
Telefón:

E-mail:

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

Ohýbacia sila Minimálne 600 kN

Dĺžka ohýbania Minimálne 2 000 mm

Zdvih barana Minimálne 300 mm

Rýchlosť osi Y nadol Minimálne 170 mm/s

Rýchlosť osi Y spätný chod Minimálne 170 mm/s

Rýchlosť osi Y pracovný chod Minimálne 10 mm/s

Rýchlosť osi X Minimálne 400 mm/s

Rýchlosť osi R Minimálne 200 mm/s

Rýchlosť osi Z Minimálne 800 mm/s

Rozsah dorazu v osi X Minimálne 600 mm/s

Presnosť polohovania v osi X Minimálne 0,05 mm

Presnosť polohovania v osi Y Minimálne 0,02 mm

Programovanie Cez grafické rozhranie

Zadný doraz - počet osí Minimálne  5

Upínanie nástrojov   Automatické

Bezpečnostné zariadenie   Pod nástrojom

Presnosť procesu pri ohýbaní   Optický uhlomer cez Bluetooth s riadením

Kompenzácia stola - Bombírovanie   Samoregulujúce  CNC

Dotyková obrazovka   Uhlopriečka ≥ 15“                     

Diagnostika stroja Cez internet

Ochrana proti prehriatiu Klimatizácia rozvodnej skrine

Základná výbava horných a spodných nástrojov Delené, v celkovej dĺžke minimálne 2 000 mm

Osvetlenie pracovného priestoru stroja   Vpredu aj vzadu

Odkladacia polica/konzola pre manipuláciu s materiálom   Minimálne 2 ks

Vykonanie všetkých východiskových prehliadok, odborných 

skúšok, revízií a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku 

stanovených platnou legislatívou EU a SR

  áno ks 1 0,00

Návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku   áno / jazyková verzia SK alebo CZ ks 1 0,00

Záručná doba s odstránením závady na mieste inštalácie stroja   minimálne 24 mesiacov, áno ks 1 0,00

Doprava na miesto inštalácie (SNP 129, 91904 Smolenice)   áno ks 1 0,00

Inštalácia a uvedenie do prevádzky v mieste inštalácie   áno ks 1 0,00

0,00

Podpis

Platca DPH (áno/nie):

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

Štruktúrovaný rozpočet

Logický celok: CNC formovací lis

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

Názov uchádzača:

Identifikácia uchádzača

Sídlo:

IČO:

Kontaktná osoba:

Spolu:

Minimálne parametre

Ďalšie požiadavky k 

dodaniu a sfunkčneniu 

stroja

Logický celok: CNC formovací lis

1 0,00CNC formovací lis ks


