
CENTRUM ÚČELOVÝCH ZARIADENÍ
Rekreačná 13,921 01 Piešťany

vvzv A NA PREDLOŽENIE PONUKY

Jednoduchá zákazka na dodanie tovaru
podľa § 9 ods. 9 zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

l. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa
1.1 Názov verejného obstarávateľa: Centrum účelových zariadení

Adresa: Rekreačná 13,921 01 Piešťany
Krajina: Slovenská republika
IČO: 42 137004
DIČ: 2022739697

1.2 Kontaktné miesto: EXTECO s.r.o.
Sídlo: Gorkého 3, 811 01 Bratislava
IČO: 46547894
DIČ: 2023462100
Zastúpený: Josef Macák
Telefón: +421 948398998
E-mail: macak@exteco.eu

II. OPIS
Názov zákazky:
Nákup dielenských pracovných stolov pre účely výroby plastových okien a dverí
Druh zákazky:
Dodanie tovaru
Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.
Hlavné miesto dodania tovaru:
Svidník
Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je:
Nákup šesť druhov dielenských pracovných stolov pre potreby výroby plastových okien a
dverí v objeme cca. 60 okennýchjednotiek/zmena.

Predmet zákazky sa skladá z:

1. Montážny stôl, základný modul, PVC povrch
2. Montážny stôl, predlžovací modul, PVC povrch
3. Stôl jednostranne rozťahovací, PVC povrch, vrátane príslušenstva
4. Montážny stôl pre montáž stlpikov, šikmé priečky, PVC povrch
5. Stôl pneumatický, sklopný, rozťahovací, PVC povrch, vrátane príslušenstva



6. Kovací stôl PVC, 120

Podrobný opis jednotlivých častí predmetu zákazky je súčasťou prílohy 1. tejto výzvy.

Súčasťou ceny je aj doprava, kompletná montáž a sprevádzkovanie.

III. Administratívne informácie
Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum: 3.3.2015
Čas: 12:00 hod.

Spôsob predkladania ponúk: elektronicky na email macak@exteco.eu

Predpokladaná hodnota zákazky:
V rozsahu <20 000 € bez DPH.

IV. Podmienky účasti
Podmienky účasti:
Doklad o oprávnení podnikať vo forme kópie výpisu z Obchodného registra SR.

V. Kritéria vyhodnotenia ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
1. Najnižšia cena za predmet zákazky
2. Kvalita prevedenia

l.

Spôsob vyhodnotenia:
Najnižšia cena (y) - za položky 1.

Položka Počet
CenazaMJ CenazaMJ
v f bez DPH v f s DPH

Ll. Montážny stôl, základný
modul

lks

1.2. Montážny stôl,
predlžovací modul lks

1.3. Stôl jednostranne
rozťahovací

lks

1.4. Montážny stôl pre montáž
stlpikov

lks

1.5. Stôl pneumatický,
sklopný, rozťahovací

lks
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1.6. Kovací stôl PVC 1ks

1. CELKOM X

2.
Spôsob vyhodnotenia:
Kvalita prevedenia - za položky 2.

2.1. Počet podobných dodávok stojov realizovaný počas posledných dvoch rokov.

2.2. Počet zákazníkov s podobným rozsahom výroby (60 okennýchjednotiek/zmena)
používajúci stroje dodané predkladateľom ponuky.

VYHODNOTENIE VÁH JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ:
1. Najnižšia cena za predmet zákazky 80%

2. Kvalita prevedenia 20%
2.1. 10%
2.2. 10%

VI. Podmienky týkajúce sa zmluvy
Trvanie zákazky:
Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka/y na poskytnutie uvedenej služby. Doba
trvania zákazky: do 1.7.2015.
Maximálna cena zákazky 19999,99 € bez DPH

VII. Iné informácie týkajúce sa zákazky
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného
obstarávateľa. Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného
platobného styku na základe vystavenej objednávky po dodaní služby.
Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači informovaní o výsledku verejného
obstarávania elektronicky, cestou e-mailovej komunikácie.

~
Dátum odoslania výzvy:Z{.Z , ~l.J

Meno a riezvisko
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Príloha 1: Podrobný opis predmetu zákazky
1. Montážny stôl, základný modul

PVC povrch,
rozmer 1600mm x 2000mm.

2. Montážny stôl, predlžovací modul
PVC povrch,
rozmer 1600mm x 2000mm.

3. Stôl jednostranne rozťahovací
PVC povrch,
rozmer 1400mm x 2000mm,
2ks odkladacia krabica,
2ks pneu rozvod.

4. Montážny stôl pre montáž stlpikov, šikmé priečky
PVC povrch,
rozmer 1600mm x 3000mm.

5. Stôl pneumatický, sklopný, rozťahovací
PVC povrch
montážny a sklopný stôl je určený na montáž prvkov kovania, roliet a doplnkových
profilov, ako aj ich preklopenia do vertikálnej polohy pre transport,
funkčnosť preklápania do hmotnosti elementu 30kg pri výške elementu 3m,
upínanie pneumatické upínanie pre sklopný stôl so zdvihom do 200 mm.

6. Kovací stôl PVC
pracovný stôl pre kovacie stanice osadený:

pneumatický náklonný mechanizmus pre pracovnú tabuľu stola, ovládanie z
riadiaceho pultu, poloha podľa potreby obsluhy,
vnútorný pneumaticky ovládaný centrovací mechanizmus polohy okenného
krídla, ukončený pneumaticky ovládanými koncovými vnútornými dorazmi a
manuálne ovládaným stredovým dorazom. V základe osadené výmennými
adapterovými dorazmi hrúbky 50mm,
vonkajší pneumaticky odmeriavací systém pre dÍžku kovania. Pojazdové sane
meracieho systému sú ukončené pneumaticky výsuvnými ohmatávacími
papučami pre odsnímanie rozmeru okenného krídla. V základe osadené
výmennými adapterovými dorazmi hrúbky 35mm,
nosná pohybová platňa pre osadenie a automatické pracovné polohovanie
strihacieho nástroja na diely kovania. Strihací nástroj je ovládaný priamo z
pultu obsluhy.

kovací stôl obsahuje aj nasledujúce časti:
adaptér pre konkrétnu šírku profilu, sada 3 ks rýchlovýmenný,
adaptér pre konkrétnu šírku nosa profilu, sada 2 ks rýchlovýmenný,
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povrch stola tef1ónové pokrytie určené pre spracovávanie PVC a AL okenných
rámov,
stredový ovládací panel určený pre PVC a AL okenné krídla. Panel sa skladá
z ovládacieho pultu, stredového dorazu prevodovky, stredového oporného
dorazu,
skrutkovaciajednotka PVC - momentová spojka, manuálne ovládaný
automatický skrutkovač. Skturtkovací agregát určený pre montáž kovania na
PVC okenných krídlach. Agregát je riešený ako voľne pojazdný na koľajovom
vedení stroja,
laser vysvietenie, polohovateľný, určený pre skrutkovaciu jednotku. Laserové
vysvietenie miesta zaskrutkovania šróbu,
podávač skrutiek, nástrelový, pneumatický, automatický ukladač, pulzný
nástrel cez hadicu. Pneumatický ukladač a nastreľovač skrutiek,
vŕtacia hlavajednovretenová, automatická poloha výšky a šírky. Agregát
poloautomatický. Voľne pojazdný na koľajovom vedení agregátov stroja,
automatická fixácia polohy pre prvý a druhý osádzací otvor,
zásobník na kovanie, priebežný. Zásobník na diely kovania, riešený v tvare U
ako priebežný, s praktickými samo sklzovými nosičmi rohových prevodoviek.
Pracovným rozsah do 3000 mm.
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