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Názov projektu: Podpora novovzniknutého podniku prostredníctvom investície do technologického vybavenia – HOSTIN, s.r.o.

Štruktúrovaný rozpočet

Kontaktná osoba:

Čestné prehlásenie Čestne prehlasujem, že návrh cenovej ponuky napĺňa jednotlivé parametre špecifikácie logického celku stanovené v plnom rozsahu.

Platca DPH (áno/nie):

Podpis

Identifikácia uchádzača
Názov uchádzača:

Sídlo:

IČO:

Logický celok: 3D tlač atypických plastových dielov



Poradové 

číslo
Názov výdavku

Obchodné meno výrobcu logického 

celku, resp. prídavných zariadení 

príslušenstva

Typové označenie logického 

celku, resp. prídavných 

zariadení príslušenstva

Váš návrh parametrov resp. áno/nie
Merná 

jednotka

Počet 

jednotiek

Jednotková 

cena bez DPH

Cena 

celkom bez 

DPH

Napájanie 230 V 50 Hz, max. príkon 1,75 kW

Max vonkajšie rozmery tlačiarne 1800 x 900 x 800 mm (v x š x h)

Stavebný priestor (max.veľkosť tlačeného dielu) minimálne 350 x 250 x 350 mm (x, y, z)

Použitie modelovacích materiálov minimálne PC-ABS, ABS, ASA, PLA

Podpora kontinuálnej tlače (možnosť výmeny 

zásobníka modelovacieho/podporného počas 

tlače/)

áno

Elektrotechnické riadenie vyhrievania pracovného 

priestoru
áno

Vodou rozpustný podporný materiál áno

Systém vysušovania materiálu počas tlače áno

Import dát / podporované formáty modelov
minimálne: STL, STEP, IGS, WRL, OBJ, 

ASM, CATPART
Krokové nastavenie hrúbky nanášanej vrstvy 

materiálu
minimálne v rozsahu 0.13 až 0,3 mm

Ovládací SW s automatickou tvorbou podpory áno

Ovládací SW s možnosťou úpravy modelu (napr. 

úrava hrúbky stien)
áno

Pripojenie k LAN sieti áno, typ pripojenia: .........................

Zariadenie na odstraňovanie podporného 

materiálu vo vodnom roztoku
áno, typ prania: ...............................

Automatická kontrola nanášania materiálov s 

notifikáciou užívateľa cez internet
áno

Súlad s platnou legislatívou EU a SR áno ks 1 0,00

Návod na obsluhu v slovenskom alebo českom 

jazyku
áno / jazyková verzia: ....................... ks 1 0,00

Záručná doba minimálne 12 mesiacov s 

odstránením závady na mieste inštalácie stroja
12 mesiacov, áno ks 1 0,00

Doprava na miesto inštalácie áno ks 1 0,00

Inštalácia a uvedenie do prevádzky áno ks 1 0,00

0,00Spolu:

Ďalšie požiadavky k dodaniu 

a sfunkčneniu stroja

1 0,00

Minimálne parametre

3D tlačiareň1

Logický celok: 3D tlač atypických plastových dielov

ks


