
Názov predkladateľa:

Sídlo predkladateľa:  

IČO predkladateľa:  

Kontaktné údaje predkladateľa:

Názov výrobcu:

Typové označenie:

Opis Požadovaná hodnota Jednotka

Uchádazčom 

navrhovaná 

hodnota
Dvojihlová verzia stĺpového stroja áno -

Stroj s poháňanou valčekovou pätkou a spodným 

posuvom áno -

Elektromagnetický odstrih nití áno -

Integrovaná dĺžka 2. stehu áno -

Elektropneumatický zdvih pätky šitia áno -

Šijacia sada 838 E 1 áno -

Veľkosť ihly min. 120-160 Nm

Dĺžka stehu min. 8 mm

Hnacia súprava s motorom 1x230V 50/60 Hz áno -

Dodanie na miesto realizácie

Dodanie na miesto realizácie dodanie na miesto realizácie 

logického celku (zariadenia), t.j. doprava/dodanie do miesta 

umiestnenia logického celku, ktorým je výrobný priestor  

zadávateľa a premiestnenie do miesta umiestnenia logického 

celku (zariadenia) Malé Kršteňany 103, 958 03 Malé Kršteňany / 

Brodzany 149, 958 42 Brodzany.

áno/nie

Montáž logického celku 

(zariadenia) s uvedením 

logického celku (zariadenia) do 

prevádzky

 - montáž logického celku (zariadenia) - t.j. montáž logického 

celku (zariadenia) a zapojenie logického celku (zariadenia), t.j. do 

jestvujúcich rozvodov médií zadávateľa – elektrická energia, do 

zadávateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač 

je povinný realizovať zaistenie (ochranu) logického celku 

(zariadenia) pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o 

realizácii zapojenia logického celku (zariadenia) 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 (zariadenia)  a

- uvedenie logického celku (zariadenia) do prevádzky - t.j. 

uvedenie logického celku (zariadenia) do prevádzky s tým, že 

uchádzač je povinný preukázať dosiahnutie všetkých technických 

parametrov, ktoré sú v ponuke uchádzača

áno/nie

V .................., dňa .......................

Podpis predkladateľa

Príloha č. 6 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky 

Časť 6

Logický celok: Dvojihlový stĺpový stroj - model B

Počet kusov : 1  ks 

Cena za celý logický celok v Euro bez DPH 		

Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do cenovej ponuky ktorú sme predložili so zapracovaním všetkých požiadaviek 

zadávateľa. Čestne prehlasujeme, že predložená cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia

Opis požiadavky ďalšej súčasti hodnoty obstarávaného logického celku (zariadenia)


