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Príloha č. 1 výzvy na predloženie ponuky 

Identifikácia kupujúceho: 

 
 

Názov: Peter Michňák – OREX 

Adresa sídla: Taľka 94, 082 12 Lipníky 

IČO: 10 732 284 

IČ DPH: SK1032265641 

 

CENOVÁ  PONUKA 

(Formulár) 

Špecifikácia zákazky a parametre ponúkaných zariadení 

 

Názov zákazky 
 

"Nákup CNC obrábacieho centra s príslušenstvom“  
 

1 IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA  

 

Obchodné meno alebo názov 
uchádzača 

 

Sídlo alebo miesto 
podnikania uchádzača 

 

IČO  

IČ DPH  

Štatutárny zástupca:  

Tel. / mail:  

 

2. Predmet zákazky 

Názov zákazky: " Nákup CNC obrábacieho centra s príslušenstvom“  

Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií - spoločný slovník obstarávania (CPV):  

42621100-6 CNC sústruhy 
42670000-3 Časti a príslušenstvo obrábacích strojov 
48320000-7 Softvérové programy na kreslenie a na vytváranie obrázkov 
42123000-7 Kompresory 

Druh zákazky: dodanie tovaru a nadväzujúcich služieb 

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Stolárstvo Peter Michňák - OREX, Taľka 94, Lipníky 

 
Stručný popis zákazky  

Nákup zariadení pre modernizáciu stolárskej výroby, konkrétne sa jedná o takéto vybavenie 
strojárskej dielne s nadväzujúcimi službami: 
1. CNC obrábacie centrum s príslušenstvom -1 ks 
2. Kompresor – 1 ks 
3. Školenie na dizajn výrobkov a ich prípravu do výroby na CNC stroji 
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Súčasťou dodávky tovaru je: 
o doprava na miesto realizácie zákazky, 
o inštalácia, montáž a odskúšanie ( sprevádzkovanie ) zariadení  
o záručný servis uvedených zariadení pozostávajúci s údržby a opráv, pričom musia byť 
dodržané obchodné podmienky uvedené v zmluve   

o základné zaškolenie personálu u zákazníka, ktorý bude vo firme zabezpečovať prevádzku 
nakupovaných zariadení, resp. ho používať pri svojej činnosti. 

 
Lehota na dodanie tovaru:  max. 180 dní 

 

3. Špecifikácia zákazky, parametre a ceny ponúkaných zariadení 

1.položka zákazky:   CNC obrábacie centrum 5-osové  

CNC vertikálne obrábacie centrum: Uveďte značku a typ dodávaného stroja 

Počet dodávaných kusov: 1 ks s príslušenstvom 

Obrábacie CNC centrum 5-osové s automatickým ovládaním cez softvér s  vlastným výkonným PC s 
kompatibilným operačným prostredím. Zariadenie musí spĺňať technické parametre uvedené v tabuľke 
nižšie. 
Celé zariadenie obsahuje aj: software zabezpečujúci funkčnosť stroja, jeho ovládanie a plne využitie, 
software na projektovanie výrobkov kompletný CAM/CAD ovládací softwer pre nábytok a modelovanie 
vrátanie školenia), výstupy pre zákazníka a vygenerovanie pokynov na výrobu pre CNC stroj.  
Cena zariadenia obsahuje tiež dopravu, montáž, sprevádzkovania a základné zaškolenie pracovníkov 
pre obsluhu novej technológie.  
 
 
Pre CNC obrábacie centrum sú stanovené tieto požiadavky. V nasledujúcej tabuľke uveďte, či 
Vami ponúkané CNC vertikálne obrábacie centrum spĺňa tieto technické parametre (podľa 
skutočnosti nechajte v tabuľke „áno“ alebo „nie“):  

 

CNC obrábacie centrum – požiadavka/parameter: Splnenie v ponuke 

Robotická hlava s interpoláciami v 5-tich oosiach Áno / Nie 

Dvojité pracovné pole Áno / Nie 

Možnosť pripojenia na internet Áno / Nie 

Možnosť dotykového ovládania na displayi riadiaceho systému Áno / Nie 

Laserová línia pre tvarové dielce Áno / Nie 

Automatický menič nástrojov min. 22 polôh Áno / Nie 

Vákuová pumpa min. 250 m3/hod.  Áno / Nie 

Odsávacie klapky riadené NC Áno / Nie 

Ofuk nástrojov  Áno / Nie 

Upínacie klampy pre výrobu okien min. 6 ks Áno / Nie 

Nakladacie suporty min. 4 ks Áno / Nie 

Centrálne mazanie riadené NC Áno / Nie 

Bezpečnostný systém stroja (ochranné nárazníky a svetelná závora bez 
nášľapných kobercov) Áno / Nie 

CNC obrábacie centrum – ďalšie požiadavky: Splnenie v ponuke 

Prvotné náplne stroja - mazacie a chladiace médiá  Áno / Nie 

Bezpečnosť stroja v súlade s požiadavkami CE normy Áno / Nie 

Prehlásenie o zhode - CE  Áno / Nie 
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Pre CNC obrábacie centrum sú stanovené tieto požiadavky na  jeho technické parametre. 

V nasledujúcej tabuľke uveďte, či Vami ponúkané CNC vertikálne obrábacie centrum spĺňa tieto 

technické parametre (uveďte skutočné hodnoty parametrov ponúkaného zariadenia alebo uveďte 

áno/nie podľa toho, či daný parameter spĺňa alebo uveďte názov, či popis ponúkaného príslušenstva). 

Tiež zadajte ďalšie podmienky dodania a ceny: 

Požadovaná špecifikácia nakupovaného zariadenia Skutočné parametre 
ponúkaného zariadenia 

 Pojazdy: 
Presnosť polohovania 
X,Y a Z 

Max. 0,05 
(vyššia presnosť = 
nižšie čísla) 

[mm]  

 Výška 
obrobku 

Výška obrobku „Z“ Min. 175 [mm]  
 

Základ 
stroja 

Pracovný 
stôl 

Rozmery pracovného 
stola 

Min. 3100 * 1300 [mm]  

  Min. 24 dorazov Min. 24 dorazov ks  

 
Vreteno 
 

Otáčky 24000 [ot.min -1]  

 Výkon hlavného motora Min. 10 [kW]  

 
Rýchloposuv pre os X Min. 75 [mm.min -1]  

 Rýchloposuv pre os Y Min. 75 [mm.min -1]  

 

Vŕtacia 
hlava 

Počet vrtákov  
Min. 22 vrtákov 
(spolu vertikálnych 
a horizontálnych) 

Ks  

 Počet  otáčok 
Invertor (plynule do 
8000 otáčok/min.) 

[ot.min -1]  

  Výkon vŕtacej hlavy Min. 2,0 [kW]  

  Drážkovacia fréza Priemer D min. 125 [mm]  

Stroj Rozmery  Výška Max. 2800 [mm]  

Ovládan
ie stroja 

Ovládací terminál 
Monitor min. 20“ LCD LED full HD 
(uvítame dotykový) 

Diaľkový ovládač 

 

 

Názov príslušenstva 1 – softvér  

software zabezpečujúci funkčnosť 
stroja, jeho ovládanie, diagnostiku 
a plné využitie (inštalácia do CNC) 

  
 

 

Plná verzia vyššie uvedeného 
softvéru – Office verzia – 2 licencie 
(inštalácia do PC v kancelárii a do 
notebooku) 

  

 

 
Názov príslušenstva 2 – 
hardvér 

hardware zabezpečujúci záloho-
vanie a prenos dát, aktualizácia 
PCL a HMI,.. Tu možno načítať 
a spúšťať vytvorené programy 

 

Prísluše
nstvo 

Názov príslušenstva 3 – softvér 

software na projektovanie 
výrobkov (kompletný CAD/CAM 
ovládací softvér pre drevené 
výrobky (nábytok, okná,...), mode-
lovanie a výstupy pre zákazníka 

 

 Názov príslušenstva 4 – softvér 

Špecializovaný software na 2D/3D  
dizajn nábytkových ZOSTÁV, ich 
vizualizácia v 3D a kalkulácia ceny 
pre zákazníkov,  knižnice objektov, 
príprava výroby (výpisy materiálu, 
nárezové plány, vytváranie NC 
kódov,...) 

 

 Názov príslušenstva 5 – softvér 
Softvér slúžiaci na  prepojenie 
návrhov s CNC zariadením a 
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vygenerovanie NC kódov na výrobu 
pre CNC stroj 

 Názov príslušenstva 6  
Programový editor – slúži na 
vytváranie individuálnych CNC 
programov. 

 

Prísluše
nstvo 

Názov príslušenstva 7  
Balík vzdialených služieb cez 
internet – hardware a software pre 
spojenie cez internet 

 

 Názov príslušenstva 8  
Program umožňujúci  reštarto-
vanie programu a pokračovanie 
prác od prerušenia prác na výrobku 

 

 
Názov príslušenstva 9  - 
doplnkové zariadenia 

Sada prísaviek (min. 10 ks malých 
a 10 ks veľkých prísaviek) 

 

 
Názov príslušenstva 10  - 
doplnkové zariadenia 

Bezdrôtová čítačka čiarového kódu 
so softvérom 

 

 Ďalšie podmienky dodania   

 Dodacia doba 
Počet týždňov od podpisu 
zmluvy 

 

 Záručná doba Počet mesiacov od dodania  

 Cenová ponuka   

 
CNC obrábacie centrum 5-
osové s príslušenstvom 

Cena zariadenia s vyššie 
uvedeným príslušenstvom 
v EUR bez DPH 

 EUR 

Súčasti 
hodnoty 

Doprava zariadenia na miesto 
určenia 

Cena dopravy na miesto 
určenia – Lipníky v EUR bez 
DPH 

 EUR 

obstará
vanej 

Montáž zariadenia s uvedením 
zariadenia do prevádzky 

Cena montáže a spre-
vádzkovania v EUR bez DPH 

 EUR 

zákazky 
Zaškolenie personálu na prácu 
na CNC 

Školenie v trvaní min. 2 dni 
pre obsluhu stroja u objed-
návateľa v EUR bez DPH 

 EUR 

Pol.1: 
CNC obrábacie centrum - 
Ponúknutá cena zariadenia  
spolu 

EUR bez DPH  EUR 

 

 

2. položka:  Kompresor 

Kompresor: Uveďte značku a typ dodávaného stroja 

Počet dodávaných kusov: 1 ks 

Kompresor ako nevyhnutný doplnok na efektívne používanie CNC stroja. Požadované technické 
parametre: Zariadenie musí spĺňať technické parametre uvedené v tabuľke nižšie. 
Cena obsahuje dodávku zariadenia, jeho dopravu k zákazníkovi, osadenie a sprevádzkovanie, 

základné zaškolenie obsluhy.  

Pre kompresor sú stanovené tieto požiadavky na  jeho technické parametre. V nasledujúcej 
tabuľke uveďte, či Vami ponúkaný kompresor spĺňa tieto technické parametre (uveďte skutočné 
hodnoty parametrov ponúkaného zariadenia alebo uveďte áno / nie podľa toho, či daný parameter 
spĺňa). Tiež zadajte ďalšie podmienky dodania a ceny: 
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Požadovaná špecifikácia nakupovaného zariadenia 
 

Parameter „požadovaná 
hodnota“ 

jednotka Skutočné parametre 
ponúkaného zariadenia 

Maximálny tlak Min. 10 Barov  Bar  

Efekt. množstvo dodáv. stlač. 
vzduchu 

Min. 1800 l/min l/min  

Výkon elektromotora Min. 15 kW kW  

Napätie 380-400 Voltov Volt  

Rozmery ( d * š * v ) Max. 2000*750* 

*2000 mm 

mm  

Váha  Do 500 kg kg  

Objem tlakovej nádoby Min. 250 litrov liter  

Hlučnosť  Do 70 dB Db(A)  

Ďalšie podmienky dodania   

Dodacia doba 
Počet týždňov od podpisu 
zmluvy 

 

Záručná doba Počet mesiacov od dodania  

Cenová ponuka   

 
Kompresor s vyššie uvedenými 
parametrami 

Cena zariadenia s vyššie 
uvedeným príslušenstvom 
v EUR bez DPH 

 EUR 

Súčasti 
hodnoty 

Doprava zariadenia na miesto 
určenia 

Cena dopravy na miesto 
určenia – Lipníky 

 EUR 

obstará
vanej 

Montáž zariadenia s uvedením 
zariadenia do prevádzky 

Cena montáže a sprevádzko-
vania v EUR bez DPH 

 EUR 

zákazky 
Zaškolenie personálu 

Školenie v trvaní min. 2,0 hod. 
pre obsluhu stroja u objedná-
vateľa v EUR bez DPH 

 EUR 

Pol.2: Kompresor – Ponúknutá cena 
zariadenia  spolu 

EUR bez DPH  EUR 

 

 

3. položka:  Školenie na dizajn výrobkov a ich prípravu do výroby na CNC stroji 

Počet dodávaných kusov: 1 komplet 
 

Náklady na zvyšovanie zručností a kompetencií objednávateľa a jeho zamestnancov formou: 
• účasť na odborných seminároch a školeniach pre otvorenú skupinu 
• školenie na mieru - teda pre uzavretú skupinu vrátane individuálneho poradenstva 

 

Cena obsahuje: 
• náklady na účastnícky poplatok na vybraných vhodných vzdel.aktivitách organizovaných pre 

otvorenú skupinu a súvisiace náklady (napr. štud.materiály a odb.literatúra, osvedčenia,...) 
s cieľom získať základné informácie a zručnosti o práci v danom grafickom programe 

• školenie na mieru - teda pre uzavretú skupinu v priestoroch objednávateľa v rozsahu min. 10 
človekodní  (z celkového počtu 15). Vzdelávanie obsahuje konzultácie pri spracovaní dizajnu 
jednotlivých stolárskych výrobkov  vrátane individuálneho poradenstva pri riešení konkrétnych 
zadaní z praxe. 
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Pre vzdelávanie sú stanovené tieto požiadavky na ich obsah a rozsah. V nasledujúcej tabuľke 

uveďte skutočné hodnoty parametrov. Tiež zadajte ceny: 

Názov 
položky 

Merná 
jednotka 

Požadovaná špecifikácia Ponúkaná špecifikácia 

Školenia Zákazka 

Obsah:  vzdelávanie zamerané na 
počítačové zručnosti (dizajn výrobkov 
na dodanom softvérovom vybavení  v 
rámci prvej položky zákazky a príprava 
do výroby na CNC stroji,..) 
Rozsah: v celkovom rozsahu min. 15 
človekodní  (min. 8 vyučovacích hodín 
na deň)  

Cenová ponuka   

Pol.3: Školenia – Ponúknutá cena 
vzdelávania  spolu 

EUR bez DPH  EUR 

 

 

Čestné vyhlásenie uchádzača: 

Vyhlasujem, že všetky predložené dokumenty a údaje v nich sú úplné a pravdivé. Plne si uvedomujeme 

a súhlasíme, že akákoľvek nepravdivá, nepresná alebo neúplná informácia, ktorá je v tejto ponuke 

úmyselne poskytnutá, môže viesť k nášmu vylúčeniu z procesu zadávania tejto zákazky a z uzatvorenia 

zmluvy, ktorá je jej výsledkom.  

Vyhlasujem, že predložená ponuka zahŕňa zariadenia, ktorých bezpečnosť je v súlade  s požiadavkami 

CE normy,  spĺňajú všetky legislatívne požiadavky v oblasti BOZP, PO a ďalších legislatívnych noriem 

(elektroinštalácie, životné prostredie,...). 

Vyhlasujem, že súhlasíme s obchodnými podmienkami verejného obstarávateľa uvedenými v kúpnej 

zmluve, ktorá tvorí prílohu č. 3 výzvy na predkladanie ponúk.  

Našou ponukou sme viazaní v lehote viazanosti ponuky, t.j. do 28.02.2019.  

 

V ............. dňa ...........2018 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                      
                       Meno a pozícia   

 oprávnenej osoby 


