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Výzva na predkladanie cenových ponúk 
(cenová ponuka formou prieskumu trhu) 

 

 
1. Identifikácia obstarávateľa: 
Názov: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 
IČO: 36 007 099 
Kontaktná osoba: Mgr. Viera Blanárová 
Elektronická pošta: viera.blanarova@dpmz.sk 

 

Sídlo: 
Obec (mesto): Žilina 
Ulica: Kvačalova 2 
PSČ: 011 40 
Internetová adresa: www.dpmz.sk 

 
2. Názov predmetu výzvy 

„Náterové hmoty a ostatný materiál “ 
 

3. Typ uzavretej zmluvy 
Súťaž sa nedelí na časti. Rámcová dohoda na základe výsledku prieskumu bude podpísaná  na 
celý predmet zákazky s jedným dodávateľom.  

 
4. Miesto dodania tovaru 

V sídle dodávateľa na Kvačalovej ulici č. 2 v Žiline a v prevádzke  DPMŽ v rámci mesta Žilina. 
 

5. Špecifikácia predmetu výzvy 
- Predmetom tohto prieskumu trhu je výber   dodávateľa na dodávku nového  tovaru pre obstarávateľa 

v rozsahu špecifikácie opisu v prílohách č. 1 až č. 4.  k tejto výzve. Stručný zoznam tovaru podľa 
častí  s uvedeným predpokladaným odberovým množstvom je uvedený v Tabuľke pod týmto 
textom.  

- Merné jednotky tovaru sú uvedené v litroch, kusoch, kilogramoch, v špecifikácii opisu sú 
určené požadované jednotlivé merné jednotky pre každú časť a položku jednotlivo.  

- Uvedená predpokladaná spotreba je na obdobie platnosti Rámcovej dohody.  
- Predmet  dodania  a následne  jeho  kúpy  požadujeme  dodať  ako  nový  a nepoužitý. 
- V prílohách č. 1 až 4 sa pri tovare, označenom * nachádza odkaz na značku, výrobcu 

alebo distribútora, či dodávateľa. Obstarávateľ poskytol tento údaj pre ilustráciu 
a uchádzač môže  podať návrh na ekvivalentný tovar, ktorý bude spĺňať požiadavky 
obstarávateľa.  
 

Obstarávateľ predpokladá spotrebu  obstarávaného tovaru  v celkovej  hodnote  cca 10 000,00 € bez DPH. 
 

Tabuľka - Požiadavka na náterové hmoty a ostatný materiál  
  

 Názov 
časti 

Stručný popis Predpokladaná 
spotreba spolu 

v MJ  za 24 
mesiacov  

1 Riedidlá  na náterové  látky nitrocelulózové, syntetické, 
polyuretánové, akrylátové; riedidlá  zjednocovacie, 
univerzálne. Spolu 5 položiek. Viac z charakteristiky 
v Prílohe č. 1 

289 litrov 

2 Farby  akrylátové, syntetické vrchné, základné antikorózne, 204,9 litra  
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základné syntetické. Spolu 16 položiek. Viac 
z charakteristiky v Prílohe č. 2 

3 Spreje značkovacie, základné, plniče, spreje RAL. Spolu 12 
položiek. Viac z charakteristiky v Prílohe č. 3 

101 ks 

4 Pomocný 
materiál  

štetce, tmely, kotúče, tužidlá, pomocné maliarske 
materiály, maliarske nátery. Spolu 34 položiek. Viac 
z charakteristiky v Prílohe č. 4  

241 litrov, 
295 kusov, 

90 kg 
 

-   obstarávateľ požaduje na tovar minimálnu zákonnú záruku  24 mesiacov. 
- obstarávateľ požaduje jednotlivé časti zákazky dodávať v obaloch spĺňajúce všetky 

požadované normy STN a EÚ, týkajúce sa bezpečnosti výrobku, toxicity a zohľadňujúce 
záťaž na životné prostredie.  

- doplňujúce informácie k podmienkam dodania tovaru tvoria Prílohu č. 5 tejto výzvy ako návrh 
zmluvných podmienok do Rámcovej dohody, ktorú uchádzač upraví podľa usmernení 
obstarávateľa a pripojí k svojej cenovej ponuke s ostatnými povinnými dokladmi podľa bodu 8. 

 
6. Cena a spôsob určenia ceny 
- Cena v cenovej ponuke za tovar   musí byť stanovená podľa 3 zákona   č. 18/1996 Z. z. o cenách a 

vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z 
- Uchádzač (platca DPH) uvedie cenu celkom v zložení: cena v EUR bez DPH, výška DPH, cena spolu 

(vrátane DPH) a takto ju uvedie do Tabuľky č. 1, Tabuľky č. 2, Tabuľky č. 3 a Tabuľky č. 1.  
Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v návrhu Rámcovej dohody. V 
prípade, ak bude chýbať ocenenie aspoň jednej položky tovaru, nebude zaradená do vyhodnotenia. 

- Do všetkých nákladov uchádzača na dodávku tovaru a súvisiacich služieb budú zahrnuté, napr. náklady 
na dopravu, naloženie a vyloženie tovaru,  poistenie, clá a dane, a budú,  v cenovej ponuke zohľadnené 
a navrhnuté tak,  aby výsledná cena v cenovej ponuke bola konečná. 

- Pri realizácii dodávky   s úspešným uchádzačom   bude táto cena kúpnou cenou a na faktúre za tovar 
nebude uvedená iná ďalšia suma, ktorá by navyšovala  cenu tovaru. 

 
7. Kritériá na vyhodnotenie najvhodnejšej cenovej ponuky 
- Uchádzač podá iba jednu cenovú ponuku, a to na všetky položky ako celok. Ceny všetkých tovarov – 

položiek budú zaokrúhlené na 4 (štyri) desatinné miesta (metódou zaokrúhľovania EXCEL). Za 
cenu sa nepovažuje hodnota 0,0000 €.  

- Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom na celý predmet súťaže spolu, teda 
súčet častí Riedidlá, Farby, Spreje, Pomocný materiál.  

– V prípade, ak bola predložená iba jedna cenová ponuka, hodnotiace kritériá sa nebudú uplatňovať. 
– Obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi,  že jeho návrh bol úspešný a bude s ním uzatvorená 

Rámcová dohoda.  
 

8. Podmienky účasti v prieskume a podmienky pre vyhodnotenie  
Pre splnenie požiadaviek na dodanie tovaru uchádzač  musí: 

– Predložiť   overený   výpis   zo   živnostenského   registra   alebo   obchodného   registra,   resp.   iné 
živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov , v ktorom musí byť uvedený rozsah 
činnosti na predmet  podnikania, týkajúci sa tohto prieskumu trhu 

– Predložiť návrh Rámcovej dohody podľa  Prílohy č. 5 
– Predložiť cenové ponuky na tovar v rozsahu Tabuľky č. 1, Tabuľky č. 2, Tabuľky č. 3, Tabuľky č. 4 

Všetky požadované dokumenty a tlačivá, ktoré budú súčasťou ponuky uchádzača, sú uvedené na webovej 
adrese obstarávateľa http://www.dpmz.sk/prieskum-trhu/, zákazky v hodnote do 10 000,00 € , kde si 
ich uchádzač  môže stiahnuť.   

 
9. Spôsob a miesto podávania návrhov 
 
Uchádzač kompletnú cenovú ponuku podľa bodu 8.ponuku vloží do nepriehľadnej obálky. 
Názov predmetu prieskumu trhu bude uvedený na obálke s ponukou s upozornením v tvare: 
 

Cenov á  ponuka -„Náterové hmoty a ostatný materiál“ neotvárať!  
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Uchádzači zašlú svoje cenové ponuky v uzatvorených obálkach na adresu sídla vyhlasovateľa: Dopravný 
podnik mesta Žiliny s.r.o., Referát verejného obstarávania, Kvačalova 2, 011 42 Žilina doporučene tak, aby 
boli doručené najneskôr v lehote na podávanie ponúk. 
Pri osobnom doručení uchádzač svoju ponuku predloží v sídle obstarávateľa, I. posch., č.dv. 109 – Referát 
verejného obstarávania alebo č.dv. 106 – Sekretariát riaditeľa, Podateľňa. 
 
10. Lehoty 
Lehota na predloženie cenových ponúk uplynie  21.5.2018 o 11,00 hod. 
Lehota na vyhodnotenie cenových ponúk  uplynie 28.5.2018 

 

 
11. Doplňujúce informácie 
– Všetky výdavky a náklady, spojené s prípravou a predkladaním ponuky, znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči obstarávateľovi, a to bez ohľadu za výsledok prieskumu trhu. 
– Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v prieskume trhu. 
– Obstarávateľ si  vyhradzuje právo zrušiť obstarávanie predmetu prieskumu trhu: 

o  ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bol prieskum trhu začatý 
o    pokiaľ bola obstarávateľovi predložená iba jedna cenová   ponuka, splnila všetky požiadavky    

obstarávateľa, uvedené v podmienkach prieskumu trhu a bola zaradená na vyhodnotenie, 
o    pokiaľ nebola predložená ani jedna ponuka 
o    ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy 

 
Prílohy 
Príloha č .1až č. 4  Opis - Požiadavky na náterové hmoty a ostatný materiál   
Príloha č. 5  Podmienky dodania tovaru do Rámcovej dohody  - návrh RD  
Tabuľky 1 – 4    Cenové ponuky uchádzača  

  



Požiadavky pre náterové hmoty a ostatný materiál - opis
 časť Riedidlá 

Por.č. 
Interné číslo 

materiálu
Názov - špecifikácia * Charakteristika Požadovaná MJ

Predpokladaná 
spotreba v MJ za 

24 mesiacov

1. 24633010 Riedidlo C 6000 

Má spĺňať požiadavky zmesi uhľovodíkov, alkoholov a 
acetátov na riedenie nitrocelulózových náterových látok a 
hmôt. Zmes bude v plechových obaloch. L 226,00

2 246330111 Riedidlo pristrekové

Má spĺňať požiadavky na jednoduché zneviditeľnenie 
opravy laku karosérie. Má umožniť  zjednotiť vrstvy laku,  
aby sa dosiahol hladký prechod medzi starým a novým 
lakom 

L 1,50

3 246330101 Riedidlo S-6006 
Má byť syntetické a umožniť  riedenie syntetických 
náterových látok L 27,00

4 2466051 Riedidlo U 6051  PUR
Má spĺňať požiadavky  na riedenie  polyuretánových látok 
typu Chemopur.. L 6,00

5 24645896
Riedidlo 
univerzálne/akrylátové/

Má spĺňať požiadavky   na riedenie akrylátových a 
polyuretánových materiálov pri teplotách 18 až 25 stupňov 
Celzia. Nemá obsahovať  recyklovateľné rozpúšťadlá

L 28,50

 Pri špecifikácii je  označenie hviezdičkou ( *), tu sa  nachádza odkaz na značku, výrobcu alebo distribútora, či dodávateľa. 
Obstarávateľ poskytol tento údaj pre ilustráciu a uchádzač môže  podať návrh na ekvivalentný tovar, ktorý bude spĺňať požiadavky obstarávateľa.

Príloha č. 1



Por. 
č. 

Interné č. 
materiálu

Názov - špecifikácia * Charakteristika 
Požadovaná MJ

Predpokladaná 
spotreba v MJ za 

24 mesiacov 

1 246090050 Farba akryl RAL 9005 L 4,00

2 24690100 Farba akryl RAL 9010 L 22,30

3 24601021 Farba akryl RAL1021 L 10,80

4 24606018 Farba akryl RAL6018 L 24,60

5 24607012 Farba akryl RAL7012 L 14,70

6 2464002 Farba biela vrchná 1000 syntetická  L 5,00

7 2464011 Farba červená vrchná 8140syntetická L 1,50

8 2460050 Farba latex biela L 3,75

9 246251 Farba palisander-luxol L 7,50

10 24610055 Farba tmavo hnedá 2430 syntetická L 1,50

11 246500304 Farba synta vrchná 6200 žltá L 20,00

12 246507 Farba vrchná 1999 čierna L 5,25

13 2461855 Farba vrchná šedá 1100 syntetická L 15,00

14 2461853 Farba zakladná šedá antikorózna rychloschnúca L 35,00

15 246509 Farba základná šedá syntetická L 4,00

16 246506 Farba základná červená syntetická L 30,00

 Pri špecifikácii je  označenie hviezdičkou ( *), tu sa  nachádza odkaz na značku, výrobcu alebo distribútora, či dodávateľa. 
Obstarávateľ poskytol tento údaj pre ilustráciu a uchádzač môže  podať návrh na ekvivalentný tovar, ktorý bude spĺňať požiadavky obstarávateľa.

Má spĺňať požiadavky syntetickej farby na 
vrchný vonkajší lesklý náter kovových a 

iných predmetov, napr. kovových 
konštrukcii, priemyselných výrobkov, 

strojov, technologických zariadení a pod. 
Nátery musia spĺňať  odolnosť proti 
atmosférickým vplyvom. Má pĺňať 

požiadavky na disperziu pigmentov a 
plnidiel v roztoku syntetických živíc a 

organických rozpúšťadiel s prísadou sušidla.

Disperzia anorganických pigmentov a 
plnidiel v roztoku alkydovej živice s prísadou 

sušidiel v organických rozpúšťadlách

Požiadavky na náterové hmoty a ostatný materiál - opis
Príloha č. 2

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.

časť  Farby 



Por.č
.

Interné 
č.materiálu

Názov - špecifikácia *

Charakteristika *

Požadovaná MJ
Predpodkladaná 

spotreba v MJ  za 24 
mesiacov  

1. 2469030 Sprej RAL 9003 400 ml ks 6,00
2 24605012 Sprej RAL 5012 400 ml ks 6,00
3 2465005 Sprej RAL 1000 400 ml ks 11,00
4 2464235 Sprej RAL 1007 400 ml ks 9,00
5 246273187 Sprej RAL1021 400 ml ks 2,00
6 246322 Sprej RAL 6018 400 ml ks 7,00
7 246192200 Sprej RAL 7012 400 ml ks 1,00
8 24615110 Sprej RAL 9005  400 ml ks 4,00
9 2462101 Sprej RAL 9010 400 ml ks 1,00

10 2466051 Sprej značkovací oranžový 500ml

Má spĺňať požiadavky  fluorescenčného 
spreja značkovacieho s účelom použitia pre 
stavby, cesty a na  vyznačovanie 
inžinierskych sietí, ktorý možno použiť na 
suchom aj mokrom povrchu s vysokými 
krycími schopnosťami. Sprej má byť 
opatrený viečkom s poistkou  proti 
nechcenému spusteniu spreja a má mať 
samočistiacou tryskou. Má sa dať sa 
aplikovať hore dnom.  Sprej má ponúkať 
možnosť použitia špeciálnych aplikátorov. 
Obaly budú recyklovateľné.

ks 4,00

11 246330111 Sprej základný šedý-antikorózny 400 ml
Katódová ochrana má spĺňať požiadavky v 
pevnosti, pružnosti,  proti korózii pre 
kovové materiály aj pri poškodení zinkovej 
vrstvy.

ks 29,00

12 24621001 Sprej plnič - tmel v spreji na karosérie 400ml ks 10,00

13 24620412 Sprej plnič zákl.QP 3000 400 ml ks 11,00

 Pri špecifikácii je  označenie hviezdičkou ( *), tu sa  nachádza odkaz na značku, výrobcu alebo distribútora, či dodávateľa. 
Obstarávateľ poskytol tento údaj pre ilustráciu a uchádzač môže  podať návrh na ekvivalentný tovar, ktorý bude spĺňať požiadavky obstarávateľa.

Príloha č. 3

Má  byť lesklý, spĺňať požiadavky  
rýchloschnúceho nitrokombinačného laku s 
leskom a dobrou odolnosťou voči 
chemikáliám. Má spĺňať požiadavky 
vhodnosti na  profi aplikácie, k použitiu na 
kov, drevo, keramiku, kameň, betón, sklo a 
niektoré plasty v kombinácii so základom 
na plasty. Má spĺňať požiadavky odolnosti 
voči  poškrabaniu, poveternostným 
vplyvom, benzínu a nafte.

Náterová hmota spĺňa požiadavky na 
vyplnenie nerovností, opravu škrabancov a 
zjednotenie podkladu.  Má mať charakter 
základového plniča v spreji a základovej 
farby v spreji zároveň. Má byť 
rýchloschnúci a dobre obrusovateľný. Má 
umožňovať  prelakovanie všetkými 
dvojzložkovými základnými a vrchnými 
farbami.

Požiadavky na náterové hmoty a ostatný materiál  - opis

 časť Spreje 



p.č.
Interné číslo 

materiálu 

Názov Názov - špecifikácia * Charakteristika 
Požadovaná 

MJ

Predpokladaná 
spotreba v MJ 
za 24 mesiacov

1 2461200 Štetec 10 mm plochý ks 10,00

2 24615 Štetec 15 mm plochý ks 1,00

3 2461051 Štetec 30 mm plochý ks 5,00

4 2461052 Štetec 20 mm plochý ks 2,00

5 616042 Štetec 25 mm plochý ks 20,00

6 24610148 Štetec  40 mm plochý ks 21,00

7 246201110 Štetec 50 mm plochý ks 1,00

8

246812351 Lamino súprava/rohož+živica/ 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 15,00

9 2464001 Tmel AL 1,8kg ks 5,00

10 2469502

Tmel ALU 1 kg ks 5,00

11
24605012 Tmel karosársky soft 0,5kg

Má to byť jemnozrnný dvojzložkový polyesterový tmel. Má mať dobré plniace 
schopnosti. Má byť vhodný na kov a drevo, rýchloschnúci. Po zbrúsení má 
vytvárať hladký neporézny povrch.

ks 9,00

12 2462092

Tmel jemný 1,8kg/QF-2110/
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. 

ks 15,00

13

2467560 Tmel silikónový akrylátový 315ml

Má mať využitie na tmelenie škár medzi rámami okien, dverí a murivom, 
rohových škár sadrokartónu, drevotrieskových dosiek a drevených výstuh. V 
interiéri sa má dať využiť na opravy trhlín a prasklín v omietke, murive, dreve, 
betóne. Má sa dať využiť na podmtemlenie a tesnenie vzuchotechniky, rúr, 
kolien a prechodov. Má byť pretierateľný. Zatmelené dilatačné škáry majú 
pohltiť určité percento pohybu. 

ks 3,00

14 246227012

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

kg 25,00

15 24693228 Tmel striekaci sivý 310 ml
dvojzložkový striekací tmel, ktorý je odolný a dobre brusitelný. Je vhodný na 
zjednotenie tmelených a netmelených miest

ks 72,00

16

24683726 Tmel striekací 901 /plnič/
dvojzložkový striekací tmel, ktorý je odolný a dobre brusitelný. Je vhodný na 
zjednotenie tmelených a netmelených miest

L 47,00

17 2460554 Trizact P 1500 ks 5,00

18 246639 Trizact P-1000 ks 5,00

19 246601 Trizact P-3000 ks 5,00

20

2466135 Tužidlo  1500 /0,5L/
Polyizokyanátová živica v organickom rozpúšťadle na vytvrdzovaniu 
akrylátových náterov. 

ks 4,00

21
24689370 Tužidlo do pur M Tužidlo pre polyuretánové matné laky s obsahom sušiny 28%, elastické L 35,00

22

24689011 Tužidlo fast/rýchle/ 1L
Má byť určený pre akrylátové vyrovnávacie náterové látky (plniče) 
dvojzložkové, akrylátové farby a bezfarebné laky dvojzložkové. Má byť 
použiteľný pod 15 stupňov Celzia. 

ks 7,00

23

246890100 Stierka plastová na nanášanie tmelu
Je to pomôcka pre vyhladenie samolepiacich tapiet a odstránenie bublín pod 
samolepiacou tapetou Má to byť tzv. "špachtľa" z tvrdého plastu. (mäkkého 
plastu?)

ks 3,00

24 24648010 Utierka antistatická
Má to byť lepkavá utierka na použitie na odstránenie prachu a nečistôt pred 
lakovaním a na odstránenie zvyškov z brúsenia

ks 1,00

25 24681235 Fólia univerzálna krycia TESA 4x12,5m
Zakrývacia fólia s rozmermi 4 x 12,5 m chráni pred farbou, prachom či 
vlhkom. Sila fólie je 12 my (mikrónov).

ks 31,00

26 246230230
Páska karosárska 50mm x 50m detto 

Páska kontúrovacia - prispôsobivá -  pre viacfarebné a dizajnérske lakovanie. 
Má umožňovať použitie pre krivky, oblúky aj dlhé rovné línie.

ks 36,00

27

246005
MALIARSKY 
NÁTER

Plasti Primer

Má to byť 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.

L 49,00

TMELY

POMOCNÝ 
MALIARSKY 
MATERIÁL

Požiadavky na náterové hmoty a ostatný materiál - opis

časť Pomocný materiál Príloha č. 4

TUŽIDLÁ

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. 

Kotúče na urýchlenie procesu opráv chýb na laku v autolakovniach pre 
jednoliaty a kontrolovaný zábrus. . Majú byť navrhnuté na rýchle a účinné 
odstránenie bežných chýb na laku (pomarancč, prachové zrná), napr. použitím 
technológie Trizact tm*. Zrnitosť kotúčov má byť P1500, P1000, P3000

ŠTETCE

KOTÚČE



28

2460550 Primalex plus 
Má to byť vnútorný maliarsky náter s výbornou krycou schopnosťou a 
vysokou oteruvzdornosťou, s konečným matným vzhľadom.  Má byť vhodný 
na maľovanie minerálnych povrchov (stropov, stien v interiéri kancelárií)

kg 25,00

29

24606408 Primalex štandard

Má to byť vnútorný maliarsky náter. Má mať dobrú kryciu schopnosť a 
paropriepustnosť, s belosťou okolo 80%. Má sa dať využiť na maľov anie 
minerálnych povrchov stien a stropv nenáročných technických priestorov a 
priemyselných objektov 

kg 40,00

30

2466867 Zaklad reaktívny +R 

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. 

L 19,00

31

24610153 Urýchľovač - activator 0,5 L
Má to byť aktivačný prostriedok na báze alkoholu na prípravu spájaných plôch 
pre lepením a tmelením. Má byť v súlade so systémom kvality podľa normy 
ISO 9001/14001 a programom responsible care

ks 14,00

32
2463201 epoxidový základ +R

Má to byť epoxidový základ brúsiteľný pre aplikáciu namiešaných farebných 
báz a vrchných lakov . Má byť priľnavý, ľahko použiteľný a dobre brúsiteľný. 

L 6,00

33 24632303
Základ epoxidový QP3200 +T+R

Má to byť epoxidový základ brúsiteľný pre aplikáciu namiešaných farebných 
báz a vrchných lakov . Má byť priľnavý, ľahko použiteľný a dobre brúsiteľný. 

L 10,00

34
246192201 Plnič vysokovrstvový akrylátový QP 3400  zaklad 

Má to byť dvojkomponentný vysokorvrstvový základný plnič, slúžiaci na 
bodové opravy na hladké povrchy. Má byť rýchloschnúci, ľahkobrúsiteľný. 

L 75,00

 Pri špecifikácii je  označenie hviezdičkou ( *), tu sa  nachádza odkaz na značku, výrobcu alebo distribútora, či dodávateľa. 
Obstarávateľ poskytol tento údaj pre ilustráciu a uchádzač môže  podať návrh na ekvivalentný tovar, ktorý bude spĺňať požiadavky obstarávateľa.


