matná biela, rýchloschnúca disperzná farba s vysokou krycou 
schopnosťou a poveternostnou odolnosťou, umývateľná ks 5,00

4 246230230 Medzipodlozka brusna pr.150
Špeciálna mäkka penová podložka vybavená suchým zipsom určená na 
upevnenie medzi unášač a brúsny kotúč pre strojové brúsenie laku ks 8,00

4 246272 Mipa Verduennung /riedidlo/pre epoxy.primer 1L 
Riedidlo pre priemyselné účely na odmasťovanie podkladov a umývanie 
striekacích pištolí a náradia po práci. ks 2,00

4 24613508 Odmastovac  -cistic antisilikonovy 
odmasťovač je špeciálne riedidlo k odmasťoovániu a čištěniu povrchu pred 
lakovaním. Výborne odstraňuje prach, mastnotu, vosk, maziva, oleje, 
silikon obsahujúci vo vzduchu a iné nečistoty. Použivá se ho 
bezprostredne pred položením prvnej vrstvy farby.

ks 42,50

4 246180 Papier brusny P 180 /70x420mm/  pas ks 35,00
4 246241 Papier brusny P 240 /70x420mm/ pas ks 10,00
4 24670421 Papier brusny P120 /70x420 mm/ pas ks 100,00
4 24670420 Papier brusny P 80 /70x420 mm/ pas ks 100,00
4 41157418 Papier brusny P180 pod vodu (569260180) ks 54,00
4 4110832 Papier brusny P400 pod vodu (569260400) ks 79,00
4 246106 Papier brusny P60 /115x280/ ks 50,00
4 246108 Papier brusny P80/115x280/bez dierok ks 50,00
4 246125120 Papier brusny Q 125 P 120 ks 350,00
4 246125320 Papier brusny Q 125 P 320 ks 320,00
4 246125060 Papier brusny Q 125 P 60 ks 340,00
4 246125080 Papier brusny Q 125 P 80 ks 400,00
4 246012120 Papier brusny Q 150 P 120 ks 500,00
4 246023180 Papier brusny Q 150 P 180 ks 400,00
4 246012240 Papier brusny Q 150 P 240 ks 600,00
4 246023320 Papier brusny Q 150 P 320 ks 600,00
4 246023400 Papier brusny Q 150 P 400 ks 510,00
4 246012080 Papier brusny Q 150 P 80 ks 600,00

4 246376700 Papier maskovaci v rolke š. 120 cm  / 300m
Používa sa na maskovanie povrchu a skiel automobilov počas lakovania. 
Je elastický, vďaka čomu sa prispôsobí povrchu karosérie. Je odolný voči 
hrubým mokrým vrstvám farby.

ks 3,00

4 246155 Paska karosarska MP TAPE 610 50mmx50m (593220050) 

Papierová maskovacia páska do 80 °C Tape 80 . Maskovacia páska 
vysokej kvality pre profesionálne lakovanie automobilov. Vynikajúco lepí a 
odoláva teplotám do 80°C. Po odlepení nezanecháva stopy. Optimálne 
vlastnosti pri odvíjaní pásky. Vhodná tiež pre vodouriediteľné laky.

ks 118,00

4 2461176 Paska na linie 12mm ks 34,00

4 2461174 Paska na linie 9mm ks 2,00

4 246380349 Pasta brusna 3m Perfect Extra Fine plus 80349,1000ml
Extra-jemná pasta 3M Perfect-it Plus Compound je nová zlúčenina na 
povrchovú úpravu navrhnutá konkrétne pre oderom odolné bezfarebné 
laky.

ks 4,00

4 24651052 Pasta brusna 3m Perfect fast Cut XL51052,1000ml

3M Perfect-It Fast Cut Plus Extreme je hrubá leštiaca pasta, ktorá je 
profesionálnym prostriedkom používaným na vyrovnávanie škrabancov 
vytvorených po odstránení povrchových nedokonalostí. Vďaka inovatívnej 
formulácii pracuje veľmi dobre pri hrubom leštení.

ks 4,00

4 246424 Pasta lestiaca Ultrafina 3M modra /1L /
3M™ Pasta na odstraňovanie hologramov Ultrafina veľmi jemne leští lak a 
odstraňuje hologramy. Je finálnym krokom procesu leštenia. ks 1,00

Brúsny pás s keramickým posypom pre pásové brúsky 

Vodeodolný brúsny papier vhodný pre brúsenie za mokra

kruh, suchý zips do excentrickej brúsky

Dizajnérska páska na striekanie viacerými farbami, krásne tvorí oblúky . 
Vhodná pre dizajnovanie a striekanie viacerými farbami, tepelná odolnosť 
do 100°C, zvládne niekoľko procesov sušenia bez remaskovania
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4 246888630 Pasta lestiaca-Mipa One Step Super Polish 1L

Jednokroková leštiaca pasta vhodná aj pre leštenie tmavých odtieňov. 
Neobsahuje silikón. Vhodná tiež pre leštenie lakov so zvýšenou 
odolnosťou voči poškriabaniu (keramické laky). Vytvára brilantný hlboký 
lesk bez hologramov a mikroškrabancov. Vhodná aj pre leštenie priamo po 
jemne prebrúsenom povrchu. Umožňuje jednoduché preleštenie a 
odstránenie prechodov pri prístrekoch. Vhodná pre strojné i ručné použitie

ks 11,00

4 257866 Pasta na ruky pre lakernika 250 ml

Čistiaca pasta na ruky pre odstránenie nečistôt spôsobených farbami, 
živicami, a ďalšími ťažko odstrániteľnými látkami. Obsahuje špeciálne 
rozpúšťadlá na báze esterov s výnimočným čistiacim účinkom a zároveň s 
dobrou kožnou znášanlivosťou. 

ks 7,00

4 24659121 Pena brusna fine ks 38,00
4 24659120 Pena brusna medium ks 10,00
4 24659122 Pena brusna super fine ks 25,00

4 2463536 Penetrak pod primalex

Penetračný prostriedok určený na hĺbkové spevnenie podkladu, 
zjednotenie rozdielnej nasiakavosti, izolovanie presakovania škvŕn z 
podkladových náterov a obmedzenie zvetrania solí z minerálnych 
podkladov

ks 10,00

4 58527102 Penetral na maľovanie 9kg
Penetral ALP sa používa na penetráciu suchých a očistených podkladov 
pod asfaltové hydroizolačné nátery, hydroizolačné pásy a izoláciu ks 1,00

4 246182315 Plasti Primer 0,5l /zaklad na plasty/ ks 12,00

4 24607209 Plasti Primer 1L /zaklad na plasty/ ks 2,00

4 246192201 Plnic akrylovy  /podklad akryl. vysokov./ 1L Má to byť dvojkomponentný vysokorvrstvový základný plnič, slúžiaci na 
bodové opravy na hladké povrchy. Má byť rýchloschnúci, ľahkobrúsiteľný. 

ks 14,00

4 246193201 Plnic MIPA acryl. 1L  4:1

MIPA 1K-Kunststoffprimer - Transparentný základ so strieborným 
zafarbením. 1K priľnavací základ možno použiť pre väčšinu plastov na 
aute: ABS, laminát EP, PA, PBTP, PC, POM, PP / EPDM, PPO, PUR tvrdé, 
mäkké PU, PVC. Vhodný na prelakovanie vodou riediteľnými farbami aj 
rozpúšťadlami riediteľnými farbami.

ks 55,00

4 2462098 Primalex plus 15kg biela ks 7,00
4 24620980 Primalex plus 25kg biela ks 2,00
4 24642375 Primalex plus 7,5kg ks 1,00
4 2464235 Primalex standard 1 kg KG 40,00
4 246500012 Primer cierny 250 ml /dinitrol/ Rýchloschnúca antikorózna základná náterová hmota. ks 1,00
4 246500011 Primer cierny 30ml Rýchloschnúca antikorózna základná náterová hmota. ks 2,00

2 24645896 Riedidlo  univerz.akrylové 1L
Má spĺňať požiadavky   na riedenie akrylátových a polyuretánových 
materiálov pri teplotách 18 až 25 stupňov Celzia. Nemá obsahovať  
recyklovateľné rozpúšťadlá

ks 43,00

2 246745 Riedidlo  Verdunnung BC lang 1L
Riedidlo na báze technického benzínu je doporučené pre riedenie 
náterových hmôt , kde riedenie prichádza do úvahy v prípade potreby 
získať nižšiu viskozitu

ks 0,65

2 246096 Riedidlo akrylove 5 L ks 1,00
2 2460054 Riedidlo akrylove 0,5L ks 2,00

2 246746 Riedidlo basis 1L
Zmes organických rozpoúšťadiel, používa sa ako riedidlo pre Mobihel 
Bázu Mix pri teplotách medzi 18°C a 27°C. ks 1,00

2 246452 Riedidlo baza 1L
Určené pre použitie s jednozložkovými bázovými metalickými 
a hladkými farbami. ks 1,00

2 24633010 Riedidlo C6000 1L ks 125,00

Penová brúsna špongia na suché a mokré použitie, určené na ručné 
brúsenie a na odstraňovanie laku a farieb na drevených alebo kovových 
povrchov

Základ na plasty,najmä PUR, PS, PA EPDM, ABS, GfK, Hart - PVC ap,  
ktorý má slúžiť ako príprava plastových dielov pred aplikáciou vrchných 
lakov. Bez obsahu prchavých látok (napr.toluénov).  Má vyhovovať 
požiadavkám smernica 42/2004/EU.

Vhodný na maľovanie minerálnych povrchov v stredne zaťažovaných 
interiéroch, napr. stien a stropov spální, obývacích izieb či chodieb, ale aj 
kancelárií, škôl alebo ďalších komerčných objektov.

Riedidlo je zmesou organických rozpúšťadiel. Je určené na riedenie 
akrylových produktov
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2 2463303 Riedidlo C6000 3L ks 9,00

2 246010 Riedidlo C6000 10L ks 6,00
2 24633009 Riedidlo C6000 9L balenie/ ks 3,00
2 2460940 Riedidlo C6000/NITRO 5 L ks 4,00

2 246600100 Riedidlo nitro 5L (C6006 094-09300 W-SRO) Výrobok určený na riedenie nitrocelulózových produktov ks 3,00

2 246330111 Riedidlo pristrekove 0,5l
Má spĺňať požiadavky na jednoduché zneviditeľnenie opravy laku 
karosérie. Má umožniť  zjednotiť vrstvy laku,  aby sa dosiahol hladký 
prechod medzi starým a novým lakom 

ks 3,00

2 2466006 Riedidlo S6006 9L synteticke ks 5,00
2 246021703 Riedidlo S6001 9L synteticke ks 1,00
2 2466001 Riedidlo S6001 3L syntetické ks 1,00
2 2460009 Riedidlo S6006 3L syntetické ks 3,00
2 246330101 Riedidlo S6006 1L ks 6,00
2 2463306 Riedidlo S6006 3,4L ks 3,00

2 2466051 Riedidlo U6051 3,4L PUR Má spĺňať požiadavky  na riedenie  polyuretánových látok typu Chemopur.. ks 2,00

2 413254 Rukovat na valcek 15cm
Pozinkovaný strmeň s ergonomickou profesionálnou rukoväťou vhodný pre 
všetky valčeky na radiátory a lakovanie. ks 2,00

2 2461051 Sadra maliarska 0,5 kg
Sadra biela modelárska je univerzálna sadra určená pre vodoinštalačný, 
elektroinštalačné, stavebné, kúrenárske a modelárske práce. ks 5,00

2 24610148 Scotch britte 3M /matovacia rohoz/ Brúsna rohož 158 x 224 mm ks 22,00

2 2460002 Sitko papierove
Papierový filter, s nylonovým sitkom 125 mic. pre rýchle filtrovanie rôznych 
typov lakov ks 80,00

3 2460002 Sprej - MIPA Bumper Paint 400ml

Jednokomponentný akrylový štrukturálny náter pre opravné práce na 
nárazníkoch, lištách, spätných zrkadlách a spojleroch z plastu, alebo ako 
efektový sprej pre vytváranie štruktúry. Priama priľnavosť na prebrúsených 
a odmastených dielcoch automobilov

ks 1,00

3 2462092 Sprej plnic - MIPA Spritzspachtel 400ml (213660000 

Akrylový striekací tmel pre rýchle a odborné vypĺňanie malých nerovností, 
škrabancov, stôp po brúsení apod. na tmelených povrchoch. Vytvára 
hladký povrch, ktorý je vhodný pre následné lakovanie. Má výbornú 
priľnavosť na oceľových a pozinkovaných povrchoch (pozink ošetriť s 
MIPA Zikreinigerom). Nie je vhodný pre plasty a hliník

ks 29,00

3 2466135 Sprej značkovaci oranzovy

Špeciálna nástreková farba pre značenie všetkého druhu – vedenie 
inžinierskych sietí, vytyčovanie pre zemné práce, značenie napadnutých 
stromov a mnoho ďalších. Sýta a veľmi jasná, nepriesvitná farba vhodná 
na drevo, kov, betón, asfalt, kameň, zeminu a i. Odolná proti oderu, vode, 
bežnej stavebnej chémii a poveternostným vplyvom.

ks 2,00

3 2467560 Sprej Ral 1007- oranzovy / synt. ks 2,00
3 2461021 Sprej Ral 1021 - žlty ks 23,00
3 2462093 Sprej Ral 5012 - modry ks 4,00
3 246601 Sprej Ral 6018 - zeleny Ral 6018 (MIPA Lack Color RAL 6018 400ml) ks 38,00
3 24660190 Sprej Ral 6019 - zeleny vrchny ks 2,00
3 2461021 Sprej Ral 9003 - biely 400ml ks 13,00
3 2460757 Sprej Ral 9005 - cierny 400ml (MIPA Lack Color Ral ks 14,00
3 246639 Sprej zakladny - sedy -antikorozny ks 12,00
4 2460017 Stetec 1" rovny ks 25,00
4 24600170 Stetec 1,5" rovny ks 20,00
4 246500017 Stetec 1+1/2 rovny ks 2,00

Farba v spreji je vhodná na predmety z dreva, kovu, skla, papiera, kartónu 
a plastov. 

Má spĺňať požiadavky zmesi uhľovodíkov, alkoholov a acetátov na riedenie 
nitrocelulózových náterových látok a hmôt. Zmes bude v plechových 
obaloch.

Má byť syntetické a umožniť  riedenie syntetických náterových látok 
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4 246100000 Stetec 10 cm rovny ks 2,00
4 2460019 Stetec 2"rovny ks 10,00
4 616042 Stetec 2,5 rovny ks 25,00
4 2460020 Stetec 3,5" zarozak ks 2,00
4 616041 Stetec plochy 1" ks 37,00
4 6162062 Stetec plochy 20mm ks 41,00
4 2460018 Stetec plochy 25mm ks 3,00
4 2461515 Stierka na tmelenie kovova/sada 4 ks/ Sada nerezových kovových špachtlí na tmel. ks 2,00
4 246153 Stierka plastova na nanasanie tmelu plastová stierka pre aplikáciu 1K a 2K plniacich materiálov ks 8,00
4 246450 Tkanina sklenena 0,5m2 Tkanina vyrobená z náhodne usporiadaných sklených vláken spojených špeciálnou tkaninou. Mäkkosks 22,00
4 24624606 Tanier unasaci Q150 kotúč leštiaci so suchým zipsom na brúsku ks 4,00

4 24615045 Tmel AL /1 kg balenie/ ks 2,00

4 24615028 Tmel AL 1,8kg ks 5,00

4 246293 Tmel Anti-rust na kov 2 kg  /MIPA P96/
MIPA P 96 Antikorózny tmel - je plniaci a finálny stredne viskózny pastovitý 
2-komponentný tmel na báze polyesterovej živice s priamou priľnavosťou 
na oceľ, železo, pozink, hliník, cínované povrchy, GFK.

ks 2,00

4 24615030 Tmel E80 studeny cin  1kg MIPA
Dvojkomponentný 2K plniaci tmel na báze epoxidu. Obsahuje lamelárnu 
pigmentáciu a má univerzálnu priľnavosť na železe, oceli, hliníku, pozinku, 
laminátoch a tiež dreve.

ks 3,00

4 24615026 Tmel jemny -vyplnaci makky /soft/ 1,8kg MIPA ks 9,00

4 2461234 Tmel karosarsky jemny 0,5kg ks 9,00

4 246057 Tmel P57 s vlaknom MIPA 1,8kg/karb.tmel/

Ľahkobrúsiteľný 2K polyesterový tmel s karbónovými vláknami s 
priľnavosťou na železe, zinku, hliníku, laminátoch a dreve. Oproti 
klasickým tmelom obsahujúcim sklenené vlákna je tento produkt extrémne 
odolný a preukazuje pritom vynikajúcu stabilitu. 

ks 6,00

4 2462501 Tmel Soft 1kg Smart ks 1,00
4 246302000 Tmel soft /1 kg balenie/ ks 5,00

4 246391 Tmel soft MIPA P16 1L ks 6,00

4 24681233 Tmel so sklenym vlaknom /1kg balenie/ ks 3,00

4 24615027 Tmel so sklenym vlaknom 1,8kg ks 6,00

4 246024 Tmel striekaci MIPA 1L
Dvojzložkový striekací tmel, ktorý je odolný a dobre brusitelný. Je vhodný 
na zjednotenie tmelených a netmelených miest ks 6,00

4 246750 Tmel striekaci Dinitrol 750 -/tuba/  310 ml lepiaci tmel na báze STP polyméru pre aplikáciu striekaním a vytláčaním ks 21,00

4 246236 Tuzidlo 0,5 l pre Aktivprimer /tuzidlo pre reakt.z 
Aktivprimer je kyselinou vytvrdzujúci, bez chromátový 2K základ špeciálne 
určený na hliníkové podklady, s aktívnou antikoróznou ochranou a 
vynikajúcou priľnavosťou na železo. 

ks 5,00

4 246141 Tuzidlo do akryl.laku 0,5 L
Polyizokyanátová živica v organickom rozpúšťadle na vytvrdzovaniu 
akrylátových náterov. ks 48,00

Štetec má mať  PVC rúčku,  svetlú prírodnú  štetinu, ohybnú, na konci 
kónickú. Vlákno štetiny má vytvárať tzv. práporček.  Štetec má byť vhodný 
k práci so syntetickými farbami a lakmi a štetina štetca má vytvoriť hustú a 
mäkkú štruktúru farby na výdatné nanášanie. 

Má to byť dvojzložkový polyesterový tmel s vysokým obsahom hliníkového 
prášku. Má umožniť tmelenie ľahkých kovov, pozinkovaných plechov, 
karosérií, ocele a sklolaminátu. Má vykazovať zvýšenú priľnavosť, má 
umožňovať ľahkú brúsiteľnosť. 

Tmel má byť veľmi jemný, aby umožňoval vyrovnávať nerovnosti na 
kovových povrchoch. Má byť ľahko brúsiteľný s využitím brúsneho papiera 
P150 - 400. Má byť možné použiť ho i pri plastových povrchoch. 

Dvojzložkový polyesterový jemný tmel pre vyrovnanie väčších, hlbších dier 
v oceľových plechoch. Špeciálne zloženie zaručuje jednoduchú aplikáciu a 
brúsenie, vďaka ktorému je vhodný najmä pre veľké plochy. Má jemnú 
štruktúru, nespôsobuje otvory po brúsení a vyrovnane usychá.

Má to byť dvojzložkový polyesterový tmel so skleným vláknom. Má sa dať 
použiť na vyplnenie veľkých nerovností a na opravu  skorodovaných 
povrchov. 
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4 24615031  500 gTuzidlo EPN 500gr MIPA  /tuz.pre studeny cin/ 500 gr
Dvojkomponentný 2K plniaci tmel na báze epoxidu. Obsahuje lamelárnu 
pigmentáciu a má univerzálnu priľnavosť na železe, oceli, hliníku, pozinku, 
laminátoch a tiež dreve.

ks 1,00

4 2469907 Tuzidlo MS25, 600 ml 2K-Akrylové tužidlo "normál", MS kvalita ks 1,00

4 2469906 Tuzidlo MS alifat. /1L = 1 kg/ 2K-Akrylové tužidlo "krátke", MS kvalita. kg 1,35

4 246238 Tužidlo pre epoxy primer  Mipa Harter  0,5L
2K-Akrylové tužidlo "normál" určené hlavne pre základovacie materiály a 
plniče. ks 24,00

4 246237 Tuzidlo do plnica Mipa Harter 2k multi 250 ml 2K-Akrylové tužidlo "krátke" určené hlavne pre základovacie materiály a plnič ks 41,00

4 24648010 Utierka antistaticka

Špeciálna lepiaca a antistatická utierka pre spoľahlivé očistenie povrchu 
od prachu pred lakovaním. Optimálna práca vďaka samostatnému baleniu 
vo fólii. "Pokrčený" tvar kvôli zlepšeniu účinnosti. Vhodná pre všetky druhy 
lakov. 80 x 80 cm.

ks 43,00

4 2465308 Utierka mikrofaza

Veľmi mäkká mikrofázová utierka pre čistenie a starostlivosť o veľmi citlivé 
povrchy. Špeciálne vhodná pre laky. Špeciálna mikroštruktúra zaisťuje 
veľmi vysoké prijímanie prachu, nečistôt a mastnôt. Nepúšťa chlpy. 
Čistenie, leštenie je možné previesť dokonca čistou vodou, alebo nasucho. 
Neobsahuje žiadne pojivá, ani rozpúšťadlá. 40 x 40 cm, žltá, zelená, 
modrá

ks 13,00

4 2465307 Utierka modra

Veľmi odolná odmasťovacia utierka na báze rúna pre rôzne čistiace a 
odmasťovacie práce. Je vhodná pre rozpúšťadlové, ale aj vodou riediteľné 
odmasťovacie prostriedky. Veľmi odolná proti roztrhnutiu. Nepúšťa chĺpky. 
Balenie 150 ks utierok.

ks 556,00

4 6161835 Valcek maliarsky  5 cm penovy ks 2,00
4 6168181 Valcek maliarsky 10cm penový ks 8,00
4 61618311 Valcek maliarsky 11cm penovy ks 2,00
4 616100 Valcek maliarsky 15cm + rucka molitan ks 5,00
4 6161833 Valcek maliarsky 15cm penový ks 3,00
4 61681824 Valcek maliarsky 24cm handrovy ks 2,00

4 246192202 Zaklad reaktivny +R /1L balenie/

Má to byť antikorózny raktívny dvojkompletný základ pre autolakovne a 
priemyselné využitie bez chromátu. Má byť vhodný pre hliníkové a 
pozinkované diely, ktoré je pred náterom nutné očistiť, odmastiť a zbrúsiť 
excentrom a znovu očistiť. Má mať vynikajúcu antikoróznu ochranu, schnúť 
pri 20 celziových stupňoch, má byť rýchle prelakovateľný plničom, pričom 
farba základu sa neplánuje meniť. Na základ sa nebudú aplikovať PES 
plniče, EP základy ani akrylové číre laky. 

ks 7,00

4 246072 Zivica reparacna 1 kg

Reparačná živica sa používa na opravy veľkých dier a otvorov  
automobilových karosérií, prívesov, lodí a jácht, po vyčistení 
skorodovaných miest. V kombinácii so sklenenou tkaninou vytvára veľmi 
pružný vrstvený materiál, ktorý je odolný voči mechanickému poškodeniu, 
poveternostným podmienkam, benzínu, olejom, mazivám, zriedeným 
kyselinám a odoláva vysokým teplotám (až do 80°C).

ks 22,00

Valček pre disperzné, vodou riediteľné, silikónové a syntetické farby. 
Materiál PES – Polyester. Výška plyšu (mm) 18. Druh náterovej hmoty: * 
Disperzie - Veľmi vhodný, * Syntetické - Veľmi vhodný, * Chlorkaučukový - 
Vhodný so zníženou životnosťou, * Polyuretánové - Vhodný so zníženou 
životnosťou, * Nitro - Vhodný so zníženou životnosťou. 
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Príloha č. 1 k návrhu  

Čestné vyhlásenie  (k bodu VII. písm.a) výzvy – Podmienky účasti v súťaži a podmienky pre zaradenie na 
vyhodnotenie)  

 

Názov obchodnej verejnej súťaže:  Náterové hmoty a ostatný príbuzný materiál  

        

 

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2,  
011 40  Žilina. 
 

Vyplní navrhovateľ: 

(Uveďte obchodné meno, identifikačné údaj, meno zodpovednej osoby) 

 

 

 

Čestné vyhlásenie 

 

Ako oprávnená osoba navrhovateľa čestne vyhlasujem, že navrhovateľ nemá uložený zákaz účasti 
vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte 
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (v zmysle zákona 343/2015 Z. z.). 

 

V ........................ , dňa ............................ 

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

 Meno a priezvisko, podpis 
 oprávnenej osoby navrhovateľa 
 a odtlačok pečiatky 
 navrhovateľa 



 

Príloha č. 2 k návrhu  

Čestné vyhlásenie  (k bodu VII. písm.c) výzvy – Podmienky účasti v súťaži a podmienky pre zaradenie na 
vyhodnotenie )  

Názov obchodnej verejnej súťaže:  Náterové hmoty a ostatný pomocný materiál  

       

Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2,  
011 40  Žilina. 
 

Vyplní navrhovateľ: 

(Uveďte obchodné meno, identifikačné údaj, meno zodpovednej osoby) 

 

Čestné vyhlásenie 

 

Ako oprávnená osoba navrhovateľa čestne vyhlasujem, že tovar, dodávaný navrhovateľom, je 
tovarom, ktorý vyhovuje platným všeobecným normám, STN a všeobecne záväzným predpisom, že 
ponúkaný tovar spĺňa bezpečnostné technické normy, ktoré sú uvedené v karte bezpečnostných 
údajov viažucich sa ku konkrétnemu tovaru. 

Prehlasujem, že tovar bude dodávaný v obaloch, ktoré spĺňajú všetky náležitosti a požiadavky, ktoré 
ukladá platná legislatíva Slovenskej republiky a spĺňajú všetky požadované normy STN a EÚ, 
týkajúce sa bezpečnosti výrobku, toxicity a zohľadňujúce záťaž na životné prostredie a určené  na 
prepravu farieb, riedidiel a sprejov. 

Zároveň sa čestne vyhlasujem, že v prípade úspešnosti v súťaži, sa zaväzujem, že najneskôr v čase 
uzavretia zmluvného vzťahu odovzdám v listinnej forme ku každému tovaru kartu bezpečnostných 
údajov, o ktorý vyhlasovateľ, resp. Kupujúci, požiada.  

 

 

 

V ........................ , dňa ............................ 

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

 Meno a priezvisko, podpis 
 oprávnenej osoby navrhovateľa 
 a odtlačok pečiatky 
 navrhovateľa 



súťaž "Náterové hmoty a ostatný pomocný materiál" zo 17.4.2020 

Vyhlasovateľ: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 

Por. číslo
Interné č. 
tovaru

Názov tovaru* (hviezdička označuje, že v názvoch tovaru je 
odkaz na značku, výrobcu alebo distribútora, či dodávateľa. 
Údaj je ilustračný a obstarávateľ umožňuje dodávateľovi 
ponúknuť ekvivalenty tovarov, ktoré musia spĺňať 
požadované kvalitatívne ukazovatele zhodné alebo vyššie)

Charakteristika Ponúkaný ekvivalent/poznámka k tovaru MJ
Predpokladaná 
spotreba za 24 
mesiacov v MJ 

Jednotková 
cena tovaru v 
€ bez DPH 

Cena celkom v € 
bez DPH za 
predpokladanú 
spotrebu za 24 
mesiacov 

Suma DPH v €

Cena celkom v € s 
DPH za 
predpokladanú 
spotrebu za 24 
mesiacov  

1. 246254 Farba - latexova biela Eternex 1 kg kg 23,0000 0,0000 0,0000

2. 2460050 Farba - latex biela 6 kg ks 2,0000 0,0000 0,0000

3 2461853 Farba antikorózna základná šeda  rychloschnuca 5kg Syntetika - základná rýchloschnúca antikorózna farba sa používa ako univerzálny základný 
náter pod syntetické a iné emaily

ks 2,0000 0,0000 0,0000

4 246911 Farba biela do exterieru Fincolore Facade , 1L

inkolora FACADE je ekologická, disperzná, akrylová farba pre exteriér a interiér. Vytvára 
matný povrch odolný voči poveternostným vplyvom, dodáva dlhotrvajúci dekoratívny efekt. 
Výrobok má veľmi dobrú priľnavosť k povrchu. Mikro pórovitý náter zabezpečí 
paropriepustnosť natretého povrchu.

L 10,0000 0,0000 0,0000

5 246102 Farba - baza Ral  1021, 1L L 10,7000 0,0000 0,0000

6 246061 Farba - baza RAL 6018, 1L L 16,3000 0,0000 0,0000

7 246701 Farba - baza RAL 7012, 1L L 2,0000 0,0000 0,0000

8 2460905 Farba - baza RAL 9005, 1L L 8,5000 0,0000 0,0000

9 2460907 Farba - baza RAL 9007 , 1L L 1,8000 0,0000 0,0000

10 2460901 Farba - baza RAL 9010, 1L L 8,5000 0,0000 0,0000

11 2469017 Farba - baza RAL 9017, 1L L 1,5000 0,0000 0,0000

12 2469005 Farba akrylová / cierna leskla/+tuzidlo RAL 9005 , 1 kg kg 3,0000 0,0000 0,0000

13. 246001 Farba akrylová RAL 9010 2k, 1L L 3,0000 0,0000 0,0000

14. 2469017 Farba cierna B-7-06793.500 /BC-B7/ /Solaris/ , 1L Základná farba BC metalická odtieň podľa RAL L 3,5000 0,0000 0,0000

15. 2460608 Farba polyuretan /zelena/  RAL 6018 , 1L L 5,9000 0,0000 0,0000

16. 2460102 Farba polyuretan /zlta/ RAL 1021, 1L L 2,3000 0,0000 0,0000

17. 246901 Farba polyuretan RAL 9010 , 1L L 2,0000 0,0000 0,0000

18. 2461856 Farba syntetická vrchná biela  0,6L ks 12,0000 0,0000 0,0000

19. 2461866 Farba syntetická vrchná cervena  RAL 3001 400ml ks 15,0000 0,0000 0,0000

20. 246507 Farba syntetická vrchná cierna 1L L 8,0000 0,0000 0,0000

21. 2464562 Farba syntetická vrchná cierna RAL 9005, 1L L 5,0000 0,0000 0,0000

22. 2465019 Farba synteticka vrchná RAL 5019 , 1L L 2,0000 0,0000 0,0000

23. 24610030 Farba syntetická vrchná RAL1003 , 1L kg 65,0000 0,0000 0,0000

24. 2461855 Farba syntetická vrchná šeda 1L L 5,0000 0,0000 0,0000

25. 246317 Farba syntetická vrchna tmavo hneda 0,6L ks 2,0000 0,0000 0,0000

26. 24660180 Farba syntetická vrchná zelena 1L RAL 6018 L 3,0000 0,0000 0,0000

27. 2465004 Farba synteticka vrchna zlta  RAL 1021 , 1L L 43,0000 0,0000 0,0000

28. 24612346 Farba syntetická vrchná žlta 1L L 4,0000 0,0000 0,0000

29. 246205 Farba syntetická základna  biela 1L L 2,0000 0,0000 0,0000

30. 2461857 Farba syntetická základná biela 0,6 L ks 1,0000 0,0000 0,0000

31. 246506 Farba syntetická zakladna cervena RAL 3001 400ml ks 20,0000 0,0000 0,0000

32. 246509 Farba syntetická základna seda 1 kg ks 5,0000 0,0000 0,0000

33. 246252 Farba Palisander na drevo hnedy 750ml Farba na drevo ks 20,0000 0,0000 0,0000

Cenová ponuka je platná počas  trvania zmluvného vzťahu 

V Žiline .................

Vypracoval: (meno, priezvisko) 

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby 

Cena celkom za predpodkladanú spotrebu za 24 mesiac ov v € bez DPH 

Suma DPH v €

Cena celkom za predpodkladanú spotrebu za 24 mesiac ov v € s DPH 

Oceňovacia tabu ľka pre skupinu tovarov zo "Zoznamu tovarov" č. 1 - Farby 

0,0000

0,0000

0,0000

Rýchloschnúci alkydový (syntetický) základ pre železné a oceľové povrchy. Použiteľný pre 
vonkajšie aj vnútorné prostredie. Neobsahuje chromáty ani olovo

Zmes anorganických a organických pigmentov a plnidiel vo vodnej disperzii syntetických 
živíc s prísadou aditív.Vhodná na náter suchého muriva, skarbonizovaných omietok 2 - 6 
mesiac., propag. predmetov, papiera, exteriérov bytov. 

Základná farba BC metalická odtieň podľa RAL

Má spĺňať požiadavky  akrylovovej farby  rýchloschnúcej  s vysokou krycou schopnosťou. 
Má mať  jednoduchú aplikáciu  a vysokú priľnavosť na kovy, betón, sklo, keramiku a plasty 
v kombinácii so základom na plasty. Svojím charakterom má spĺňať  disperzné 
charakteristiky anorganických a organických pigmentov a plnidiel v roztoku modifikovanej 
akrylátovej živice a organických rozpúšťadiel.

polyuretánová farba na kov  je vrchný náter s vysokým leskom na kovové podklady 
strojárskych výrobkov 

Klasická syntetická farba. Syntetika sa používa sa ako vrchný lesklý náter na kov a drevo v 
interiéroch aj exteriéroch.



súťaž "Náterové hmoty a ostatný pomocný materiál" zo 17.4.2020 

Vyhlasovateľ: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 

Por. číslo
Interné č. 
tovaru 

Názov tovaru* (hviezdička označuje, že v názvoch 
tovaru je odkaz na značku, výrobcu alebo distribútora, 
či dodávateľa. Údaj je ilustračný a obstarávateľ 
umožňuje dodávateľovi ponúknuť ekvivalenty tovarov, 
ktoré musia spĺňať požadované kvalitatívne 
ukazovatele zhodné alebo vyššie)

Charakteristika Ponúkaný ekvivalent/poznámka k tovar u MJ
Predpokladaná 
spotreba za 24 
mesiacov v MJ 

Jednotková cena 
tovaru v € bez 
DPH 

Cena celkom v € 
bez DPH za 
predpokladanú 
spotrebu za 24 
mesiacov 

Suma DPH v 
€

Cena celkom v € s 
DPH za 
predpokladanú 
spotrebu za 24 
mesiacov  

1. 24645896 Riedidlo  univerz.akrylové 1L
Má spĺňať požiadavky   na riedenie akrylátových a polyuretánových materiálov pri 
teplotách 18 až 25 stupňov Celzia. Nemá obsahovať  recyklovateľné rozpúšťadlá ks 43,00 0,0000 0,0000

2 246745 Riedidlo  Verdunnung BC lang 1L
Riedidlo na báze technického benzínu je doporučené pre riedenie náterových hmôt , 
kde riedenie prichádza do úvahy v prípade potreby získať nižšiu viskozitu ks 0,65 0,0000 0,0000

3 246096 Riedidlo akrylove 5 L ks 1,00 0,0000 0,0000

4 2460054 Riedidlo akrylove 0,5L ks 2,00 0,0000 0,0000

5 246746 Riedidlo basis 1L
Zmes organických rozpoúšťadiel, používa sa ako riedidlo pre Mobihel Bázu Mix pri 
teplotách medzi 18°C a 27°C. ks 1,00 0,0000 0,0000

6 246452 Riedidlo baza 1L určené pre použitie s jednozložkovými bázovými metalickými a hladkými farbami. ks 1,00 0,0000 0,0000

7 24633010 Riedidlo C6000 1L ks 125,00 0,0000 0,0000

8 2463303 Riedidlo C6000 3L ks 9,00 0,0000 0,0000

9 246010 Riedidlo C6000 10L ks 6,00 0,0000 0,0000

10 24633009 Riedidlo C6000 9L balenie/ ks 3,00 0,0000 0,0000

11 2460940 Riedidlo C6000/NITRO 5 L ks 4,00 0,0000 0,0000

12 246600100 Riedidlo nitro 5L (C6006 094-09300 W-SRO) výrobok určený na riedenie nitrocelulózových produktov ks 3,00 0,0000 0,0000

13. 246330111 Riedidlo pristrekove 0,5l
Má spĺňať požiadavky na jednoduché zneviditeľnenie opravy laku karosérie. Má 
umožniť  zjednotiť vrstvy laku,  aby sa dosiahol hladký prechod medzi starým a 
novým lakom 

ks 3,00 0,0000 0,0000

14. 2466006 Riedidlo S6006 9L synteticke ks 5,00 0,0000 0,0000

15. 246021703 Riedidlo S6001 9L synteticke ks 1,00 0,0000 0,0000

16. 2466001 Riedidlo S6001 3L syntetické ks 1,00 0,0000 0,0000

17. 2460009 Riedidlo S6006 3L syntetické ks 3,00 0,0000 0,0000

18. 246330101 Riedidlo S6006 1L ks 6,00 0,0000 0,0000

19. 2463306 Riedidlo S6006 3,4L ks 3,00 0,0000 0,0000

20. 2466051 Riedidlo U6051 3,4L PUR Má spĺňať požiadavky  na riedenie  polyuretánových látok typu Chemopur.. ks 2,00 0,0000 0,0000

21. 413254 Rukovat na valcek 15cm
Pozinkovaný strmeň s ergonomickou profesionálnou rukoväťou vhodný pre všetky 
valčeky na radiátory a lakovanie. ks 2,00 0,0000 0,0000

22. 2461051 Sadra maliarska 0,5 kg
Sadra biela modelárska je univerzálna sadra určená pre vodoinštalačný, 
elektroinštalačné, stavebné, kúrenárske a modelárske práce. ks 5,00 0,0000 0,0000

23. 24610148 Scotch britte 3M /matovacia rohoz/ Brúsna rohož 158 x 224 mm ks 22,00 0,0000 0,0000

24. 2460002 Sitko papierove Papierový filter, s nylonovým sitkom 125 mic. pre rýchle filtrovanie rôznych typov 
lakov ks 80,00 0,0000 0,0000

Cenová ponuka je platná počas  trvania zmluvného vzťahu 

V Žiline .................

Vypracoval: (meno, priezvisko) 

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby 

riedidlo je zmesou organických rozpúšťadiel. Je určené na riedenie akrylových 
produktov

Má spĺňať požiadavky zmesi uhľovodíkov, alkoholov a acetátov na riedenie 
nitrocelulózových náterových látok a hmôt. Zmes bude v plechových obaloch.

Má byť syntetické a umožniť  riedenie syntetických náterových látok 

Cena celkom za predpodkladanú spotrebu za 24 mesiac ov v € bez DPH 

Oceňovacia tabu ľka pre skupinu tovarov zo "Zoznamu tovarov" č. 2 - Riedidlá 

Suma DPH v €

Cena celkom za predpodkladanú spotrebu za 24 mesiac ov v € s DPH 

0,0000

0,0000

0,0000



súťaž "Náterové hmoty a ostatný pomocný materiál" zo 17.4.2020 

Vyhlasovateľ: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 

Poradové 
číslo 

Interné č. 
tovaru 

Názov tovaru* (hviezdička označuje, že v názvoch tovaru je odkaz na 
značku, výrobcu alebo distribútora, či dodávateľa. Údaj je ilustračný a 
obstarávateľ umožňuje dodávateľovi ponúknuť ekvivalenty tovarov, ktoré 
musia spĺňať požadované kvalitatívne ukazovatele zhodné alebo vyššie) Charakteristika Ponúkaný ekvivalent/poznámka k tovar u MJ

Predpokladaná 
spotreba za 24 
mesiacov v MJ 

Jednotková 
cena tovaru v 
€ bez DPH 

Cena celkom v € 
bez DPH za 
predpokladanú 
spotrebu za 24 
mesiacov 

Suma DPH v €

Cena celkom v € s 
DPH za 
predpokladanú 
spotrebu za 24 
mesiacov  

1. 2460002 Sprej - MIPA Bumper Paint 400ml

Jednokomponentný akrylový štrukturálny náter pre opravné práce na nárazníkoch, 
lištách, spätných zrkadlách a spojleroch z plastu, alebo ako efektový sprej pre 
vytváranie štruktúry. Priama priľnavosť na prebrúsených a odmastených dielcoch 
automobilov

ks 1,00 0,0000 0,0000

2 2462092 Sprej plnic - MIPA Spritzspachtel 400ml (213660000 

Akrylový striekací tmel pre rýchle a odborné vypĺňanie malých nerovností, 
škrabancov, stôp po brúsení apod. na tmelených povrchoch. Vytvára hladký povrch, 
ktorý je vhodný pre následné lakovanie. Má výbornú priľnavosť na oceľových 
a pozinkovaných povrchoch (pozink ošetriť s MIPA Zikreinigerom). Nie je vhodný pre 
plasty a hliník

ks 29,00 0,0000 0,0000

3 2466135 Sprej značkovaci oranzovy, 400 ml

Špeciálna nástreková farba pre značenie všetkého druhu – vedenie inžinierskych 
sietí, vytyčovanie pre zemné práce, značenie napadnutých stromov a mnoho ďalších. 
Sýta a veľmi jasná, nepriesvitná farba vhodná na drevo, kov, betón, asfalt, kameň, 
zeminu a i. Odolná proti oderu, vode, bežnej stavebnej chémii a poveternostným 
vplyvom.

ks 2,00 0,0000 0,0000

4 2467560 Sprej Ral 1007- oranzovy / synt. 400 ml ks 2,00 0,0000 0,0000

5 2461021 Sprej Ral 1021 - žlty 400 ml ks 23,00 0,0000 0,0000

6 2462093 Sprej Ral 5012 - modry 400 ml ks 4,00 0,0000 0,0000

7 246601 Sprej Ral 6018 - zeleny Ral 6018 (MIPA Lack Color RAL 6018 400ml) ks 38,00 0,0000 0,0000

8 24660190 Sprej Ral 6019 - zeleny vrchny 400 ml ks 2,00 0,0000 0,0000

9 2461021 Sprej Ral 9003 - biely 400ml ks 13,00 0,0000 0,0000

10 2460757 Sprej Ral 9005 - cierny 400ml (MIPA Lack Color Ral ks 14,00 0,0000 0,0000

11 246639 Sprej zakladny - sedy -antikorozny 400 ml ks 12,00 0,0000 0,0000

Cenová ponuka je platná počas  trvania zmluvného vzťahu 

V Žiline .................

Vypracoval: (meno, priezvisko) 

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby 

Cena celkom za predpodkladanú spotrebu za 24 mesiac ov v € s DPH 0,0000

Oceňovacia tabu ľka pre skupinu tovarov zo "Zoznamu tovarov" č. 3 - Spreje 

Farba v spreji je vhodná na predmety z dreva, kovu, skla, papiera, kartónu a plastov. 

Cena celkom za predpodkladanú spotrebu za 24 mesiac ov v € bez DPH 0,0000

Suma DPH v € 0,0000



súťaž "Náterové hmoty a ostatný pomocný materiál" zo 17.4.2020 

Vyhlasovateľ: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 

Por. číslo 
Interné č. 
tovaru 

Názov tovaru* (hviezdička označuje, že v názvoch 
tovaru je odkaz na značku, výrobcu alebo 
distribútora, či dodávateľa. Údaj je ilustračný a 
obstarávateľ umožňuje dodávateľovi ponúknuť 
ekvivalenty tovarov, ktoré musia spĺňať 
požadované kvalitatívne ukazovatele zhodné alebo 
vyššie)

Charakteristika Ponúkaný ekvivalent/ Poznámka k tovaru MJ
Predpokladaná 
spotreba za 24 
mesiacov v MJ 

Jednotková 
cena tovaru v 
€ bez DPH 

Cena celkom v € 
bez DPH za 
predpokladanú 
spotrebu za 24 
mesiacov 

Suma DPH v €

Cena celkom v € s 
DPH za predpokladanú 
spotrebu za 24 
mesiacov  

1. 24686121 Aplikátor  - melamínový

Aplikátor vyrobený z tvarovo stálej melaminovej peny, ktorá sa 
vyznačuje výbornou savosťou a pevnosťou štruktúry materiálu. 
Ideálna pre nanášanie primeru DINITROL 550 pri konštrukčnom 
lepení a lepení odvetraných fasád. Primer vďaka mikro štruktúre 
peny nekvapká a vydrží na jeden ťah podstatne dlhšiu stopu ako 
klasické (štetec, filc,...).

ks 20,00 0,0000 0,0000

2 111501101 Benzin technicky  9L ks 16,00 0,0000 0,0000

3 1111010 Benzin technicky 10L ks 2,00 0,0000 0,0000

4 246888600  Čistiaci prostriedok MIPA WBC final, 1 L 
čistiaci prostriedok je určený k finálnemu odmasteniu. Je vyrobený 
na báze vody (tým pádom má znížený zápach) a používa sa iba na 
odmastenie tesne pred lakovaním

ks 5,00 0,0000 0,0000

5 2463203 Epoxy primer 1L +T+R /epoxid.zaklad/ 
Má to byť epoxidový základ brúsiteľný pre aplikáciu namiešaných 
farebných báz a vrchných lakov . Má byť priľnavý, ľahko 
použiteľný a dobre brúsiteľný. 

ks 35,00 0,0000 0,0000

6 2462175 Folia zakryvacia 4x12,5m hr. 0,007mm ks 2,00 0,0000 0,0000

7 24621745 Folia zakryvacia 4x5m, hustota  12my ks 7,00 0,0000 0,0000

8 246430 Gravihel PUR 430 cierny  1kg 2K akrylové pojivo, dvojzložkový, štrukturálne jednovrstvový náter 
s extrémnou odolonosťou 

ks 3,00 0,0000 0,0000

9 24601000 Kotuc brusnyTrizact 150mm P-1000 Jemný matovací  kotúč, zrnitosľ P1000 priemer 150mm, suchý 
zips

ks 1,00 0,0000 0,0000

10 24601500 Kotuc brusnyTrizact 150mm P-1500
Brúsny dokončovací kotúč vyrobený unikátnou technológiou- 
vrstvenie brúsnych minerálov usporiadaných do piramíd. Zrnitosľ 
P1500 priemer 150mm, suchý zips

ks 1,00 0,0000 0,0000

11 24613000 Kotuc brusnyTrizact 150mm P-3000 Brúsny dokončovací kotúč. Zrnitosľ P1500 priemer 150mm, suchý 
zips

ks 1,00 0,0000 0,0000

12 2465710 Kotuc lestiaci oranzovy 3M 150mm
Stredne tvrdý penový leštiaci kotúč so suchým zipsom v priemere 
150mm oranžovej farby. Používa sa na preleštenie stredne 
hlbokých poškodení s leštiacimi pastam.

ks 1,00 0,0000 0,0000

13. 246504 Kotuc lestiaci modry 3M 150mm
Leštiaci kotúč penový určený pre použitie s leštiacou pastou 3M 
určený na finálne leštenie s vysokým leskom. Upínanie pomocou 
suchého zipsu priamo na unášací tanier

ks 2,00 0,0000 0,0000

14. 246502 Kotuc lestiaci zeleny 3M 150mm Leštiaci kotúč penový pre 1 krok. Používa sa s pastou 3M ks 6,00 0,0000 0,0000

15. 2460123 Lak  MIPA CC9, 1L

VOC konformný HS akrylátový lak s brilantnou stabilitou lesku, 
optimálnou spracovateľnosťou na vodou riediteľných a aj 
rozpúšťadlových bázových lakoch. Vhodný pre lakovanie celých 
vozidiel aj dielcov. Tento lak zaručuje optimálne vytvrdzovanie v 
peci, ale aj pri izbovej teplote

ks 50,00 0,0000 0,0000

16. 2460126 Lak Colomix  1L + T

Dvojkomponentný, rýchloschnúci bezfarebný lak vyrobený na 
základe kvalitných akrylových živíc. Používa sa ako posledná 
vrstva laku osobných automobilov, karosérií, autobusov, kamiónov 
a iných kovových predmetov. 

ks 11,00 0,0000 0,0000

17. 246812351 Lamino suprava/rohoz+zivica/ 1L 
Má to byť laminovacia sada, ktorá umožňuje opravy veľkých dier a 
miest s koróziou. Má byť použiteľná na drevo, kov, betón. V sade 
má byť elastická živica, tužidlo, sklená tkanina. 

ks 4,00 0,0000 0,0000

18. 2461114 Latex biely 1l Matná biela, rýchloschnúca disperzná farba s vysokou krycou 
schopnosťou a poveternostnou odolnosťou, umývateľná 

ks 5,00 0,0000 0,0000

19. 246230230 Medzipodlozka brusna pr.150
Špeciálna mäkka penová podložka vybavená suchým zipsom 
určená na upevnenie medzi unášač a brúsny kotúč pre strojové 
brúsenie laku

ks 8,00 0,0000 0,0000

20. 246272 Mipa Verduennung /riedidlo/pre epoxy.primer 1L Riedidlo pre priemyselné účely na odmasťovanie podkladov a 
umývanie striekacích pištolí a náradia po práci.

ks 2,00 0,0000 0,0000

21. 24613508 Odmastovac  -cistic antisilikonovy 1L

odmasťovač je špeciálne riedidlo k odmasťoovániu a čištěniu 
povrchu pred lakovaním. Výborne odstraňuje prach, mastnotu, 
vosk, maziva, oleje, silikon obsahujúci vo vzduchu a iné nečistoty. 
Použivá se ho bezprostredne pred položením prvnej vrstvy farby.

ks 42,50 0,0000 0,0000

22. 246180 Papier brusny P 180 /70x420mm/  pas ks 35,00 0,0000 0,0000

23. 246241 Papier brusny P 240 /70x420mm/ pas ks 10,00 0,0000 0,0000

Technický benzín sa používa na prípravu rozpúšťadla gumy a 
kaučuku a ako riedidlo do farieb a lakov, na prípravu kaučukových 
lepidiel a na hrubé odmasťovanie kovových súčiastok pri 
pogumovaní

Zakrývacia fólia chráni pred farbou,špinou a vlhkosťou a proti 
znečisteniu pri rekonštrukčných prácach .

Brúsny pás s keramickým posypom pre pásové brúsky 

Oceňovacia tabu ľka pre skupinu tovarov zo "Zoznamu tovarov" č. 4 - Pomocný materiál 
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24. 24670421 Papier brusny P120 /70x420 mm/ pas ks 100,00 0,0000 0,0000

25. 24670420 Papier brusny P 80 /70x420 mm/ pas ks 100,00 0,0000 0,0000

26. 41157418 Papier brusny P180 pod vodu (569260180) ks 54,00 0,0000 0,0000

27. 4110832 Papier brusny P400 pod vodu (569260400) ks 79,00 0,0000 0,0000

28. 246106 Papier brusny P60 /115x280/ ks 50,00 0,0000 0,0000

29. 246108 Papier brusny P80/115x280/bez dierok ks 50,00 0,0000 0,0000

30. 246125120 Papier brusny Q 125 P 120 ks 350,00 0,0000 0,0000

31. 246125320 Papier brusny Q 125 P 320 ks 320,00 0,0000 0,0000

32. 246125060 Papier brusny Q 125 P 60 ks 340,00 0,0000 0,0000

33. 246125080 Papier brusny Q 125 P 80 ks 400,00 0,0000 0,0000

34. 246012120 Papier brusny Q 150 P 120 ks 500,00 0,0000 0,0000

35. 246023180 Papier brusny Q 150 P 180 ks 400,00 0,0000 0,0000

36. 246012240 Papier brusny Q 150 P 240 ks 600,00 0,0000 0,0000

37. 246023320 Papier brusny Q 150 P 320 ks 600,00 0,0000 0,0000

38. 246023400 Papier brusny Q 150 P 400 ks 510,00 0,0000 0,0000

39. 246012080 Papier brusny Q 150 P 80 ks 600,00 0,0000 0,0000

40. 246376700 Papier maskovaci v rolke š. 120 cm  / 300m
Používa sa na maskovanie povrchu a skiel automobilov počas 
lakovania. Je elastický, vďaka čomu sa prispôsobí povrchu 
karosérie. Je odolný voči hrubým mokrým vrstvám farby.

ks 3,00 0,0000 0,0000

41. 246155 Paska karosarska MP TAPE 610 50mmx50m (593220050) 

Papierová maskovacia páska do 80 °C Tape 80 . Maskovacia 
páska vysokej kvality pre profesionálne lakovanie automobilov. 
Vynikajúco lepí a odoláva teplotám do 80°C. Po odlepení 
nezanecháva stopy. Optimálne vlastnosti pri odvíjaní pásky. 
Vhodná tiež pre vodouriediteľné laky.

ks 118,00 0,0000 0,0000

42. 2461176 Paska na linie 12mm ks 34,00 0,0000 0,0000

43. 2461174 Paska na linie 9mm ks 2,00 0,0000 0,0000

44. 246380349 Pasta brusna 3m Perfect Extra Fine plus 80349,1000ml
Extra-jemná pasta 3M Perfect-it Plus Compound je nová zlúčenina 
na povrchovú úpravu navrhnutá konkrétne pre oderom odolné 
bezfarebné laky.

ks 4,00 0,0000 0,0000

45. 24651052 Pasta brusna 3m Perfect fast Cut XL51052,1000ml

3M Perfect-It Fast Cut Plus Extreme je hrubá leštiaca pasta, ktorá 
je profesionálnym prostriedkom používaným na vyrovnávanie 
škrabancov vytvorených po odstránení povrchových 
nedokonalostí. Vďaka inovatívnej formulácii pracuje veľmi dobre pri 
hrubom leštení.

ks 4,00 0,0000 0,0000

46. 246424 Pasta lestiaca Ultrafina 3M modra /1L /
3M™ Pasta na odstraňovanie hologramov Ultrafina veľmi jemne 
leští lak a odstraňuje hologramy. Je finálnym krokom procesu 
leštenia.

ks 1,00 0,0000 0,0000

47. 246888630 Pasta lestiaca-Mipa One Step Super Polish 1L

Jednokroková leštiaca pasta vhodná aj pre leštenie tmavých 
odtieňov. Neobsahuje silikón. Vhodná tiež pre leštenie lakov so 
zvýšenou odolnosťou voči poškriabaniu (keramické laky). Vytvára 
brilantný hlboký lesk bez hologramov a mikroškrabancov. Vhodná 
aj pre leštenie priamo po jemne prebrúsenom povrchu. Umožňuje 
jednoduché preleštenie a odstránenie prechodov pri prístrekoch. 

ks 11,00 0,0000 0,0000

48. 257866 Pasta na ruky pre lakernika 250 ml

Čistiaca pasta na ruky pre odstránenie nečistôt spôsobených 
farbami, živicami, a ďalšími ťažko odstrániteľnými látkami. 
Obsahuje špeciálne rozpúšťadlá na báze esterov s výnimočným 
čistiacim účinkom a zároveň s dobrou kožnou znášanlivosťou. 

ks 7,00 0,0000 0,0000

49. 24659121 Pena brusna fine ks 38,00 0,0000 0,0000

50. 24659120 Pena brusna medium ks 10,00 0,0000 0,0000

51. 24659122 Pena brusna super fine ks 25,00 0,0000 0,0000

52. 2463536 Penetrak pod primalex 1L

Penetračný prostriedok určený na hĺbkové spevnenie podkladu, 
zjednotenie rozdielnej nasiakavosti, izolovanie presakovania škvŕn 
z podkladových náterov a obmedzenie zvetrania solí z minerálnych 
podkladov

ks 10,00 0,0000 0,0000

53. 58527102 Penetral na malovanie 9kg
Penetral ALP sa používa na penetráciu suchých a očistených 
podkladov pod asfaltové hydroizolačné nátery, hydroizolačné pásy 
a izoláciu

ks 1,00 0,0000 0,0000

54. 246182315 Plasti Primer 0,5l /zaklad na plasty/ ks 12,00 0,0000 0,0000

55. 24607209 Plasti Primer 1L /zaklad na plasty/ ks 2,00 0,0000 0,0000

56. 246192201 Plnic akrylovy  /podklad akryl. vysokov./ 1L
Má to byť dvojkomponentný vysokorvrstvový základný plnič, 
slúžiaci na bodové opravy na hladké povrchy. Má byť 
rýchloschnúci, ľahkobrúsiteľný. 

ks 14,00 0,0000 0,0000

57. 246193201 Plnic MIPA acryl. 1L  4:1

MIPA 1K-Kunststoffprimer - Transparentný základ so strieborným 
zafarbením. 1K priľnavací základ možno použiť pre väčšinu plastov 
na aute: ABS, laminát EP, PA, PBTP, PC, POM, PP / EPDM, 
PPO, PUR tvrdé, mäkké PU, PVC. Vhodný na prelakovanie vodou 
riediteľnými farbami aj rozpúšťadlami riediteľnými farbami.
Nenanášať v silnej vrstve! (Nemá plnivý účinok)

ks 55,00 0,0000 0,0000

Brúsny pás s keramickým posypom pre pásové brúsky 

Vodeodolný brúsny papier vhodný pre brúsenie za mokra

kruh, suchý zips do excentrickej brúsky

Penová brúsna špongia na suché a mokré použitie, určené na 
ručné brúsenie a na odstraňovanie laku a farieb na drevených 
alebo kovových povrchov

základ na plasty,najmä PUR, PS, PA EPDM, ABS, GfK, Hart - 
PVC ap,  ktorý má slúžiť ako príprava plastových dielov pred 
aplikáciou vrchných lakov. Bez obsahu prchavých látok 
(napr.toluénov).  Má vyhovovať požiadavkám smernica 

Dizajnérska páska na striekanie viacerými farbami, krásne tvorí 
oblúky . Vhodná pre dizajnovanie a striekanie viacerými farbami, 
tepelná odolnosť do 100°C, zvládne niekoľko procesov sušenia 
bez remaskovania
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58. 2462098 Primalex plus 15kg biela ks 7,00 0,0000 0,0000

59. 24620980 Primalex plus 25kg biela ks 2,00 0,0000 0,0000

60. 24642375 Primalex plus 7,5kg ks 1,00 0,0000 0,0000

61. 2464235 Primalex standard, 1 kg KG 40,00 0,0000 0,0000

62. 246500012 Primer cierny 250 ml /dinitrol/ rýchloschnúca antikorózna základná náterová hmota. ks 1,00 0,0000 0,0000

63. 246500011 Primer cierny 30ml rýchloschnúca antikorózna základná náterová hmota. ks 2,00 0,0000 0,0000

64. 2460017 Stetec 1" rovny ks 25,00 0,0000 0,0000

65. 24600170 Stetec 1,5" rovny ks 20,00 0,0000 0,0000

66. 246500017 Stetec 1+1/2 rovny ks 2,00 0,0000 0,0000

67. 246100000 Stetec 10 cm rovny ks 2,00 0,0000 0,0000

68. 2460019 Stetec 2"rovny ks 10,00 0,0000 0,0000

69. 616042 Stetec 2,5 rovny ks 25,00 0,0000 0,0000

70. 2460020 Stetec 3,5" zarozak ks 2,00 0,0000 0,0000

71. 616041 Stetec plochy 1" ks 37,00 0,0000 0,0000

72. 6162062 Stetec plochy 20mm ks 41,00 0,0000 0,0000

73. 2460018 Stetec plochy 25mm ks 3,00 0,0000 0,0000

74. 2461515 Stierka na tmelenie kovova/sada 4 ks/ Sada nerezových kovových špachtlí na tmel. ks 2,00 0,0000 0,0000

75. 246153 Stierka plastova na nanasanie tmelu plastová stierka pre aplikáciu 1K a 2K plniacich materiálov ks 8,00 0,0000 0,0000

76. 24624606 Tanier unasaci Q150 kotúč leštiaci so suchým zipsom na brúsku ks 4,00 0,0000 0,0000

77. 246450 Tkanina sklenena 0,5m2 Tkanina vyrobená z náhodne usporiadaných sklených vláken spojených špeciálnou tkaninou. Mäkkosť, ktorá je charakteristická pre tieto tkaniny umožks 22,00 0,0000 0,0000

78. 24615045 Tmel AL /1 kg balenie/ ks 2,00 0,0000 0,0000

79. 24615028 Tmel AL 1,8kg ks 5,00 0,0000 0,0000

80. 246293 Tmel Anti-rust na kov 2 kg  /MIPA P96/

MIPA P 96 Antikorózny tmel - je plniaci a finálny stredne viskózny 
pastovitý 2-komponentný tmel na báze polyesterovej živice s 
priamou priľnavosťou na oceľ, železo, pozink, hliník, cínované 
povrchy, GFK.

ks 2,00 0,0000 0,0000

81. 24615030 Tmel E80 studeny cin  1kg MIPA
dvojkomponentný 2K plniaci tmel na báze epoxidu. Obsahuje 
lamelárnu pigmentáciu a má univerzálnu priľnavosť na železe, 
oceli, hliníku, pozinku, laminátoch a tiež dreve.

ks 3,00 0,0000 0,0000

82. 24615026 Tmel jemny -vyplnaci makky /soft/ 1,8kg MIPA ks 9,00 0,0000 0,0000

83. 2461234 Tmel karosarsky jemny 0,5kg ks 9,00 0,0000 0,0000

84. 246057 Tmel P57 s vlaknom MIPA 1,8kg/karb.tmel/

ľahkobrúsiteľný 2K polyesterový tmel s karbónovými vláknami s 
priľnavosťou na železe, zinku, hliníku, laminátoch a dreve. Oproti 
klasickým tmelom obsahujúcim sklenené vlákna je tento produkt 
extrémne odolný a preukazuje pritom vynikajúcu stabilitu. 

ks 6,00 0,0000 0,0000

85. 2462501 Tmel Soft 1kg Smart ks 1,00 0,0000 0,0000

86. 246302000 Tmel soft /1 kg balenie/ ks 5,00 0,0000 0,0000

87. 246391 Tmel soft MIPA P16 1L ks 6,00 0,0000 0,0000

88. 24681233 Tmel so sklenym vlaknom /1kg balenie/ ks 3,00 0,0000 0,0000

89. 24615027 Tmel so sklenym vlaknom 1,8kg ks 6,00 0,0000 0,0000

90. 246024 Tmel striekaci MIPA 1L dvojzložkový striekací tmel, ktorý je odolný a dobre brusitelný. Je 
vhodný na zjednotenie tmelených a netmelených miest

ks 6,00 0,0000 0,0000

91. 246750 Tmel striekaci Dinitrol 750 -/tuba/, 310 ml lepiaci tmel na báze STP polyméru pre aplikáciu striekaním a vytláčaním ks 21,00 0,0000 0,0000

92. 246236 Tuzidlo 0,5 l pre Aktivprimer /tuzidlo pre reakt.z 
Aktivprimer je kyselinou vytvrdzujúci, bez chromátový 2K základ 
špeciálne určený na hliníkové podklady, s aktívnou antikoróznou 
ochranou a vynikajúcou priľnavosťou na železo. 

ks 5,00 0,0000 0,0000

93. 246141 Tuzidlo do akryl.laku 0,5 L Polyizokyanátová živica v organickom rozpúšťadle na 
vytvrdzovaniu akrylátových náterov. 

ks 48,00 0,0000 0,0000

94. 24615031 Tuzidlo EPN 500gr  MIPA  /tuz.pre studeny cin/ 500 gr
Dvojkomponentný 2K plniaci tmel na báze epoxidu. Obsahuje 
lamelárnu pigmentáciu a má univerzálnu priľnavosť na železe, 
oceli, hliníku, pozinku, laminátoch a tiež dreve.

ks 1,00 0,0000 0,0000

95. 2469907 Tuzidlo MS25  0,6kg=600 ml 2K-Akrylové tužidlo "normál", MS kvalita ks 1,00 0,0000 0,0000

96. 2469906 Tuzidlo MS alifat. /1L = 1 kg/ 2K-Akrylové tužidlo "krátke", MS kvalita. kg 1,35 0,0000 0,0000

97. 246238 Tužidlo pre epoxy primer  Mipa Harter  0,5L 2K-Akrylové tužidlo "normál" určené hlavne pre základovacie 
materiály a plniče.

ks 24,00 0,0000 0,0000

98. 246237 Tuzidlo do plnica Mipa Harter 2k multi 250 ml 2K-Akrylové tužidlo "krátke" určené hlavne pre základovacie materiály a plniče. ks 41,00 0,0000 0,0000

Dvojzložkový polyesterový jemný tmel pre vyrovnanie väčších, 
hlbších dier v oceľových plechoch. Špeciálne zloženie zaručuje 
jednoduchú aplikáciu a brúsenie, vďaka ktorému je vhodný najmä 
pre veľké plochy. Má jemnú štruktúru, nespôsobuje otvory po 
brúsení a vyrovnane usychá.

Má to byť dvojzložkový polyesterový tmel so skleným vláknom. Má 
sa dať použiť na vyplnenie veľkých nerovností a na opravu  
skorodovaných povrchov. 

Vhodný na maľovanie minerálnych povrchov v stredne 
zaťažovaných interiéroch, napr. stien a stropov spální, obývacích 
izieb či chodieb, ale aj kancelárií, škôl alebo ďalších komerčných 
objektov.

Štetec má mať  PVC rúčku,  svetlú prírodnú  štetinu, ohybnú, na konci 
kónickú. Vlákno štetiny má vytvárať tzv. práporček.  Štetec má byť 
vhodný k práci so syntetickými farbami a lakmi a štetina štetca má 
vytvoriť hustú a mäkkú štruktúru farby na výdatné nanášanie. 

Má to byť dvojzložkový polyesterový tmel s vysokým obsahom 
hliníkového prášku. Má umožniť tmelenie ľahkých kovov, 
pozinkovaných plechov, karosérií, ocele a sklolaminátu. Má vykazovať 
zvýšenú priľnavosť, má umožňovať ľahkú brúsiteľnosť. 

Tmel má byť veľmi jemný, aby umožňoval vyrovnávať nerovnosti 
na kovových povrchoch. Má byť ľahko brúsiteľný s využitím 
brúsneho papiera P150 - 400. Má byť možné použiť ho i pri 
plastových povrchoch. 
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99. 24648010 Utierka antistaticka

Špeciálna lepiaca a antistatická utierka pre spoľahlivé očistenie 
povrchu od prachu pred lakovaním. Optimálna práca vďaka 
samostatnému baleniu vo fólii. "Pokrčený" tvar kvôli zlepšeniu 
účinnosti. Vhodná pre všetky druhy lakov. 80 x 80 cm.

ks 43,00 0,0000 0,0000

100. 2465308 Utierka mikrofaza

Veľmi mäkká mikrofázová utierka pre čistenie a starostlivosť o 
veľmi citlivé povrchy. Špeciálne vhodná pre laky. Špeciálna 
mikroštruktúra zaisťuje veľmi vysoké prijímanie prachu, nečistôt a 
mastnôt. Nepúšťa chlpy. Čistenie, leštenie je možné previesť 
dokonca čistou vodou, alebo nasucho. Neobsahuje žiadne pojivá, 
ani rozpúšťadlá. 40 x 40 cm, žltá, zelená, modrá

ks 13,00 0,0000 0,0000

101. 2465307 Utierka modra

Veľmi odolná odmasťovacia utierka na báze rúna pre rôzne 
čistiace a odmasťovacie práce. Je vhodná pre rozpúšťadlové, ale 
aj vodou riediteľné odmasťovacie prostriedky. Veľmi odolná 
proti roztrhnutiu. Nepúšťa chĺpky. Balenie 150 ks utierok.

ks 556,00 0,0000 0,0000

102. 6161835 Valcek maliarsky  5 cm penovy ks 2,00 0,0000 0,0000

103. 6168181 Valcek maliarsky 10cm penový ks 8,00 0,0000 0,0000

104. 61618311 Valcek maliarsky 11cm penovy ks 2,00 0,0000 0,0000

105. 616100 Valcek maliarsky 15cm + rucka molitan ks 5,00 0,0000 0,0000

106. 6161833 Valcek maliarsky 15cm penový ks 3,00 0,0000 0,0000

107. 61681824 Valcek maliarsky 24cm handrovy ks 2,00 0,0000 0,0000

108. 246192202 Zaklad reaktivny +R /1L balenie/

Má to byť antikorózny raktívny dvojkompletný základ pre 
autolakovne a priemyselné využitie bez chromátu. Má byť vhodný 
pre hliníkové a pozinkované diely, ktoré je pred náterom nutné 
očistiť, odmastiť a zbrúsiť excentrom a znovu očistiť. Má mať 
vynikajúcu antikoróznu ochranu, schnúť pri 20 celziových 
stupňoch, má byť rýchle prelakovateľný plničom, pričom farba 

ks 7,00 0,0000 0,0000

109. 246072 Zivica reparacna 1 kg

Reparačná živica sa používa na opravy veľkých dier a otvorov  
automobilových karosérií, prívesov, lodí a jácht, po vyčistení 
skorodovaných miest. V kombinácii so sklenenou tkaninou vytvára 
veľmi pružný vrstvený materiál, ktorý je odolný voči mechanickému 
poškodeniu, poveternostným podmienkam, benzínu, olejom, 
mazivám, zriedeným kyselinám a odoláva vysokým teplotám (až do 
80°C).

ks 22,00 0,0000 0,0000

Cenová ponuka je platná počas  trvania zmluvného vzťahu 

V Žiline .................

Vypracoval: (meno, priezvisko) 

čiatka a podpis oprávnenej osoby 

Suma DPH v €

Cena celkom za predpodkladanú spotrebu za 24 mesiac ov v € s DPH 

Cena celkom za predpodkladanú spotrebu za 24 mesiac ov v € bez DPH 

Valček pre disperzné, vodou riediteľné, silikónové a syntetické 
farby. Materiál PES – Polyester. Výška plyšu (mm) 18. Druh 
náterovej hmoty: * Disperzie - Veľmi vhodný, * Syntetické - Veľmi 
vhodný, * Chlorkaučukový - Vhodný so zníženou životnosťou, * 
Polyuretánové - Vhodný so zníženou životnosťou, * Nitro - Vhodný 
so zníženou životnosťou. 
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súťaž "Náterové hmoty a ostatný pomocný materiál" zo 17.4.2020 

Vyhlasovateľ: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 

Cenová ponuka je platná počas  trvania zmluvného vzťahu 

V Žiline .................

Vypracoval: (meno, priezvisko) 

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby 

Súhrnná tabu ľka 

Suma za skupinu 1 (Farby), 2 (Riedidlá) , 3 (Spreje ) , 4 (Pomocný 
materiál)  spolu za 24 mesiacov 

Cena celkom za predpodkladanú spotrebu za 24 mesiac ov v € bez DPH 0,0000

Suma DPH v € 0,0000

Cena celkom za predpodkladanú spotrebu za 24 mesiac ov v € s DPH 0,0000


