
CENTRUM ÚČELOVÝCH ZARIADENÍ
Rekreačná 13,921 Ol Piešťany

vvzvA 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.LO.

Sídlo: Gorkého 3, 811 01 Bratislava
IČO: 46547894
DIČ: 2023462100
Zastúpený:
Telefón:
E-mail:

Josef Macák
+421 948398998
macak@exteco.eu

II. OPIS
Názov zákazky:
Nákup vŕtacieho a frézovacieho automatu 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 vŕtacieho a frézovacieho automatu, vrátane príslušenstva pre potreby výroby
plastových okien a dverí v objeme cca. 60 okennýchjednotiek/zmena.

Popis:
automat určený k plne automatickému frézovaniu a vŕtaniu otvorov pre PVC okno,
popis funkce: po vložení profilu prebehne automatický cyklus vyfrézovania kapsy
zámku a odvŕtanie otvorov pre osadenie okennej kľuky,
pneumatické upínače materiálu,
pneumatický pohyb frézovacieho agregátu s plynule regulovateľnou rýchlosťou posuvu,



pneumatický pohyb vŕtacieho agregátu s plynule regulovateľným priemyselným
hydraulickým tlmičom,
prepínač voľby pracovných operácií,
fréza dvojbritá,
2x vrták.l O x 85 x 130 mm,
Ix vrták 12 x 95 x 140 mm,
dorazový systém pre kovanie (centrál - stred),
dorazový systém pre kovanie konštanta.

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

1.

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

Položka Počet
Cena za Ml Cena za Ml
v€bezDPH v f s DPH

1.1. Vŕtací a frézovací automat 1ks

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

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

2



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%
1.1. 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: rr:e, ?otf

M riezvisko
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