
Zadanie zákazky 

Postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:   Ekonomická univerzita v Bratislave 

Sídlo:   Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava 

IČO:   00399957 

Telefón:                        +421 267295269 

Kontaktná osoba:       Ing. Galina Uherková 

e-mail:                          galina.uherkova@euba.sk 

2. Názov predmetu zákazky: Maliarske potreby a materiál 
             Opis predmetu zákazky:   

        Esmal plus          15 ks 
Vodou riediteľná akrylátová maliarska farba 
Matná, biela, s možnosťou tónovania do farebných odtieňov                                                                    

        Používa sa na vnútorné nátery minerálnych podkladov: sadrokartónu,  
        betónu, stierky, vápennocementových omietok a pod., kde je požadovaná 

vysoká krycia schopnosť, belosť a paropriepustnosť náteru, 15 kg balenie 
 
Stierka:/ Stemal/                                                                          2 ks 
Disperzno-silikátová stierkovacia hmota vysokej belosti, určená na povrchovú úpravu 
minerálnych podkladov v interiéroch. Používa sa na gletovanie stien a stropov s cieľom 
dosiahnuť rovný a hladký povrch. Môže sa tiež použiť aj na drobné opravy stien pred 
maľovaním. Farby biela, 15 kg balenie. 

  
      Omietka štuková vnútorná Baumit 25 kg VIVA INTERIOR                    6 ks 
       Vápenno - cementová štuková omietka, ľahko spracovateľná, s jemnou štruktúrou, 

paropriepustná                                                                                                                                                            
Jemná vápenno - cementová ručná omietka na minerálne jadrové, vápenno-cementové alebo 
tepelnoizolačné omietky v interiéri                                                                                                                                

        Max. veľkosť zrna: 0,6 mm 
       Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: cca 0,5 W/(m.K)  
        Spotreba materiálu: cca 4,5 kg/m²/3 mm hrúbky vrstvy  

Výdatnosť: cca 5,5 m²/vrece pri hrúbke omietky 3 mm                                                                                                                                                           
Spotreba vody: cca 7- 8 l/ 25 kg vrece 
 

       Penetračný náter/ Top Primer/                                                2 ks 
Vysoko kvalitný penetračný náter na báze styrenoakrylátových živíc.                                                                         

               Spevňuje povrch ,  vyplňuje trhliny, je vhodný do interiéru a exteriéru.  
Je stály v alkalickom a silne znečistenom prostredí, 10 litr. balenie 

Maliarsky valec na syntetické laky, steny  a fasádu 25 cm                  2 ks 
 polyamid tkanina,   vhodný hlavne pre finálnu úpravu hladkých stien  dĺžka 25 cm,  dĺžka 
plyšu 12 mm, priemer jadra 54 mm, farba biela s potlačou, na 8 mm držiak 
  
Brúsna mriežka 80         2 ks 
 rozmer  93x290 mm 



zr. 80 
balenie po 10 ks 

 
       Štetec radiátorový  zárohový 30                     1 ks                                                                                                                                                   

Vhodný na disperzné latexové a fasádne farby. 
Zmes čínska štetina, plastová rukoväť. 
Šírka 30mm, hrúbka 11mm, dĺžka štetiny 50mm. 

Zakrývací papier                         3 ks 
Šírka 105 cm, dĺžka 10 bm, vhodný  ako ochranný materiál pri rôznych maliarskych a 
natieračských prácach, kde plní funkciu ochrany majetku pred mechanickým znečistením, je 
100% recyklovateľný 
 

Polyuretánový tmel PU 50FC šedý        24 ks 

Jednozložkový tesniaci škárovací tmel, na báze polyuretánu. Vytvrdzuje vulkanizáciou 

vzdušnej vlhkosti, vytvára trvalo pevný, elastický spoj. Po vytvrdnutí pretierateľný 

 

Zakrývacia fólia 4x5m         10 ks 

Slúži na racionálne olepovanie väčších plôch pri maliarskych a iných prácach v interiéroch aj 

exteriéroch. Kryje a chráni interiérové aj exteriérové plochy pred znečistením,je vyrobená z 

nízkohustotného polyetylénu (LDPE). 

 

Zakrývacia fólia 4x5 m hrubšia          2 ks 

Slúži na racionálne olepovanie väčších plôch pri maliarskych a iných prácach v interiéroch aj 

exteriéroch. Kryje a chráni interiérové aj exteriérové plochy pred znečistením,je vyrobená z 

nízkohustotného polyetylénu (LDPE). 

Špachtľa nerez 80 mm                                       1 ks 
         Nerezová špachľa 80 mm z nerezovej ocele hr. 0,65 mm a plastovou rúčkou. 

 
Špachtľa nerez 50 mm                  2 ks 
Nerezová špachľa 50 mm z nerezovej ocele hr. 0,65 mm a plastovou rúčkou. 
 
Škrabka maliarska 100 mm               1 ks 
Maliarska škrabka s oceľovým listom, plastové držadlo  
 
Mriežka plastová 25 mm                                                                         2 ks 
Mriežka stieracia plastová 26x28cm,  na stieranie prebytočnej farby z valčekov, 
 dĺžka 28cm, šírka 26cm  
 
Štetec plochý 4“                                       2 ks 
Vhodný na disperzné latexové a fasádne farby. 
Zmes čínska štetina, plastová rukoväť. 
 
Štetec plochý 2“                          1 ks 
Vhodný na disperzné latexové a fasádne farby. 
Zmes čínska štetina, plastová rukoväť 
 
 
 



Držiak na valec 8/25             2 ks 
Nerez, priemer držiaka 8mm 
 
Teleskopická tyč maliarska 1,6 - 3 m           1 ks 
univerzálna, hliníková, dĺžka 1,6 – 3 m 
 
Papierová páska 30mm/50m            2 ks 

               Páska na olepovanie stien, nábytku a líšt pri maľovaní. 
 

 
Montážna pena 750 ml nízkoexpanzná pištolová       15 ks 
Na špeciálne montáže, kde je nutná minimálna expanzia a vyššia hustota vytvrdzujúcej sa 
peny (obložkové zárubne, parapetné dosky, schodišťové podstupnice, prahy a pod.). Na výplň 
drevených obkladov stien, na izolácie a zatepľovanie strešných konštrukcií. Je vhodná i pre 
bežné vyplňovanie škár pri montáži okenných rámov a dverných zárubní alebo na izolácie 
kúpeľňových vaní, vaničiek. 
Vysoká odolnosť proti plesniam, vysoká priľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom 
- betón, murivo, kameň, drevo, polystyrén, PVC , tepelná odolnosť –40 / +90°C (po 
vytvrdnutí), aplikačná teplota +5 / +35°C, doba vytvorenia nelepivej vrstvy ≈ 10 - 15 minút 
 

3. Predpokladaná hodnota zákazky:  662,84 € s DPH. 

4. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. 

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:  Ekonomická univerzita v Bratislave 
                                                                           Oddelenie pre verejné obstarávanie   

                                                                           Dolnozemská cesta č.1  
                                                                            852 35 Bratislava 5 
                                      do 21.11.2018   do 10.00 h.  mailom   alebo   poštou                                                                 

6. Miesto dodania: Ekonomická univerzita v Bratislave  Vzdelávacie zariadenie    Virt 
                   946 38 Radvaň nad Dunajom 

7. Podmienky účasti uchádzačov: 

8. Ďalšie informácie:  

 Cena predmetu zákazky: 

 cena predmetu zákazky celkom bez DPH, 

cena predmetu zákazky celkom vrátane DPH, 

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov, vrátane dopravných nákladov. 

Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnu a nemennú počas doby 

realizácie predmetu zákazky.    

 Lehota dodania:  po zadaní závažnej objednávky  

 Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou 

bezhotovostného platobného styku na základe faktúry predavajuceho, a to do 30 dní odo 

dňa jej doručenia kupujucemu. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky neposkytuje. 

 


