
 
 

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. 3: Obrábacie centrum 

Názov (opis) 
požadovaného 

tovaru 

Merná 
jednotka  

Množstvo 
Požadované parametre a 

charakteristiky 
Požadované hodnoty parametrov 

DOPLNÍ UCHÁDZAČ 
Poznámka Hodnoty ponúkaných 

parametrov 

Dvojpaletové 
obrábacie centrum 
na opracovanie 
odliatkov 

 ks  2 

typ centra 
horizontálne doplní uchádzač  

 
 

krajina pôvodu uvedie dodávateľ doplní uchádzač  

min. rozmery – pojazdy osi 
X 

900 mm 
doplní uchádzač 

 

min. rozmery – pojazd osi 
Y 

800 mm 
doplní uchádzač 

 

min. Počet paliet 2 doplní uchádzač  

min. rozmer palety 600 x 600 mm  doplní uchádzač  

delenie stola (otáčanie 
palety) 

0.001° 
doplní uchádzač 

 

max. Ø obrobku  1050 mm doplní uchádzač  

max. výška obrobku 1300 mm doplní uchádzač  



upínacie T drážky na 
palete 

Áno 
doplní uchádzač 

 

min. otáčky vretena/min 6000 ot/min doplní uchádzač  

min. výkon na vretene 25 kW doplní uchádzač  

min. krútiaci moment na 
vretene 

650 Nm doplní uchádzač  

zásobník nástrojov min. 
počet 

60 ks doplní uchádzač  

upínací kužeľ/stopka ISO50 DIN69871 doplní uchádzač  

max. hmotnosť nástroja uvedie dodávateľ doplní uchádzač  

max. Ø nástroja pri 
obsadenej vedľajšej 
pozícii 

125 mm doplní uchádzač  

max dĺžka nástroja uvedie dodávateľ doplní uchádzač  

min. tlak chladenia 
osového 

40 bar doplní uchádzač  

min. nádrž s chladením 460 l doplní uchádzač  

oplachovacia pištoľ áno doplní uchádzač  

dopravník triesok áno doplní uchádzač  

okno s priezorom áno doplní uchádzač  

odsávanie hmly áno doplní uchádzač  

Riadiaci systém 
SINUMERIC 840D, Heidenhain alebo 

ekvivalent 
doplní uchádzač  

sonda obrobková Renishaw OMP60 alebo ekvivalent doplní uchádzač  

elektronické koliesko áno doplní uchádzač  

bezpečnostný paket pre 
výpadok siete 

áno doplní uchádzač  

Dokumentácia 
(sk alebo cz preklad v prípade zahraničnej 

technológie) 
doplní uchádzač  

programovanie, chybové 
hlásenie a pod. 
požadujeme 

V slovenskom, resp. českom jazyku doplní uchádzač  

min. 2ks upínacie uholníky 800 x 600 mm doplní uchádzač  

Chladenie nástrojov 
Vonkajšie nízkotlaké + vnútorné 

vysokotlaké 
doplní uchádzač  



legislatíva 

stroj musí spĺňať všetky technické normy, 
zákony, vyhlášky a bezpečnostné 

požiadavky platné v Slovenskej republike, 
aby mohol byť Slovenskou technickou 

inšpekciou schválený a musí mať platný 
certifikát na dovoz 

doplní uchádzač  

príkon stroja uvedie dodávateľ doplní uchádzač  

rozmery stroja - dĺžka uvedie dodávateľ doplní uchádzač  

                     - šírka uvedie dodávateľ doplní uchádzač  

                     - výška uvedie dodávateľ doplní uchádzač  

hmotnosť stroja uvedie dodávateľ doplní uchádzač  

Technicko dodacie podmienky :   

Termín dodávky do 7 mesiacov doplní uchádzač  

doprava áno doplní uchádzač  

Inštalácia a 
sprevádzkovanie 

áno doplní uchádzač  

balenie áno doplní uchádzač  

Prebierka stroja/skúška áno doplní uchádzač  

min. záruka 24 mesiacov doplní uchádzač  

Servis do do 48 hodín 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. 


