K ú p n a    z m l u v a


medzi zmluvnými stranami

Predávajúci: 			
Sídlo: 			
Zastúpený: 		
IČO:			
DIČ:				
Bankové spojenie: 	 
a

Kupujúci: 	Ľubomír Kočiš
Sídlo	K cintorínu 1511/13, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Zastúpený	Ľubomír Kočiš, konateľ
IČO:  	17624835	

	

Táto kúpna zmluva je uzavretá podľa ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk pre zákazku s názvom „Jednostranná olepovačka hrán – 1 ks“.


Článok I.
Predmet zmluvy a jeho špecifikácia

1. Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá a odovzdá tovar špecifikovaný Prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a kupujúci sa zaväzuje, že tento tovar prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu. Tovar musí byť nový a nepoužívaný a nesmú sa na neho vzťahovať práva tretej strany.


Článok II.
Termín plnenia predmetu zmluvy

1. Termín plnenia predmetu zmluvy je najneskôr do 10 týždňov odo dňa vystavenia objednávky na dodanie predmetu tejto zmluvy.


Článok III.
Miesto a spôsob prevzatia predmetu zmluvy

1. Miestom dodania predmetu zmluvy je sídlo kupujúceho K Cintorínu 1511/13; 95701 Bánovce nad Bebravou.
2. Predmet zmluvy prevezme kupujúci v mieste dodania na základe odovzdávacieho protokolu podpísaného zodpovednou osobou kupujúceho.

3. Pri odovzdaní predmetu zmluvy je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sa na predmet kúpy vzťahujú (najmä však záručný list, návod na obsluhu v slovenskom jazyku, oprávnenie servisného technika od výrobcu na vykonávanie servisu a zaškolenia).







		
Článok IV.
Kúpna cena a platobné podmienky

1. Rozpis kúpnej ceny:

Zariadenie (stroj):
Cena v EUR bez DPH

DPH
Cena spolu v EUR s 20% DPH
Jednostranná olepovačka hrán



Spolu





Cena celkom bez DPH: 
Slovom: 
DPH 20%: 
Slovom: 


Cena celkom s 20% DPH: 
Slovom: 

2. Cena podľa bodu 1 tohto článku je konečná a nemenná. Výška ceny podľa predchádzajúcej vety tohto bodu môže byť ku dňu jej fakturácie podľa bodu 3 tohto článku upravená len z dôvodu zmien sadzby dane podľa daňových zákonov Slovenskej republiky. 

3. Cena je splatná po prevzatí predmetu zmluvy na základe faktúry predávajúceho. Kupujúci môže predávajúcemu poskytnúť po vystavení záväznej objednávky zálohovú platbu maximálne do výšky 20% z ceny predmetu zákazky.  

4. Splatnosť faktúr dojednali zmluvné strany na 60 dní od vystavenia faktúry. Ak faktúra neobsahuje všetky náležitosti daňového dokladu, je kupujúci oprávnený faktúru predávajúcemu vrátiť. V takom prípade lehota splatnosti začne plynúť od doručenia správne vystavenej faktúry kupujúcemu.


Článok V.
Omeškanie a zmluvné pokuty

1. Ak sa predávajúci dostane do omeškania s dodaním čo aj len časti tovaru, zaväzuje sa zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z kúpnej ceny nedodaného tovaru bez DPH, a to za každý deň omeškania.

2. Ak sa kupujúci dostane do omeškania s platením dohodnutej kúpnej ceny tovaru, zaväzuje sa zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z neuhradenej ceny bez DPH.


Článok VI.
Odstúpenie od zmluvy
1. Kupujúci môže od tejto kúpnej zmluvy odstúpiť ak sa predávajúci omešká s dodaním tovaru viac ako 30 dní po v zmluve dojednanej dobe a predávajúci nezjedná nápravu ani v dodatočnej lehote v trvaní 30 dní.  

2. Predávajúci môže od tejto kúpnej zmluvy odstúpiť ak sa kupujúci omešká s platením peňažných záväzkov viac ako o 60 dní po splatnosti a kupujúci nezjedná nápravu ani v dodatočnej lehote určenej písomne predávajúcim. 

3. Pokiaľ niektorá zo zmluvných strán odstúpi od tejto kúpnej zmluvy, zmluva zaniká a zmluvné strany sa vysporiadajú podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Všetky náklady a škody súvisiace s odstúpením od kúpnej zmluvy znáša tá zmluvná strana, ktorá zavinila zánik zmluvy.

4. Odstúpenie od zmluvy začína plynúť nasledujúcom dňom po dni doručenia odstúpenia druhej strane.


Článok VII.
Záruka a servis

1. Predávajúci preberá záruku za akosť tovaru špecifikovaného podľa Článku I. tejto zmluvy. Na tovar sa poskytuje záruka minimálne 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa zaškolenia kupujúceho podľa článku VIII. tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje, že zaškolenie obsluhy a servis bude realizované prostredníctvom odborne vyškoleného technika u výrobcu zariadení, čo preukáže potvrdením o absolvovaní takéhoto zaškolenia (napr. certifikát od výrobcu). V opačnom prípade predávajúci môže odmietnuť takéto školenie alebo servis bez toho aby to bolo považované za porušenie podmienok stanovených touto zmluvou.

2. Pre uplatnenie vád tovaru platia ustanovenia § 436 - § 441 Obchodného zákonníka.

3. Záruka neplatí, ak kupujúci nedodrží postupy zaobchádzania s tovarom, ktoré určil výrobca. Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia, ktoré spôsobil kupujúci úmyselne, resp. nesprávnou manipuláciou s predmetom zmluvy.

4. Predávajúci sa zaväzuje nastúpiť na servisný úkon do 24 hodín od nahlásenia poruchy. Zároveň sa predávajúci zaväzuje odstrániť záručné vady tovaru v lehote najneskôr do 10 pracovných dní od uplatnenia reklamácie kupujúcim. Nahlásenie poruchy bude realizované formou e-mailu na adresu, ktorú predávajúci uvedie v odovzdávacom protokole. V prípade omeškania nástupu na servisný úkon má kupujúci nárok uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 200,00 EUR (slovom dvesto eur) za každý deň omeškania. Za servisný úkon sa nepovažuje obhliadka vadného zariadenia. Ak predávajúci neodstráni vady zariadenia ani do 10 pracovných dní, má kupujúci nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,00 Eur za každý deň omeškania.


Článok VIII.
Zaškolenie kupujúceho

1. Predávajúci sa zaväzuje pri dodaní a odovzdaní predmetu zmluvy kupujúcemu zabezpečiť v mieste plnenia na vlastné náklady zaškolenie kupujúceho, resp. ním poverené osoby (obsluhu) na prevádzku predmetu zmluvy v plnom rozsahu tak, aby kupujúci mohol užívať predmet tejto zmluvy na účel, na ktorý je určený, vrátane poučenia o hlavnom nastavení tovaru, bezpečnej prevádzke a správnej starostlivosti oň. 

2. Zaškolenie obsluhy bude prebiehať v slovenskom jazyku v rozsahu minimálne 24 hodín na jedno zariadenie podľa čl. IV bod 1 tejto zmluvy, a to počas prvých 10 dní odo dňa uvedenia predmetu zmluvy do prevádzky.
Článok IX.
Vyššia moc

1. Žiadna zo strán nenesie zodpovednosť za úplné či čiastočné nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy v dôsledku udalosti výnimočnej povahy, ktorá nemohla byť predvídateľná alebo ju nebolo možné odvrátiť – udalosti ako živelné pohromy, vojnové operácie rozličného druhu, občianske nepokoje, explózie, požiare, výluky alebo okolnosti vyskytujúce sa nezávisle od vôle strán, mimo kontroly strán (ďalej len vyššia moc).

2. Strana dotknutá udalosťou vyššej moci je povinná písomne informovať druhú stranu do 3 pracovných dní, pričom dané oznámenie musí byť doplnené potvrdením o takej udalosti vyššej moci.

3. Strana, ktorá nevykoná oznámenie druhej strane podľa odseku 2, bude povinná nahradiť druhej strane všetky škody spôsobené porušením tejto povinnosti.

Článok X.
Náhrada škody

1. Pokiaľ niektorá zmluvná strana neplní svoje záväzky z tejto zmluvy, je povinná nahradiť škodu spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Náhradou škody sa nevylučuje uplatnenie zmluvnej pokuty podľa článku V tejto zmluvy.

2. Pri uplatňovaní náhrady škody platia ustanovenia § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok XI.
Riešenie sporov
  
1. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe tejto zmluvy, alebo súvisiacich s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy budú riešiť predovšetkým dohodou. Miestne a vecne príslušným súdom bude v prípade súdneho sporu súd určený podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

Článok XII.
Osobitné podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami oprávnenými osobami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku uzavretou medzi kupujúcim a poskytovateľom príspevku. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä poskytovateľ príspevku a ním poverené osoby.

2. Predávajúci bude dodávať predmet zmluvy v rozsahu ....... % prostredníctvom subdodávateľov.

3. Subdodávatelia a rozsah subdodávky podľa bodu 2 tohto článku je:

Identifikácia subdodávateľa (obchodné meno, sídlo, IČO)
Rozsah plnenia subdodávateľom (%)
Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)













4. Ak Predávajúci hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr do 5 pracovných dní, ktoré predchádzajú dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Kupujúcemu zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť údaje o subdodávateľovi v rozsahu podľa bodu 2 tohto článku. 
Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

1. Otázky a vzťahy, ktoré v tejto kúpnej zmluve nie sú výslovne upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

2. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, a na znak súhlasu ju potvrdili svojimi podpismi.

3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

4. Kúpna zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch. Každá zmluvná strana dostane 2 rovnopisy.


5. Táto kúpna zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.



Dňa:.............................						Dňa:................................


							
Predávajúci:	                                                Kupujúci: 

	                                                                                                                                      
............................................		............................................
konateľ		 				konateľ
		
Príloha č.1 – technická špecifikácia predmetu zákazky
  
Dodávka predmetu zmluvy je výsledkom verejného obstarávania a predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v rozsahu jeho ponuky, ktorú predložil do tohto verejného obstarávania.

Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy
Technická špecifikácia
Názov uchádzača : 
Sídlo uchádzača :
IČO uchádzača :
Kontaktné údaje uchádzača (kont. osoba, tel. č.): 
Platnosť cenovej ponuky do:

Názov zadávateľa : Ľubomír Kočiš 
Sídlo zadávateľa : K cintorínu 1511/13, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO zadávateľa : 17 624 835

Logický celok  č.1: 5 – osé univerzálne CNC obrábacie centrum pre frézovanie, vŕtanie a rezanie dreva, drevotriesky, MDF, plastov, hliníka, ľahkých zliatin – 1 ks

................................................................................................................................................................................
Uveďte   Názov výrobcu
................................................................................................................................................................................
Uveďte   Typové označenie spríslušenstvom


Požadovaný parameter
Požadovaná hodnota
Uviesťáno/nie, v prípadečíselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť
Cena/1ks v  EUR bez DPH

Minimálna pracovná oblasť v osi X v mm
3600










..............,-















Minimálna pracovná oblasť v osi Y v mm
1600



Minimálna pracovná oblasť s prac. vretenom v osi Z v mm
170



Maximálny výkon 5-osého pracovného elektrovretena chladeného kvapalinou v kW minimálne
11 



Minimálna trieda výkonu pracovného elektrovretena
S1



Minimálny výkon frekvenčného meniča pre elektrovreteno v kW
15 



Minimálny rozsah otáčok pracovného vretena v ot/min
2000 – 24 000 



Minimálny počet vretien vo vŕtacej hlave v ks
36 



Minimálny rozsah otáčok vretien vŕtacej hlavy pomocou invertora v ot/min
2000 – 8000 



Automatické mazanie osí stroja
áno



Možnosť pracovať pendulárnym systémom na dvoch pracovných poliach
áno



Minimálny počet suportov vákuového suportového stola v ks
 6 



Minimálny počet referenčných dorazov pre každý suport v ks
2



Minimálny počet bočných dorazov na bokoch pracovného stola v ks
2 



Minimálny počet vákuových prísaviek v ks
18



Maximálny výkon vákuovej pumpy v m³/hod minimálne
250 



Minimálny počet pozícií nástrojov v zásobníku alebo zásobníkoch
27 



Maximálny priemer nástrojov uchytených v zásobníku v mm minimálne
300



Motorizovaný pásový dopravník pre odsun pilín
áno



Plnohodnotný 5-osí software s možnosťou importovania súborov DXF
áno



Mobilné diaľkové ovládanie v cene
áno



Ochranný systém bez nášľapných koberčekov s dotykovými vankúšmi
áno



Mostová konštrukcia stroja
áno



Laserové zariadenie pre polohovanie prísaviek
áno



Príprava pracovného vretena pre používanie uhlových agregátov
áno



Minimálny počet pomocných vykladacích líst medzi suportami v ks
4 



Centrálne odsávanie stroja riadené pneumatickými ventilmi
áno



Príslušenstvo (ak relevantné)
Názov príslušenstva (doplňte)
Typové označenie (doplňte)
Popis technických parametrov 
(doplňte)
Cena/1ks v EUR bez DPH





















Cena (suma spolu)  v EUR bez DPH 



Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku 

Opis požiadavky ďalšej súčasti hodnoty obstarávaného logického celku
Cena v EUR bez DPH

Dodanie na miesto realizácie
dodanie na miesto realizácie logického celku, t.j. dodanie do miesta umiestnenia logického celku, ktorým je výrobný areál  zadávateľa a premiestnenie do miesta umiestnenia logického celku vo výrobnom areáli  v sídle zadávateľa


Osadenie logického celku (zariadenia)
osadenie logického celku (zariadenia), t.j. umiestnenie a upevnenie logického celku na podloženie pripravené zadávateľom podľa pokynov uchádzača


Zapojenie logického celku (zariadenia)



zapojenie logického celku (zariadenia), t.j. zapojenie logického celku do jestvujúcich rozvodov médií zadávateľa – elektrická energia, voda, stlačený vzduch, odvetranie, odsávanie, do zadávateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) logického celku pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia logického celku nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EU a SR týkajúce sa logického celku 


Nastavenie logického celku (zariadenia)
nastavenie logického celku (zariadenia), t.j. uvedenie do prevádzky a oživenie logického celku s tým, že uchádzač je povinný preukázať dosiahnutie všetky technických parametrov, ktoré sú v ponuke uchádzača 


Cena (suma spolu)  v EUR bez DPH


















Jednotková cena v EUR bez DPH
Počet kusov
Cena spolu v EUR bez DPH
Logický celok  č. 1: 5 – osé univerzálne CNC obrábacie centrum pre frézovanie, vŕtanie a rezanie dreva, drevotriesky, MDF, plastov, hliníka, ľahkých zliatin – 1 ks
Základný stroj + Príslušenstvo

1 ks


Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku 

1 ks

Cena (suma spolu)  za celý logický celok v EUR bez DPH 

DPH 20 %

Cena (suma spolu)  za celý logický celok v EUR vrátane DPH 


Poznámky : 

Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. 


V ..............................., dňa ......................			      .............................................
								      Podpis a pečiatka uchádzača
Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy
Technická špecifikácia
Názov uchádzača :   
Sídlo uchádzača :  
IČO uchádzača :   
Kontaktné údaje uchádzača (kont. osoba, tel. č.):
Platnosť cenovej ponuky do:

Názov zadávateľa : Ľubomír Kočiš
Sídlo zadávateľa : K cintorínu 1511/13, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO zadávateľa : 17 624 835

Logický celok  č.2: CNC – vŕtanie, drážkovanie, frézovanie – 1 ks

................................................................................................................................................................................
Uveďte   Názov výrobcu
................................................................................................................................................................................
Uveďte   Typové označenie spríslušenstvom


Požadovaný parameter
Požadovaná hodnota
Uviesťáno/nie, v prípadečíselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť
Cena/1ks v  EUR bez DPH
Základný stroj
Maximálny príkon v kW
11 










...............,-
















Napätie EU norma 400 V, 3Ph, 50 Hz (bez trafa)
áno



Minimálne pneumatické pripojenie v bar/Psi
7/120 



Minimálna potreba vzduchu v NL/min
230 



Výstup na odsávanie
áno



Maximálna rýchlosť odsávania v m/sek minimálne
30 



Maximálny výkon odsávania v m³/hod minimálne
2500



Minimálny počet vertikálnych vretien v ks
13 



Minimálny počet horizontálnych vretien v osi Y v ks
6 



Minimálny počet horizontálnych vretien v osi X v ks
2 



Drážkovací agregát osi Y 4-tá vŕtacia os Y
áno



Rozsah šírkydielca X v mm
60 – 1000 



Rozsah hrúbkydielca Z v mm
6 – 60 



Rozsah dĺžkydielca Y v priebežnom moduse v mm
250 – 5600 



Maximálna hmotnosť dielca v kg minimálne
75 



Príslušenstvo (ak relevantné)
Názov príslušenstva (doplňte)
Typové označenie (doplňte)
Popis technických parametrov 
(doplňte)
Cena/1ks v EUR bez DPH

Sklápací valčekový stôl na vstupe 

rozmery dĺžka x šírka  min 700 x 500  mm


sklápací valčekový stôl na výstupe

rozmery dĺžka x šírka  min 700 x 500 mm


Pomocný doraz 




Snímač čiarových kódov (Software)




Snímač čiarových kódov (Hardware) 




POST procesor




Užívateľský software pre prácu v kancelárii




Cena (suma spolu) v EUR bez DPH









Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku 

Opis požiadavky ďalšej súčasti hodnoty obstarávaného logického celku
Cena v EUR bez DPH

Dodanie na miesto realizácie
dodanie na miesto realizácie logického celku, t.j. dodanie do miesta umiestnenia logického celku, ktorým je výrobný areál  zadávateľa a premiestnenie do miesta umiestnenia logického celku vo výrobnom areáli  v sídle zadávateľa


Osadenie logického celku (zariadenia)
osadenie logického celku (zariadenia), t.j. umiestnenie a upevnenie logického celku na podloženie pripravené zadávateľom podľa pokynov uchádzača


Zapojenie logického celku (zariadenia)



zapojenie logického celku (zariadenia), t.j. zapojenie logického celku do jestvujúcich rozvodov médií zadávateľa – elektrická energia, voda, stlačený vzduch, odvetranie, odsávanie, do zadávateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) logického celku pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia logického celku nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EU a SR týkajúce sa logického celku 


Nastavenie logického celku (zariadenia)
nastavenie logického celku (zariadenia), t.j. uvedenie do prevádzky a oživenie logického celku s tým, že uchádzač je povinný preukázať dosiahnutie všetky technických parametrov, ktoré sú v ponuke uchádzača 


Cena (suma spolu)  v EUR bez DPH





Jednotková cena v EUR bez DPH
Počet kusov
Cena spolu v EUR bez DPH
Logický celok  č. 2: CNC – vŕtanie, drážkovanie, frézovanie – 1 ks
Základný stroj + Príslušenstvo

1 ks


Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku 

1 ks

Cena (suma spolu)  za celý logický celok v EUR bez DPH 

DPH 20 %

Cena (suma spolu)  za celý logický celok v EUR vrátane DPH 


Poznámky : 
Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. 


V ..............................., dňa ......................			      .............................................
								      Podpis a pečiatka uchádzača
Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy
Technická špecifikácia 
Názov uchádzača :   
Sídlo uchádzača :  
IČO uchádzača :   
Kontaktné údaje uchádzača (kont. osoba, tel. č.): 
Platnosť cenovej ponuky do:

Názov zadávateľa : Ľubomír Kočiš 
Sídlo zadávateľa : K cintorínu 1511/13, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO zadávateľa : 17 624 835

Logický celok  č.3:Zrovnávacia a hrúbkovacia fréza – 1 ks

................................................................................................................................................................................
Uveďte   Názov výrobcu
................................................................................................................................................................................
Uveďte   Typové označenie spríslušenstvom


Požadovaný parameter
Požadovaná hodnota
Uviesťáno/nie, v prípadečíselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť
Cena/1ks v  EUR bez DPH
Základný stroj
Maximálnyúber triesky v mm minimálne
5 










...............,-
















Prizmové vedenie nastavenia stolu
áno



Minimálna dĺžka zrovnávacieho stola v mm
2000-2500



Možnosť využitia celej šírky zrovnávacieho stola
áno



Stabilizovanie obrobku pri zrovnávaní krytom hriadeľa
áno



Špirálový hobľovací hriadeľ
áno



Minimálny počet nožov hobľovacieho hriadeľav ks
 4 



Minimálna veľkosť hobľovacieho hriadeľa v mm
500



Samonastaviteľné nože
áno



Minimálny priemer nožovej kružnice  v mm
120



Hrúbkovacia jednotka
áno



Maximálna pracovná šírka stola v mm minimálne
500



Minimálny rozsah nastavenia pracovnej výšky stola v mm
3- 254 



Výškové nastavenie pomocou digitálneho ukazovateľa
áno



Maximálny výkon v kW minimálne
5,5 



Minimálny počet trapézových šrúbov zaisťujúcich vysokú presnosť výškového prestavenia hrúbkovacieho stolu  v ks
4 



Zaistenie hrúbkovacieho stola v bočnom vedení A+B
áno



Minimálny rozsah plynulo regulovateľnej podávacej rýchlostiv m/min
4 – 16



Prepínač hviezda – trojuholník, EU norma 3x400 V, S6, 50 Hz
áno



Príslušenstvo (ak relevantné)
Názov príslušenstva (doplňte)
Typové označenie (doplňte)
Popis technických parametrov 
(doplňte)
Cena/1ks v EUR bez DPH





















Cena (suma spolu)  v EUR bez DPH 


Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku 

Opis požiadavky ďalšej súčasti hodnoty obstarávaného logického celku
Cena v EUR bez DPH

Dodanie na miesto realizácie
dodanie na miesto realizácie logického celku, t.j. dodanie do miesta umiestnenia logického celku, ktorým je výrobný areál  zadávateľa a premiestnenie do miesta umiestnenia logického celku vo výrobnom areáli  v sídle zadávateľa


Osadenie logického celku (zariadenia)
osadenie logického celku (zariadenia), t.j. umiestnenie a upevnenie logického celku na podloženie pripravené zadávateľom podľa pokynov uchádzača


Zapojenie logického celku (zariadenia)



zapojenie logického celku (zariadenia), t.j. zapojenie logického celku do jestvujúcich rozvodov médií zadávateľa – elektrická energia, voda, stlačený vzduch, odvetranie, odsávanie, do zadávateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) logického celku pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia logického celku nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EU a SR týkajúce sa logického celku 


Nastavenie logického celku (zariadenia)
nastavenie logického celku (zariadenia), t.j. uvedenie do prevádzky a oživenie logického celku s tým, že uchádzač je povinný preukázať dosiahnutie všetky technických parametrov, ktoré sú v ponuke uchádzača 


Cena (suma spolu)  v EUR bez DPH




Jednotková cena v EUR bez DPH
Počet kusov
Cena spolu v EUR bez DPH
Logický celok  č. 3: Zrovnávacia a hrúbkovacia fréza –     1 ks
Základný stroj + Príslušenstvo

1 ks


Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku 

1 ks

Cena (suma spolu)  za celý logický celok v EUR bez DPH 

DPH 20 %

Cena (suma spolu)  za celý logický celok v EUR vrátane DPH 


Poznámky : 

Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. 


V ..............................., dňa ......................			      .............................................
								      Podpis a pečiatka uchádzača
Príloha č. 1  Kúpnej zmluvy
Technická špecifikácia 
Názov uchádzača : 
Sídlo uchádzača :
IČO uchádzača :
Kontaktné údaje uchádzača (kont. osoba, tel. č.): 
Platnosť cenovej ponuky do:

Názov zadávateľa : Ľubomír Kočiš 
Sídlo zadávateľa : K cintorínu 1511/13, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO zadávateľa : 17 624 835

Logický celok  č. 4:Univerzálna olepovačka bočných plôch – 1 ks

................................................................................................................................................................................
Uveďte   Názov výrobcu
................................................................................................................................................................................
Uveďte   Typové označenie spríslušenstvom


Požadovaný parameter
Požadovaná hodnota
Uviesťáno/nie, v prípadečíselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť
Cena/1ks v  EUR bez DPH
Základný stroj
Olepovanie rovných a nepravidelne tvarovaných dielcov s vnútorným a vonkajším rádiusom
áno











................,-





























Olepovanie dyhou a umelými hmotami 
áno



Automatické oddeľovanie hrany z kotúča kapovacou jednotkou
áno



Priame nanášanie lepidla na hranovací materiál valčekom
áno



Maximálna dĺžka dielca v mm minimálne
180



Maximálny rozsah hrúbky dielca v mm minimálne
10 – 55



Maximálna šírka dielca v mm minimálne
30



Hrúbka hranovacieho materiálu (výška hrany max. 60 mm) v mm
0,5 – 1 



Hrúbka hranovacieho materiálu (výška hrany max. 30 mm) v mm
0,5 – 3 



Minimálny vnútorný polomer (olepenie) v mm
 20 



Posuv v m/min
4 – 9 



Elektrické zapojenie EU norma 400 V, 3 fázy, 50 Hz 
áno



Zaťaženie elektrickej prípojky v kW
8 - 10



Minimálny prípoj stlačeného vzduchu v bar
6 - 7



Minimálny prípoj stlačeného vzduchu v NL/min
80 - 100



Pracovná výška v mm
900-970



Digitálne nastavenie dĺžky hrany
áno



Minimálny priemer tanierového zásobníka pre hrany v kotúčoch v mm
800 



Dotykový display
áno



TUV certifikát podľa DIN EN ISO 
áno




Cena (suma spolu)  v EUR bez DPH


Príslušenstvo (ak relevantné)
Názov príslušenstva (doplňte)
Typové označenie (doplňte)
Popis technických parametrov 
(doplňte)
Cena/1ks v EUR bez DPH





















Cena (suma spolu)  v EUR bez DPH 


Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku 

Opis požiadavky ďalšej súčasti hodnoty obstarávaného logického celku
Cena v EUR bez DPH

Dodanie na miesto realizácie
dodanie na miesto realizácie logického celku, t.j. dodanie do miesta umiestnenia logického celku, ktorým je výrobný areál  zadávateľa a premiestnenie do miesta umiestnenia logického celku vo výrobnom areáli  v sídle zadávateľa


Osadenie logického celku (zariadenia)
osadenie logického celku (zariadenia), t.j. umiestnenie a upevnenie logického celku na podloženie pripravené zadávateľom podľa pokynov uchádzača


Zapojenie logického celku (zariadenia)



zapojenie logického celku (zariadenia), t.j. zapojenie logického celku do jestvujúcich rozvodov médií zadávateľa – elektrická energia, voda, stlačený vzduch, odvetranie, odsávanie, do zadávateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) logického celku pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia logického celku nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EU a SR týkajúce sa logického celku 


Nastavenie logického celku (zariadenia)
nastavenie logického celku (zariadenia), t.j. uvedenie do prevádzky a oživenie logického celku s tým, že uchádzač je povinný preukázať dosiahnutie všetky technických parametrov, ktoré sú v ponuke uchádzača 


Cena (suma spolu)  v EUR bez DPH




Jednotková cena v EUR bez DPH
Počet kusov
Cena spolu v EUR bez DPH
Logický celok  č.4–Univerzálna olepovačka bočných plôch – 1 ks

Základný stroj + Príslušenstvo

1 ks


Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku 

1 ks

Cena (suma spolu)  za celý logický celok v EUR bez DPH 

DPH 20 %

Cena (suma spolu)  za celý logický celok v EUR vrátane DPH 


Poznámky : 

Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. 


V ..............................., dňa ......................			      .............................................
								      Podpis a pečiatka uchádzača
Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy
Technická špecifikácia 
Názov uchádzača : 
Sídlo uchádzača : 
IČO uchádzača : 
Kontaktné údaje uchádzača (kont. osoba, tel. č.): 
Platnosť ponuky do:

Názov zadávateľa : Ľubomír Kočiš 
Sídlo zadávateľa : K cintorínu 1511/13, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO zadávateľa : 17 624 835

Logický celok  č. 5. : Automatická širokopásová brúska s dvoma pracovnými hlavami – 1 ks

................................................................................................................................................................................
Uveďte   Názov výrobcu
................................................................................................................................................................................
Uveďte   Typové označenie s príslušenstvom


Požadovaný parameter
Požadovaná hodnota
Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť
Cena/1ks v  EUR bez DPH
Základný stroj
Maximálna pracovná šírka stroja v mm minimálne
950 









..................,-













Maximálny rozsah pracovnej výšky stroja v mm minimálne
4 – 170



Maximálna šírka brúsneho pásu v mm minimálne
950 



Maximálna dĺžka brúsneho pásu v mm minimálne
1900



Výkon hlavného motora v kW
11 –15 



Dve rýchlosti posunu pásu 4,5/9 m/min
áno



Výkon posunu pásu v kW
0,3 –0,55 



Elektrické zapojenie, EU norma 400 V, 50 Hz
áno



CE norma
áno



Prvá pracovná jednotka: drážkovaný oceľový kontaktný valec s mikrometrickým nastavením výšky
áno



Priemer oceľového kontaktného valca v mm
120 - 150



Druhá pracovná jednotka: kombinovaná kalibračná/brúsna hlava, pogumovaný kontaktný valec s mikrometrickým nastavením výšky
áno



Priemer pogumovaného kontaktného valca v mm
 120 - 150



Tvrdosť gumy valca 45 Sh
áno



Päťka s plstenou kontaktnou vložkou, grafitovým poťahom 
áno



Prepínač pre polohovanie päťky s pneumatickým piestom pre aktiváciu a s mikrometrickým nastavením pracovnej výšky
áno



Automatické centrovanie dávkovacieho pásu
áno



Oscilačný čistiaci ofukovač pre prvú jednotku
áno



Oscilačný čistiaci ofukovač pre druhú jednotku
áno



Výkon invertora v kW
0,5 – 1,0



Minimálny rozsah rýchlosti dávkovania v m/min
3,5 – 18 



Cena (suma spolu)  v EUR bez DPH 


Príslušenstvo (ak relevantné)
Názov príslušenstva (doplňte)
Typové označenie (doplňte)
Popis technických parametrov 
(doplňte)
Cena/1ks v EUR bez DPH





















Cena (suma spolu)  v EUR bez DPH 


Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku 

Opis požiadavky ďalšej súčasti hodnoty obstarávaného logického celku
Cena v EUR bez DPH

Dodanie na miesto realizácie
dodanie na miesto realizácie logického celku, t.j. dodanie do miesta umiestnenia logického celku, ktorým je výrobný areál  zadávateľa a premiestnenie do miesta umiestnenia logického celku vo výrobnom areáli  v sídle zadávateľa


Osadenie logického celku (zariadenia)
osadenie logického celku (zariadenia), t.j. umiestnenie a upevnenie logického celku na podloženie pripravené zadávateľom podľa pokynov uchádzača


Zapojenie logického celku (zariadenia)



zapojenie logického celku (zariadenia), t.j. zapojenie logického celku do jestvujúcich rozvodov médií zadávateľa – elektrická energia, voda, stlačený vzduch, odvetranie, odsávanie, do zadávateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) logického celku pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia logického celku nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EU a SR týkajúce sa logického celku 


Nastavenie logického celku (zariadenia)
nastavenie logického celku (zariadenia), t.j. uvedenie do prevádzky a oživenie logického celku s tým, že uchádzač je povinný preukázať dosiahnutie všetky technických parametrov, ktoré sú v ponuke uchádzača 


Cena (suma spolu)  v EUR bez DPH





Jednotková cena v EUR bez DPH
Počet kusov
Cena spolu v EUR bez DPH
Logický celok  č. 5. : Automatická širokopásová brúska s dvoma pracovnými hlavami  - 1 ks
Základný stroj + Príslušenstvo

1 ks


Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku 

1 ks

Cena (suma spolu)  za celý logický celok v EUR bez DPH 

DPH 20 %

Cena (suma spolu)  za celý logický celok v EUR vrátane DPH 


Poznámky : 

Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. 


V ..............................., dňa ......................			      .............................................
								      Podpis a pečiatka uchádzača
1

Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy
Technická špecifikácia
Názov uchádzača : 
Sídlo uchádzača : 
IČO uchádzača : 
Kontaktné údaje uchádzača (kont. osoba, tel. č.): 
Platnosť ponuky do:

Názov zadávateľa : Ľubomír Kočiš 
Sídlo zadávateľa : K cintorínu 1511/13, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO zadávateľa : 17 624 835

Logický celok  č. 6. : Jednostranná olepovačka hrán – 1 ks

................................................................................................................................................................................
Uveďte   Názov výrobcu
................................................................................................................................................................................
Uveďte   Typové označenie s príslušenstvom


Požadovaný parameter
Požadovaná hodnota
Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť
Cena/1ks v  EUR bez DPH
Základný stroj
Maximálna dĺžka stroja v mm
8000 











................,-




















Variabilná rýchlosť dopravníka v m/min
10 – 25 



Minimálna variabilná rýchlosť dopravníka pre masívny náglejok v m/min
10 



Hrúbka dielcov v mm
8 – 60 



Hrúbka hrany v rolkách v mm
0,3 – 3 



Hrúbka hrany pri výške dielca 8 mm v mm
0,3 – 1 



Hrúbka hrany pri výške dielca 10 mm v mm
0,3 – 2 



Hrúbka hrany pri výške dielca 12 až 60 mm v mm
0,3 – 3 



Hrúbka hrán v masívnych náglejkoch v mm
0,3 – 12 



Minimálny rozostup panelov pri rýchlosti 25 m/min v mm
600 



Minimálna dĺžka panela s hranou v rolke alebo náglejkoch (100mm minimálna šírka) v mm
145 



Minimálna dĺžka panela s masívnym náglejkom
(min. šírka 100 mm) s dávkovacím ramenom v mm
200 



Minimálna dĺžka panela s masívnym náglejkom
(min. šírka 100 mm) bez dávkovacieho ramena v mm
380 



Minimálna šírka panela (min. dĺžka 250 mm) v mm
95 



Výška pracovného stola v mm
960-970 



Elektrické napájanie 3 fázy + neutrál
áno



Operačnýsystém Windows 7 Professional
áno



Monitor 17" TFT LCDdotykováobrazovka
áno



Počet ETHERNET sieťovýchkariet v ks
2



Počet USB portov v ks
6



CE-Normy
áno



Pracovnéjednotky:
-
-


1. Pred-frézovacia jednotka
-
-


Maximálny úber v mm²
 90 



Maximálna hrúbka úberu v mm
 3 



Maximálny výkon motorov v kW minimálne
 4 



Jednotka nanášania lepidla
-
-


Maximálny čas zohrievania nádržky lepidla v min
12



Minimálna kapacita nádržky lepidla v kg
0,5 



Maximálny výkon nádržky lepidla v kW minimálne
 2,00



Maximálna kapacita tavenia lepidla v kg/hod minimálne
 8



Kapovacia jednotka
-
-


Maximálny výkon motora v kW minimálne
0,55 



Maximálna rýchlosť kotúčov v ot/minminimálne
12 000 



Maximálny voliteľný prierez v mm²
1300 



Automatické naklápanie kotúča v stupňoch (˚)
0 – 22 



2.Jednotka zaobľovania rohov
-
-


Minimálny počet motorov v ks
2 



Maximálny výkon motora v kW minimálne
2 x 0,35 



Maximálna rýchlosť nástrojov v ot/min minimálne
12 000 



Maximálna dĺžka dielca v mm minimálne
120 



Maximálna pracovná rýchlosť v m/min minimálne
25 



3. Jednotka zaškrabávania hrany
-
-


Maximálna pracovnárýchlosť v m/min minimálne
25



4. Jednotka zaškrabávania lepidla
-
-


Maximálna pracovná rýchlosť v m/min minimálne
25 



5. Kartáčovacia jednotka
-
-


Maximálny výkon motora v kW minimálne
0,25 



Maximálna rýchlosť rotácie v ot/minminimálne
1500 



Opracovaniedielcov s dĺžkou a šírkoumenšouakoštandard
áno



Anti – adhesivne zariadenie
áno



Striekaciezariadenie pre delikátnehrany
áno



Striekaciezariadenie pre finálnuúpravu hrany
áno



Minimálny počet vyhrievacích lámp v ks
2



Elektronicképolohovanie výšky prítlaku dielcov
áno



Vertikálnyzásobník pre 2 rolky s automatickouvýmenou
áno



Nádobkanalepidlos NC dávkovaním
áno



Predpríprava pre PU BOX L
PU-Polyuretanovélepidlo
áno



PU BOX- nezávislý systém pre aplikácie polyuretanového lepidla
áno



Anti-adhezívne zariedenie
áno



Počet Multiedge systémusadynástrojov pre hranyhrúbky2/1,5/1/mm v ks
2



Počet diamantovýchnástrojov pre opracovanienáglejkov v ks
2



Cena (suma spolu)  v EUR bez DPH 


Príslušenstvo (ak relevantné)
Názov príslušenstva (doplňte)
Typové označenie (doplňte)
Popis technických parametrov 
(doplňte)
Cena/1ks v EUR bez DPH





















Cena (suma spolu)  v EUR bez DPH 


Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku 

Opis požiadavky ďalšej súčasti hodnoty obstarávaného logického celku
Cena v EUR bez DPH

Dodanie na miesto realizácie
dodanie na miesto realizácie logického celku, t.j. dodanie do miesta umiestnenia logického celku, ktorým je výrobný areál  zadávateľa a premiestnenie do miesta umiestnenia logického celku vo výrobnom areáli  v sídle zadávateľa


Osadenie logického celku (zariadenia)
osadenie logického celku (zariadenia), t.j. umiestnenie a upevnenie logického celku na podloženie pripravené zadávateľom podľa pokynov uchádzača


Zapojenie logického celku (zariadenia)



zapojenie logického celku (zariadenia), t.j. zapojenie logického celku do jestvujúcich rozvodov médií zadávateľa – elektrická energia, voda, stlačený vzduch, odvetranie, odsávanie, do zadávateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) logického celku pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia logického celku nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EU a SR týkajúce sa logického celku 


Nastavenie logického celku (zariadenia)
nastavenie logického celku (zariadenia), t.j. uvedenie do prevádzky a oživenie logického celku s tým, že uchádzač je povinný preukázať dosiahnutie všetky technických parametrov, ktoré sú v ponuke uchádzača 


Cena (suma spolu)  v EUR bez DPH







Jednotková cena v EUR bez DPH
Počet kusov
Cena spolu v EUR bez DPH
Logický celok  č. 6. : Jednostranná olepovačka hrán  - 1 ks
Základný stroj + Príslušenstvo

1 ks


Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku 

1 ks

Cena (suma spolu)  za celý logický celok v EUR bez DPH 

DPH 20 %

Cena (suma spolu)  za celý logický celok v EUR vrátane DPH 


Poznámky : 

Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. 


V ..............................., dňa ......................			.............................................
								Podpis a pečiatka uchádzača

