Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu
v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Pro Tornensis o.z. Turňa nad Bodvou ako verejný obstarávateľ plánuje zadať zákazku na predmet
s názvom: „Strojové vybavenie dielne na výrobu slnečných kolektorov“ v rámci realizácie
projektu “SUNRISE“. Projekt je podporovaný grantom v rámci finančnej podpory z programu
cezhraničnej spolupráce ENPI (Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina).
Špecifikácia a požiadavky na uvedený predmet zákazky sú nasledovné:
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obstarávateľ:
PRO TORNENSIS, o.z
Sídlo:
Hlavná ul.č.60, 044 02 Turňa nad Bodvou
Zastúpený:
Ing. Ladislav Bartók , štatutárny zástupca
IČO:
31314325
DIČ:
2021543953
Kontaktná osoba:
Meno:
Ing. Ladislav Bartók
Telefón:
055/4665883, 0905315949
E-mail:
protornensis@gmail.sk
2. Názov predmetu zákazky:
“Strojové vybavenie dielne na výrobu slnečných kolektorov”
3. Opis predmetu zákazky:
V rámci realizácie aktivít projektu „SUNRISE“ (konkrétne sa jedná o kurzy zamerané na výrobu
solárnych kolektorov v Turni nad Bodvou) je plánované zakúpenie nasledovnej techniky:
A) Hobľovačka s preťahovačkou

1 ks

Základné parametre:
napätie 400 V, príkon min. 2200 W, priemer odsávacieho hrdla 100 mm alebo redukcia na 100 mm,
šírka hobľovania min. 300 mm, počet nožov 3 až 4 ks,
Preťah: šírka min. 300 mm, hrúbka materiálu min. 200 mm, rýchlosť preťahu min. 8 m/min
Vybavenie:
sada náhradných nožov
2 sady
magnetický nastavovač
1 ks
ostrička hobľovacích nožov: príkon min. 500W, dĺžka ostreného noža min. 350 mm

B) Kotúčová píla na drevo

1 ks

Základné parametre:
napätie 400 V, príkon min. 2300 W, otáčky pílového kotúča 2800 ot/min, kotúč 315 mm,
rozmer stola min. 550x800mm, rozmer posuvného stola min. 230x230 mm,
zadný prídavný stôl min. 550x800 mm
Doplnenie základnej zostavy:
ostrička pílových kotúčov a vrtákov, min. priemer ostreného kotúča 315 mm
1 ks
zadný prídavný stôl,
1 ks
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prídavný kotúč striedavo šikmý s vyhadzovačom pre pozdĺžny rez

1 ks

C) Stolárska frézka

1 ks

Základné parametre:
napätie 400 V, príkon min. 2200 W, otáčky vretena 3500 -7000 ot/min.
priemer vretena 30 mm, zdvih vretena min. 90mm, dĺžka vretena min. 90 mm,
priemer otvoru v stole min. 105 mm, max priemer nástroja pod stolom 100 mm,
max. priemer nástroja nad stolom 200 mm, dĺžka pojazdu min. 560 mm,
rozmer stola min. 690 x 550 mm,
Doplnenie základnej zostavy:
falcovacia fréza so šikmými zubmi 125 x 30/30
1 ks
čapovacia fréza 160 x 14/30
1 ks
frézovacia hlava s výmennými profilovými britmi
1 ks
špárovacia fréza s vymeniteľnými nožmi
1 ks
súprava dištančných krúžkov upínanie 30 mm,
priemery krúžkov od 75mm do 160 mm
16 ks
prípravok na výrobu šablón
1 ks

D) Odsávanie pilín, triesok - Odsávač

1 ks

Základné parametre:
príkon min. 2200 W, podtlak min. 2200 Pa, množstvo vzduchu min. 4000 m3/hod
Doplnenie základnej zostavy :
bavlnený náhradný vak horný
2 ks
spona na upínanie vaku dolného aj horného
2+2 ks
bavlnený náhradný vak dolný
2 ks
hadica s priemerom podľa stroja 5m
4 ks
kryt sacieho otvoru
2 ks
roztrojka na sanie
1 ks

E) Segmentová ohýbačka plechu

1 ks

Základné parametre:
ohýbaný materiál min. 1000 mm
min. hrúbka ohýbaného materiálu – oceľ bežnej akosti – 1.5 mm
horná aj dolná lišta delená
minimálny uhol ohybu 0 až 135 stupňov

F) Ohýbačka profilov

1 ks

Kapacita – plochý profil , oceľ - 100 x 5 mm
kruhový profil min. 18 mm
jakel min. 16 x 16 mm
L profil – 60 x 8
Uhol ohybu 0 – 100 stupne

G) Pákové nožnice

1 ks

Dĺžka noža min. 200 mm
Kapacita:
Kruhový profil
3 mm
Plochý profil
70x5 mm
Plech hrúbky
5 mm
Doplnenie základnej zostavy: sada náhradných nožov

1 sada

H) Drobné ručné náradie
-

nitovačka plechov, profi úroveň

1 ks
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ručná vŕtačka, bez príklepu s upínacou hlavou na kľúč
elektrický skrutkovač,
pájkovačka na plechy,
polyfúzna zváračka na PP rúry s hlavicami 16 mm, 20 mm, 25 mm
okružná píla ručná s laserom, príkon 1200 W, otáčky 5000 ot/min,
priemer kotúča min. 185 mm
pravouhlá zvierka (šírka čeľustí min. 130 mm, výška čeľustí 60 mm, rozovretie 110 mm
stolárske zvierky 60 x 160 mm
obrubovací stroj na plechy do 1,2 mm,

-

I)

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
4 ks

1 ks

Cenová ponuka má zahŕňať v cene aj vybavenie strojov s navrhovaným náradím
a príslušenstvom pre zabezpečenie udržateľného využívania a dopravu do sídla obstarávateľa.

J) Požadujeme zabezpečenie záručného servisu do 48 hodín od nahlásenia poruchy a
predvedenie používania jednotlivých zariadení v sídle obstarávateľa.
K) Tabuľka na ocenenie predmetu zákazky:
P.č.

Názov tovaru

m.j.

Počet
m.j.

1.

Hobľovačka s preťahovačkou

ks

1

2.

Kotúčová píla na drevo

ks

1

3.

Stolárska frézka

ks

1

4.

Odsávanie pilín, triesok

ks

1

5.

Ohýbačka plechu

ks

1

6.

Ohýbačka profilov

ks

1

7.

Pákové nožnice L=1000 mm

ks

1

Cena za
m.j. bez
DPH

Cena celkom (€)
bez DPH

s DPH

Drobné ručné náradie
8.

Nitovačka plechov

ks

1

9.

Ručná vŕtačka,

ks

1

10.

Elektrický skrutkovač

ks

1

11.

Pájkovačka na plechy

ks

1

12.

Polyfúzna zváračka na PP rúry s hlavicami

ks

1

13.

Okružná píla ručná

ks

1

14.

Pravouhlá zvierka

ks

2

16.

Stolárske zvierky

ks

4

17.

Kombinovaný obrubovací stroj

ks

1

SPOLU

4. Požadovaný termín dodania zákazky:

do 4 týždňov po podpise zmluvy/objednávky

5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:

9 041,67 EUR bez DPH

6. Podmienky účasti:
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A) Predloženie fotokópie (nemusí byť overená) dokladu o oprávnení dodávať požadovaný tovar.
B) Popis parametrov prípadne fotodokumentácia oceneného produktu, ktoré budú súčasťou
predloženej cenovej ponuky
C) Predloženie Ocenenej tabuľky na ocenenie predmetu zákazky podpísanej osobou oprávnenou
konať za uchádzača.
7. Spôsob určenia ceny:
Uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky alebo len na jednotlivé časti
podľa vlastného sortimentu.
Uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH, upozorní na túto skutočnosť vo svojej ponuke.
Uchádzač, ktorý je platiteľom DPH, uvedie celkovú cenu bez DPH a s DPH.
8. Kritéria hodnotenia ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za poskytnutie tovaru s DPH.
9. Lehota na predloženie cenovej ponuky: do 28.8.2014 do 16.00 hod.

V Turni nad Bodvou, dňa: 29.07.2014
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