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V Ý ZV A K PO D ÁNÍ NA BÍ D KY K V EŘ EJ NÉ Z AK ÁZ CE

VDZ – ROZ POUŠTĚDLOVÁ B ARV A
ŘEDITELNÁ , S DODATEČNÝM POSYPEM

DODÁV KY HMOT PRO
B ÍLÁ , NE V ODOU

___________________________________________________________________________
I.

VEŘEJNÝ ZADAVATEL

Název

Brněnské komunikace a.s.

Sídlo

Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

IČO

607 33 098

Osoba zastupující
zadavatele

Ing. Luděk Borový

Kontaktní osoba

Bc. Milena Bartíková
T: +420 532 348, M: bartikova@bkom.cz

II.

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky hmot pro VDZ –
rozpouštědlové barvy bílé, ne vodou ředitelné, s dodatečným posypem
s následující specifikací.
Předmět veřejné zakázky musí splňovat:
- schválení Ministerstvem dopravy ČR pro použití na pozemních
komunikacích v České republice
- obsah sušiny: min. 75%
- viskozita pohárku 6mm: 28-35s
- možnost aplikace barvy při teplotách od +5°C
- rozpouštědlo: ne H2O
- noční počáteční retroreflexe: min. 350 mcd.m-2 .lx -1 M
- noční počáteční retroreflexe: min. 350 mcd.m-2 .lx -1 S
- noční retroreflexe měřená po 12-ti měsících mimo stopu: min.
150 mcd.m-2 .lx -1 M
- noční retroreflexe měřená po 12-ti měsících mimo stopu: min.
150 mcd.m-2 .lx -1 S
- dávkování barvy: max. 600g / m2 dle certifikátu výrobku
z platného Katalogu hmot pro vodorovné dopravní značení
- dávkování balotiny: max. 300g / m2 dle certifikátu výrobku
z platného Katalogu hmot pro vodorovné dopravní značení
- s obsahem aditiva proti sedimentaci barvy, barva nesmí
hrudkovatět a musí mít krémovou konzistenci
- se zárukou na nevytvoření sedimentu barvy minimálně po dobu
6-ti měsíců od data dodání
- se zárukou na rozmíchatelnost barvy minimálně po dobu 12-ti
měsíců od data dodání
- prohlášení o vhodnosti nabízeného materiálu pro pokládku VDZ
vysokotlakými značkovacími stroji typu airless (stříkací pistole a
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trysky airless typů)
povrchová úprava materiálu pro dodatečný posyp (balotiny)
silanem pro lepší adhezi barvy
balení dodatečného posypu (balotiny) musí být hermeticky
uzavřené proti působení vlhkosti
nabízený materiál na dodatečný posyp (balotina) musí být
totožný s druhem materiálu na dodatečný posyp uvedeným
v certifikátu nebo protokolu o zkoušce nabízené barvy
složení materiálu pro dodatečný posyp (balotiny) musí
odpovídat požadavkům evropského prohlášení o vlastnostech
velikost balení materiálu pro ruční zpracování: max. 15 kg
velikost balení materiálu pro strojní zpracování: sudy max. 350
kg

Klasifikace zakázky (CPV)

24000000-4 – Chemické výrobky

URL zakázky

https://zakazky.bkom.cz/vz00000051

Druh veřejné zakázky

veřejná zakázka na dodávky

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
zákona o zadávání veřejných zakázek /dále jen „ZZVZ“/

Předpokládaná hodnota

5.800.000,-Kč bez DPH

III.

P O D M Í N K Y P O SK Y T N U T Í Z A D Á V AC Í D O K U M E N T AC E

Kompletní zadávací dokumentace je přílohou této výzvy a je přístupná na profilu zadavatele pod
shora uvedeným URL veřejné zakázky.
IV.

KVALIFIKACE A HODNOCENÍ

Požadavky na prokázání kvalifikace a způsobilosti jsou součástí zadávací dokumentace.
Údaje o hodnotících kritériích jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

V.

PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta

18.06.2018 do 08:00 hod.

Místo

Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

Způsob podání nabídky včetně informace o tom, v jakém jazyce mohou být podány, je uveden
v zadávací dokumentaci.
Digitálně podepsal Bc. Milena Bartíková
DN: C=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-60733098,
O=Brněnské komunikace a.s. [IČ 60733098],
OU=1172, CN=Bc. Milena Bartíková, SN=Bartíková,
GN=Milena, serialNumber=P585496
Důvod:
Umístění:
Kontakt:
Datum: 31.05.2018 15:08:25

V Brně dne 31.05.2018

……………………………………………………

Bc. Milena Bartíková
referent obchodně – právního střediska
Brněnské komunikace a.s.
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