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Příloha č. 2
1.1. Tabulka nabídkových cen

p.č. Popis položky Bližší specifikace pozn Balení

Měrná 

jednotka 

(MJ)

Předpoklád

ané 

množství v 

MJ

Nabídková cena 

dodavatele v Kč/MJ 

(bez DPH)

Cena celkem bez 

DPH v Kč
DPH v %

Cena celkem s DPH v 

Kč

1

Barva pro VDZ - barva 

bílá, balení plechovka 

30 kg

hustota 1.3-1,6 g/cm3, obsah sušiny: min.75 %, 

ředění max. 10 %, ředidlo aceton, toluen, 

min.trvanlivost 12 měsíců, záruka na nástřik 12 

měsíců

K dodané barvě je 

požadován příslušný druh 

balotiny dle katalogu hmot 

pro VDZ, schváleného MD 

ČR

sud 25-

40 kg
kg x x 21,00 x

2.

Barva pro VDZ - barva 

bílá, balení plechovka 

sud 250 - 1500  kg

hustota 1.3-1,6 g/cm3, obsah sušiny: min.75 %, 

ředění max. 10 %, ředidlo aceton, toluen, 

min.trvanlivost 12 měsíců, záruka na nástřik 12 

měsíců

K dodané barvě je 

požadován příslušný druh 

balotiny dle katalogu hmot 

pro VDZ, schváleného MD 

ČR

sud 250 - 

1500 kg
kg x x 21,00 x

3.
Barva pro VDZ - barva 

žlutá

hustota 1.3-1,6 g/cm3, obsah sušiny: min.75 %, 

ředění max. 10 %, ředidlo aceton, toluen, 

min.trvanlivost 12 měsíců, záruka na nástřik 12 

měsíců

K dodané barvě je 

požadován příslušný druh 

balotiny dle katalogu hmot 

pro VDZ, schváleného MD 

ČR

sud 25-

30 kg
kg x x 21,00 x

4. Balotina
index lomu >1,5, zrnitost 100-600 μm, 

min.trvanlivost 12 měsíců

balení 25-

30 kg
kg x x 21,00 x

5.

Dvousložkový plast 

nanášený za studena 

pro strukturální VDZ

barva bílá, hustota min. 1,1 g/cm
3
, doba tvrdnutí 

při teplotě vzduchu nad 20
0 °

C max 30 min., 

poměr mísení s tvrdidlem 80:1 120:1, 

mn.trvanlivost 12 měsíců, záruka na nástřik min 

36 měsíců

10-40 kg kg x x 21,00 x

6.

práškové tvrdidlo 

plastické pro barvy 

plastické

práškové tvrdidlo pro plastické silniční barvy 1-25 kg kg x x 21,00 x

Cena celkem: 894 850,00 1 082 768,50

Předpokládané množství je stanoveno na základě odběrů daného zboží v minulém období a kvalifikovaného odhadu spotřeby na období platnosti smlouvy.
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1.2. Technické podmínky dodávky
požadavek 

ano

ano                                                     

doložit kopii                                                                        

spolu s 

nabídkou 

ano

ano                                                     

doložit k 

podpisu 

smlouvy                      

1.3. Upřesnění nabízeného materiálu

č.ř. Množství MJ

1 x kg

Velikost balení popř. 

minimální odběr MJ

Veškerý materiál pro údržbu dopravního značení splňuje požadavky platných předpisů a norem, zejména požadavky 

zákona č. 361/2001 Sb.o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, požadavky vyhlášky č. 

30/2001 Sb., kterou se provádí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a 

požadavky normy ČS EN 12899-1.

K veškerému materiálu dodavatel předloží certifikát vydaný autorizovanou, nortifikovanou osobou dle zákona č. 22/1997 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

respektive ES prohlášení o shodě dle nařízení vlády č. 190/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně zprávy o 

dohledu nad certifikovanými výrobky

Materiál pro VDZ je uveden v "Katalogu hmot pro VDZ", platný pro daný rok, a je schválen Ministerstvem dopravy České 

republiky

Název položky Katalogové číslo

Barva pro VDZ - barva bílá, balení plechovka 30 kg

Požadavek zadavatele Nabídka-odpověď

Předložení produktového (technického) a bezpečnostního listu.  

Uvedené požadavky jsou požadavky zadavatele, jejich nesplnění (odpověď NE, dále nedodání kopie certifikátu vydaného autorizovanou, 

notifikovanou osobou dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, respektive ES prohlášení o shodě dle nařízení vlády č. 190/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně zprávy o dohledu 

nad certifikovanými výrobky) je nesplněním zadávacích podmínek.

Upozornění: Kopie dokumentů, jejichž doložení je požadováno před uzavřením smlouvy, budou požadovány od vítězného dodavatele před 

uzavřením smlouvy.

Komerční/ katalogový 

název/značka/výrobce
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2 x kg

3 Barva pro VDZ - žlutá x

4 x kg

6 x kg

7 x kg

………………………………………………..

Jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby

V …………………, dne ………………

tvrdidlo práškové pro plastické barvy

Dvousložkový plast nanášený za studena pro strukturální VDZ

Barva pro VDZ - barva bílá, balení sud 300 kg

Balotina

3/3


