
 
 

VÝZVA NA PREDKALDANIE PONÚK 
 
 
NÁZOV OBSTARÁVATEĽA: 
J.R.G. s.r.o., kpt. Nálepku 2561/47, 075 01 Trebišov 
IČO: 43 838 651 ; DIČ: 2022484684; IČDPH: SK2022484684 
 
NÁZOV PROJEKTU: 
Technologické centrum pre mechanické opracovanie 
 
Názov zákazky: Technologické centrum pre mechanické opracovanie 
 

Minimálne požadované výkonnostné parametre/ technická špecifikácia: sivo podfarbené doplní uchádzač 
 
 

Žiadateľom definovaný Opis predmetu zákazky 
Názov 

logického celku 
č. 1: 

CNC sústruh s lunetou 

Názov (opis) 
požadovaného 

tovaru 

Merná 
jednotka  

Množstv
o 

Hlavné 
technické 
parametre 

Požadované parametre, hodnoty a ich charakteristiky 

DOPLNÍ UCHÁDZAČ 

Poznámka Hodnoty 
ponúkaných 
parametrov 

CNC sústruh s 
lunetou a 
riadeným 
koníkom na 
trieskové 
opracovanie 
dielcov z 
tyčových 
polotovarov a 
prírubových 
dielcov. 

 ks 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Pojazdy 

os X min. 240 [mm] 
doplní uchádzač  

 
 

Os Z min.1200 [mm] doplní uchádzač  

Os Y min. ± 60 [mm] doplní uchádzač  

C os 0 – 0,02  [°] doplní uchádzač  

Revolverov
á hlava 

Počet poháňaných 
nástrojov 

min. 10 ks doplní uchádzač 
 

Počet nástrojov v 
revolverovej hlave 

min. 10 ks doplní uchádzač 
 

Otáčky poháňaných 
nástrojov 

min. 4000 [min-1 ] doplní uchádzač 
 



 
1 

Vreteno 

Otáčky  min. 3000 [min-1 ] doplní uchádzač  

Priechodzie vreteno min. 90 [mm ] doplní uchádzač  

Výkon motora min. 22 [kW] doplní uchádzač 

Veľkosť skľučovadla min. 300 [mm ] doplní uchádzač 

Stroj 
Celkový príkon min. 45 [kVA ] doplní uchádzač  

Frekvencia 50 [Hz ] doplní uchádzač 
napätie 400 V doplní uchádzač 

Rozmery 

Dĺžka max. 5000 [mm ] doplní uchádzač 

Šírka  max. 3000 [mm] doplní uchádzač  

Výška max.2500 [mm ] doplní uchádzač  

Hmotnosť  min.7500 [kg ] doplní uchádzač  

Príslušenstvo k stroju 

skľučovadlo 1x, nožove držiaky, 
vnútorné chladenie,  dopravník 
triesok, koník 

doplní uchádzač 
 

Luneta 
s rozsahom 
upínania 

Luneta s rozsahom 
upínania 50-245 mm 

doplní uchádzač 
 

   
ďalšie požiadavky k dodaniu 
a sfunkčneniu zariadenia 

Doprava  vrátane poistenia doplní uchádzač  

  
 Inštalácia a sprevádzkovanie, 

prebierka stroja na vybrané dielce  
doplní uchádzač 

 

 
Predložením ponuky uchádzač potvrdzuje, že spĺňa požadované technické zadanie a minimálne požadované parametre a že vypracovaná cenová 
ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase. 


