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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY – CNC SÚSTRUH – 3 OSI 

Špecifikácia predmetu zákazky je uvedená na konci dokumentu. 

Predmet zákazky 

Predmetom zákazky je CNC sústruh s poháňanými nástrojmi (3 osí).  

Druh zákazky 

Tovar a služba. 

Rozsah požadovanej dokumentácie 

Technická dokumentácia 

- Zostavný výkres  

- Kusovník s objednávacím číslom dielcu 

- Dátový list 

Sprievodná technická dokumentácia 

- Prehlásenie o zhode s príslušnou európskou normou (ak je požadované) 

- Certifikáty preukazujúce bezpečnosť zariadenia podľa príslušných platných 

noriem v Európskej únií (ak je požadované pre používanie zariadenia) 

- Prevádzkový predpis  

- Certifikáty z absolvovaných školení 

Počty pare a spôsob vyhotovenia 

- 2 paré, Slovenský jazyk 

Miesto plnenia predmetu zákazky: 

Sokolovská 70, 934 01 Levice 

Hala č. 2 
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Rozdelenie predmetu zákazky 

Vyžadujeme predloženie ponuky na dodávku celého predmetu zákazky bez jeho delenia a bez 
variantných riešení. Uchádzač musí mať oprávnenie na dodanie a zrealizovanie predmetu 
zákazky. 

Platobné podmienky 

• 50% hodnoty objednávky na základe riadne vystavenej a doručenej zálohovej faktúry so 
splatnosťou 30 dní 

• 50% hodnoty objednávky na základe riadne schváleného odovzdávacieho a preberacieho 
protokolu na celý predmet podľa bodu 1 a faktúry so splatnosťou 60 dní.  

Obchodné podmienky 

V zmysle Prílohy č. 1_Všeobecné technické podmienky pre nákup tovarov (Pre účely tejto 

objednávky sa pod pojmom Objednávateľ v Prílohe č. 1 myslí ROEZ R&D, s.r.o.). 

Kritérium vyhodnotenia cenových ponúk 

Najnižšia cena bez DPH. V prípade obdržania viacerých relevantných ponúk prebehne ešte jedno 

kolo na predloženie finálnej zľavy. Po ňom bude úspešnému uchádzačovi oznámené, že jeho 

ponuka je akceptovaná. 

Realizácia 

Požadovaný termín plnenia je MAX do 6 mesiacov od podpisu zmluvy. 

Lehota na predloženie ponúk 

Ponuky je možné predkladať do 10.02.2023 do 12.00 hod. Ponuky sa posielajú elektronicky na 

adresu igor.istenes@roez.sk alebo tomas.kovac@roez.sk . Vyhodnotenie ponúk je neverejné, 

a ponuky doručené po lehote na predloženie ponúk nebudú zaradené do vyhodnocovacieho 

procesu. 

Ostatné podmienky 

Predpokladaná lehota na uzavretie zmluvy: do 30 dní od vyhodnotenia ponúk. Obstarávateľ si 

vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a zrušiť prieskum trhu. Uchádzač 

predložením svojej ponuky súhlasí s podmienkami stanovenými obstarávateľom v rámci 

prieskumu trhu. 

Špecifikácia predmetu zákazky 

Obrábacie zariadenie, CNC sústruh 

• Zariadenie spĺňajúce požadované parametre bez nutnosti budovať betónové základy 

• Trojosé CNC prevedenie – poháňané nástroje 

• Hlava s minimálne 12 nástrojmi 

• Riadici systém – Siemens, prípadne Heidenheim 

• Obrábaný priemer   MIN 250 mm 

• Obrábaná dĺžka    MIN 350 mm 

• Priemer otvoru v skľučovadle MIN 45 mm 

• Maximálne otáčky vretena  aspoň 5000 rpm (sústruženie malých priemerov) 

• 400V, 3 fázový systém. Špičkový výkon aspoň 24 kW, trvalý aspoň 12 kW. 
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• Špičkový výkon poháňaných nástrojov – aspoň 3 kW 

• Presnosť polohovania v lineárnych osiach   +- 0,005 mm a menej 

• Opakovateľná presnosť polohovania  +- 0,005 mm a menej 

• Tvrdé aj mäkké čeluste, 200mm 

• Automatický vynášač triesok 

• Zaškolenie minimálne 2 osôb na úroveň potrebnú k bežnej obsluhe zariadenia + ukážka 

použitia (v rozsahu minimálne 2x 8 hodín) 

• Súčasťou dodávky musí byť aj materiál (na obrábanie) pre zaškolenie  

 

Zoznam príloh 

Príloha č. 1 - Všeobecné obchodné podmienky pre nákup tovarov 

 

 


