Glassgallery, s.r.o., Levická 3, Nitra 949 01

Výzva na predloženie cenovej ponuky
pre zákazku s názvom:
„Inteligentné inovácie v spoločnosti Glassgallery, s.r.o.“
(1) Identifikácia
Názov:
Sídlo
IČO:
zastúpený:

Glassgallery, s.r.o.

tel.:
e-mail

+421 905 718 412
stavstream@stavstream.sk

Levická 3, 949 01 Nitra
48277886
Ing. Richard Molnár, konateľ

Názov a adresa organizácie, na ktorej možno získať ďalšie informácie
Názov:
Kontaktná osoba:
Sídlo
Obec (mesto):
Ulica:
Telefón:
Elektronická pošta:
Internetová adresa:

Euro Dotácie, a.s.
Mgr. Hujová Alena

IČO: 36 438 766
IČ DPH:SK2022122520

Žilina
Na Šefranici
041/415665268
hujova@eurodotacie.sk
www.eurodotacie.sk

PSČ: 010 01
Číslo: 1280/8

(2) Identifikácia predmetu obstarávania
Predmetom zákazky je Kaliaca linka na ploché sklo
Podrobná špecifikácia je uvedená v prílohe č. 2 – Oceňovacia tabuľka
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 551 873,33 EUR bez DPH

CPV kód: 42990000-2 Rôzne špeciálne strojové zariadenia

(3) Financovanie predmetu obstarávania
Zákazka bude financovaná v rámci Operačného programu Výskum a inovácie a z vlastných
zdrojov.
(4) Lehoty
Predloženie cenovej ponuky:

do 09.12.2019 do 10:00 hod.
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(5) Podmienky predloženia cenovej ponuky
- Návrh na plnenie kritérií (Príloha č. 1 výzvy)
-

Vyplnená príloha č. 2 výzvy na predkladanie ponúk - oceňovacia tabuľka

-

Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu, v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (scan dokladu).

(6) Spôsob doručenia cenovej ponuky
Predloženie cenovej ponuky je možné e-mailom na adresu hujova@eurodotacie.sk alebo
obstaravanie@eurodotacie.sk
Do predmetu ponuky uviesť „Súťaž – Glassgallery, s.r.o.“.
Ponuka uchádzača musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má tento sídlo
mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť
predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem
dokladov predložených v českom jazyku.
(7) Kritérium hodnotenia
Najnižšia cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH.
(8) Ostatné informácie
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená kúpna zmluva podľa Obchodného zákonníka.
Podpísaná zmluva sa bude požadovať len od úspešného uchádzača.
Zadávateľ zákazky nesmie uzavrieť zmluvu s dodávateľom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora (RPVS) a nie je zapísaný v RPVS, alebo ktorého
subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS nie sú zapísaní v RPVS.
Zadávateľ zákazky si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, ak bude neregulárna alebo inak
neprijateľná, alebo sa zmenili okolnosti, za ktorých sa táto výzva vyhlásila a nebolo možné ich
vopred predpokladať.
Zadávateľ zákazky si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača v prípade, ak zistí, že vo svojej ponuke
uviedol nepravdivé údaje.
V prípade, že v rámci opisu predmetu zákazky bol použitý konkrétny výrobca, výrobný postup,
značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s
§42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent.
Nitra 25.11.2019

...............................................................................................................

Ing. Richard Molnár, konateľ
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Pozn.: Uchádzač ocení ponuku v eurách. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.
18/1996 o cenách a musí obsahovať všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky počas celého trvania
zmluvného vzťahu. Neplatcovia DPH ocenia ponuku v celkovej sume bez DPH a na túto skutočnosť v cenovej ponuke
upozornia.
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Príloha č. 1
Návrh na plnenie kritérií
Názov alebo obchodné meno uchádzača:
.......................................................................................................................................................
Adresa alebo sídlo uchádzača:
.......................................................................................................................................................

Kritéria

ponúknutá hodnota

Kaliaca linka na ploché sklo

.................... EUR

*uvedená cena je cenou za predmet zákazky v zmysle prílohy výzvy

Vypracoval: ..........................................
V ...................................... dňa ..........................................................
...................................
Podpis uchádzača
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KÚPNA ZMLUVA č. ....
uzavretá v súlade s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov medzi zmluvnými stranami:

Kupujúci:

Obchodné meno:
Zapísaný v:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
E-mail:
Tel:
Internetová adresa:

Predávajúci:

Obchodné meno:
Zapísaný v:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
E-mail:
Tel:
Fax:
Internetová adresa:

Glassgallery, s.r.o.
Zapísaná na Nitra, odd. Sro, vl.č.39343/N
Levická 3, 949 01 Nitra
Ing. Richard Molnár
48277886
SK2120117010
Slovenská Sporiteľňa, a.s.
SK4609000000005076353040
molnar@glassgallery.sk
0911 553 013
www.glassgallery.sk

............................................... (vyplní uchádzač)
............................................... (vyplní uchádzač)
............................................... (vyplní uchádzač)
............................................... (vyplní uchádzač)
............................................... (vyplní uchádzač)
............................................... (vyplní uchádzač)
............................................... (vyplní uchádzač)
............................................... (vyplní uchádzač)
............................................... (vyplní uchádzač)
............................................... (vyplní uchádzač)
............................................... (vyplní uchádzač)
............................................... (vyplní uchádzač)

(ďalej len „predávajúci“)
(kupujúci a predávajúci ďalej spolu ako „zmluvné strany" a jednotlivo ako „zmluvná strana")
PREAMBULA
Názov projektu: Inteligentné inovácie v spoločnosti Glassgallery, s.r.o. Predmetom realizácie projektu je
obstaranie dlhodobého hmotného majetku za účelom podstatnej inovácie výrobného procesu v spoločnosti
Glassgallery, s.r.o.
Kupujúci a predávajúci uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok obstarávania pre tento projekt a to pre časť
kaliaca linka na ploché sklo
I.

PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu predmet zákazky:
Predmet
Množstvo
Kaliaca linka na ploché sklo
1 celok
a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k uvedenej technológii a záväzok kupujúceho technológiu
prevziať do vlastníctva a zaplatiť predávajúcemu dojednanú kúpnu cenu, a to všetko za podmienok
dojednaných v tejto zmluve.
2. Predmet zmluvy je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, ktorá je jej neoddeliteľnou
súčasťou.
3. Súčasťou dodania požadovanej technológie je aj doprava na miesto dodania, inštalácia a uvedenie do
prevádzky, odskúšanie a odovzdanie dokladov potrebných na užívanie predmetu zmluvy a výkon
vlastníckeho práva kupujúceho. Zaškolenie zamestnancov kupujúceho ohľadne obsluhy zabezpečí
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predávajúci na vlastné náklady. Záväzok predávajúceho dodať technológiu sa považuje za splnený až
riadnym splnením záväzkov podľa tohto ods. zmluvy.
II.

KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. D Dohodnutá kúpna cena bez DPH spolu
EUR ................
DPH vo výške 20%
EUR ................
Dohodnutá kúpna cena s DPH spolu
EUR ................
3. V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s dodaním technológie a prevodom
vlastníckeho práva, vrátane nákladov na balenie, dopravu do miesta dodania, poistenie, náklady
inštalácie, skúšobnej prevádzky a pod.
4. Dohodnutú kúpnu cenu je možné meniť len na základe písomného dodatku k zmluve podpísaného
zmluvnými stranami. Takáto zmena nesmie byť v rozpore s § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kúpnu cenu za technológiu sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu na základe faktúry riadne
vystavenej predávajúcim a doručenej kupujúcemu. Dodávateľ vystaví faktúry v nasledovnom poradí:
30 % z celkovej kúpnej zmluvy po vystavení objednávky
65 % z celkovej kúpnej zmluvy pred vyskladnením zariadenia
5 % z celkovej kúpnej zmluvy po uvedení do prevádzky a po protokolárnom prebratí zariadenia
Splatnosť faktúry je min 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu, a to prednostne
bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený na faktúre, prípadne iným spôsobom v
súlade s platným právom.
5. Predávajúci je povinný najneskôr ku dňu vystavenia záverečnej faktúry odovzdať kupujúcemu všetky
relevantné doklady.
6. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že výška kúpnej ceny na faktúre bude
nesprávna, alebo ak doručená faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, kupujúci
je oprávnený vrátiť faktúru predávajúcemu na jej opravu alebo doplnenie. V tomto prípade začína plynúť
nová lehota splatnosti faktúry po jej opätovnom doručení kupujúcemu.
III. ČAS DODANIA A PREVZATIA PREDMETU KÚPY
1. Miestom dodania predmetu zmluvy je sídlo spoločnosti Glassgallery, s.r.o.. Predávajúci sa zaväzuje
dodať predmet zmluvy v rozsahu záväzku podľa čl. I. tejto zmluvy najneskôr do 30.9.2020.
2. V prípade nedodržania dohodnutej dodacej lehoty sa predávajúci zaväzuje zaplatiť kupujúcemu úroky
z omeškania vo výške 0,05% zo sumy uhradených zálohových platieb za každý deň omeškania dodávky.
3. Kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet kúpy od predávajúceho, čo potvrdí podpísaním dodacieho listu.
Kupujúci zabezpečí vykládku predmetu kúpy z dopravného prostriedku a umiestnenie vo výrobných
priestoroch.
4. Predávajúci sa zaväzuje technológiu zabaliť a vybaviť na prepravu, pričom náklady s tým spojené sú už
zahrnuté v kúpnej cene. Technológia musí byť dodaná, príp. zabalená takým spôsobom, ktorý
dostatočne zabezpečí jej ochranu a uchovanie.
5. Predávajúci je povinný po dodaní technológie do miesta dodania technológiu nainštalovať, uviesť do
prevádzky, vykonať skúšobnú prevádzku a riadnym spôsobom zaškoliť poverených zamestnancov
kupujúceho ohľadne obsluhy uvedenej technológie. O zaškolení spíšu oprávnení zástupcovia
predávajúceho a kupujúceho relevantný doklad. Až riadnym splnením povinností podľa tohto ods.
zmluvy sa záväzok predávajúceho dodať technológiu považuje za splnený.
6. Pri odovzdaní a prevzatí technológie podpíšu predávajúci a kupujúci alebo ich poverení zástupcovia v
mieste dodania preberací protokol/dodací list, ktorý obsahuje najmä, nie však výlučne: dátum
odovzdania a prevzatia technológie, záznam z prvej vonkajšej obhliadky technológie, súpis zjavných vád
zistiteľných na technológii zistiteľných pri vonkajšej obhliadke.
7. Spolu s technológiou je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa k nej
vzťahujú a ktoré sú potrebné na užívanie a na výkon vlastníckeho práva, a to najmä, nie však výlučne
návod na obsluhu v slovenskom príp. anglickom jazyku, preberací protokol/dodací list, záručný list a iné
relevantné dokumenty.
8. Momentom uvedenia technológie predávajúcim do prevádzky v mieste jej dodania podľa tejto zmluvy
prechádza nebezpečenstvo škody na technológii a vlastnícke právo k technológii na kupujúceho.
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9. Subdodávatelia nie sú účastníkmi tohto záväzkového vzťahu a z tejto zmluvy im nevznikajú žiadne práva
a povinnosti. Za ich činnosť v plnom rozsahu zodpovedá predávajúci, ako keby predmet zmluvy plnil
sám.
10. V prípade neuvedenia subdodávateľov v zmluve musí celý predmet zmluvy podľa článku I. tejto zmluvy
dodať predávajúci. Predávajúci uvedie všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej
konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
11. Predávajúci je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi kupujúcemu.
12. Zmena subdodávateľa je možná len na základe jeho písomného odsúhlasenia kupujúcim formou
dodatku k tejto zmluve
IV. ODBORNÁ MONTÁŽ A ZAŠKOLENIE OBSLUHY
1. Kupujúci sa zaväzuje, že po tom ako prevzal predmet kúpy zabezpečí podmienky pre úspešnú montáž
predmetu kúpy a umožní servisnému technikovi predávajúceho začať s odbornou montážou predmetu
kúpy.
2. Montáž prevedie odborný servisný technik predávajúceho. Po ukončení odbornej montáže podpíše
kupujúci servisnému technikovi montážny list
V.

NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA K PREDMETU KÚPY

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo až úplným zaplatením kúpnej ceny. Predmet kúpy sa až do úplného
zaplatenia nesmie ani založiť, ani zapožičať, ani prenajať, ani previesť do vlastníctva iného okrem
záložného práva financujúcej banky a príslušného ministerstva.
VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDMETU KÚPY
1.
2.
3.
4.

Zmluvné strany sa budú riadiť § 422 a nasl. Obch. Z., ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.
Prípadné vady predmetu kúpy bude kupujúci reklamovať písomne u predávajúceho emailom.
Na predmet kúpy poskytuje predávajúci kupujúcemu záruku 12 mesiacov.
Uznané reklamácie rieši predávajúci v prvom rade opravou u kupujúceho, prípadne výmenou
reklamovanej súčiastky. Náklady na prácu servisného technika, alebo zaslanie reklamovanej súčiastky
znáša predávajúci. Reklamované nedostatky budú odstraňované promptne.
5. Predávajúci neuzná reklamácie: pri nevhodnom a neodbornom používaní predmetu kúpy, po jeho
prípadnej neodbornej montáži kupujúcim, alebo treťou osobou, za vady vzniknuté nedbalým
zaobchádzaním a prirodzeným opotrebovaním, za vady vzniknuté používaním neoriginálnych nástrojov,
prípravkov a náhradných dielcov, za vady spôsobené neprevádzaním pravidelnej údržby a čistenia, za
vady spôsobené nevhodným stavebným základom, nevhodným vplyvom z elektrickej siete a rozvodu
stlačeného vzduchu ak ich nezavinil predávajúci.
VII. OBALY A BALENIE
1.
2.

Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
Použité obaly sú určené na jednorazové použitie.
VIII. DOKLADY NUTNÉ NA PREVZATIE A UŽÍVANIE TOVARU
Predmet kúpy bude dodaný spolu s dodacím listom a návodmi na použitie.
IX. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že predávajúci podstatne poruší
zmluvné povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje, ako je uvedené v tejto
zmluve, najmä, nie však výlučne, nedodanie technológie v zmysle dohodnutých podmienok riadne a
včas a v kvalite podľa dohodnutých podmienok a jej neodovzdanie kupujúcemu v zmluvne dohodnutej
lehote, ako aj neodstránenie vád predmetu kúpy za podmienok uvedených v tejto zmluve.
2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, v prípade, že kupujúci nezaplatí dohodnutú kúpnu
cenu v zmysle zmluvne dohodnutých platobných podmienok ani do 90 dní od uplynutia dojednanej
lehoty splatnosti.
3. Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy oprávneným
účastníkom zmluvy druhému účastníkovi zmluvy. Právne účinky odstúpenia sa spravujú príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
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X.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia slovenským právom, najmä príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími relevantnými právnymi predpismi Slovenskej
republiky.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane
sporov o výklad tejto zmluvy, budú riešené zmierom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporov zmierom, zmluvné
strany predložia spor na rozhodnutie súdu v Slovenskej republike príslušnému podľa procesných
predpisov SR. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva a všetky vzťahy (hmotnoprávne aj procesné) z
nej vyplývajúce sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky.
3. Táto zmluva môže byť doplnená a zmenená len na základe písomného dodatku podpísaného zmluvnými
stranami.
4. Predávajúci nie je oprávnený postúpiť svoje práva a povinnosti podľa tejto zmluvy na inú osobu bez
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
5. Jednotlivé ustanovenia každého článku a odseku tejto zmluvy sú vymáhateľné nezávisle od seba a
neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť ostatných ustanovení, s výnimkou
prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného
ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byt' oddelené od ostatných príslušných ustanovení.
V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude spôsobená
niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná časť vypustená. Ak
však takýto postup nie je možný, zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky kroky potrebné za tým
účelom, aby sa dohodli na ustanovení s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade
s aplikovateľným právnym poriadkom nahradí.
6. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, a poskytnutými
službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im
všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a)
Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b)
Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a
nimi poverené osoby,
c)
Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
d)
Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon
kontroly/auditu,
e)
Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f)
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g)
Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.“
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce prílohy:
Príloha č. 1 - Podrobný technický opis a technické parametre dodávaného predmetu zákazky
8. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom kupujúci obdrží tri vyhotovenia zmluvy a predávajúci
obdrží jedno vyhotovenie zmluvy.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním a že zmluvu
uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
10. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu Zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
V ..........................,dňa:

V ......................, dňa:
:

.................................................
(vyplní uchádzač)
Predávajúci
Prílohy k zmluve:

.................................................
Ing. Richard Molnár, konateľ
Kupujúci
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Príloha č. 1 - Podrobný technický opis a technické parametre dodávaného predmetu zákazky
Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov
Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov

Zoznam subdodávateľov

P.č.

Názov firmy a sídlo
subdodávateľa, IČO

Údaje o osobe oprávnenej
konať za subdodávateľa
(meno a priezvisko, adresa
pobytu, dátum narodenia)

Predmet dodávok, prác alebo
služieb

V ..........................,dňa:

V Nitre dňa:

Predávajúci:

Kupujúci:

.........................................
(vyplní uchádzač)

.........................................
Ing. Richard Molnár, konateľ

Podiel na
celkovom
objeme
vyjadrený
sumou
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Názov zariadenia resp. logického celku: Kaliaca linka na ploché sklo
Celok

Časť

Parameter

Maximálne požadované plošné rozmery opracovaného skla

Sklo

Chladiaci
modul
Vykladací stôl
- modul
Chladiaci
agregát -

mm x mm

Minimálna požadovaná hrúbka opracovaného skla v zmysle EN12150 a EN 1863-1:2000

mm

4 mm

Maximálna požadovaná hrúbka opracovaného skla v zmysle EN12150

mm

min. 19 mm

Možnosť kalenia - ploché číre sklo

Áno / nie

áno

Možnosť kalenia - pokovené sklo, tzv. LowE

Áno / nie

áno

Možnosť kalenia - ploché ornamentné sklo

Áno / nie

áno

Možnosť kalenia - ploché smaltované sklo

Áno / nie

áno

Áno / nie
Áno / nie
Áno / nie
Áno / nie

áno
áno
áno
Áno

Vykurovacie telesá inštalované vo vrchnej aj spodnej vrstve

Áno / nie

Áno

Ovládanie každej vykurovacej zóny nezávisle
Synchrónny pohyb dopravných valcov s dopravnými valcami nakladacieho stola
Automatické uzatváranie dverí po vstupe dávky skla do vykurovacej komory
Evakuačný systém skla pre prípad výpadku el. energie
Vzduchové trysky na hornej a dolnej časti
Dopravný systém valcov
Synchrónny pohyb dopravných valcov s dopravnými valcami výhravného modulu
Samostaný modul vykladacieho stola
Pogumované valce s pohonom

Áno / nie
Áno / nie
Áno / nie
Áno / nie
Áno / nie
Áno / nie
Áno / nie
Áno / nie
Áno / nie

Áno
Áno
Áno
Áno
áno
Áno
Áno
Áno
áno

Optické senzory na automatické zastavovanie skla pred jeho odobraním
Samostaná ventilátorová stanica (priestorovo oddelená)
Staticky a dynamicky vyvážené ventilátory

Áno / nie
Áno / nie
Áno / nie

áno
áno
áno

Nakladací stôl Samostatný modul nakladacieho stola
Možnosť obsluhy nakladacieho stola nezávisle od prevádzky výhrevného modulu
Konštrukčné prevedenie - konštrukcia s tepelným izolantom
Samostatný dopravný systém s keramickými valcami odolnými voči vysokým teplotám
Výhrevný
modul

MJ

Hodnota
Požadovaná parametra Cena v EUR
hodnota predkladateľa bez DPH
ponuky
min. 2 400 x
5 000
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stanica
ventilátora

Kontrolná
jednotka

Prepojenie stanice s tryskovými blokmi chladiaceho modulu
Automatické ovládanie
Riadenie cez PC

Áno / nie
Áno / nie
Áno / nie

áno
áno
áno

archív receptov

Áno / nie

áno

Regulácia pece: teplota + pohon

Áno / nie

áno

Regulácie kalenia

Áno / nie

áno

Funkcia automatického predohrevu

Áno / nie

áno

Riadiaci počítač je súčasťou riadiaceho pultu

Áno / nie

áno

Samodiagnostika

Áno / nie

áno

Hlásenie alarmov

Áno / nie

áno

Doprava do: Nitra, Levická 3, prevádzka Glassgallery, s.r.o
Ďalšie súčasti hodnoty
stroja

Balenie
Software
Možný online service/podpora
Montáž, zapojenie zariadenia a uvedenie do prevádzky, nastavenie a skúšobná prevádzka

Zmluvné a obchodné
podmienky

Záručná lehota 12 mesiacov po uvedení do prevádzky - jednozmenná prevádzka
Návod na obsluhu - SK/CZ jazyk

Suma spolu
Lehota dodania

Obchodné meno, sídlo a kontakt (email a tel. č) na
predkladateľa ponuky:
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Obchodné meno výrobcu zariadenia/logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva:

Typové označenie zariadenia/ logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva:
Dátum vypracovania cenovej ponuky:
Cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

Pečiatka + podpis

