Výzva na predkladanie ponúk
1. Identifikácia vyhlasovateľa
Názov:
Sídlo:
IČO:
Telefón:
E-mail:
Kontaktná osoba:
2. Názov a predmet zákazky
Druh zákazky:
Kód CPV:
Predpokladaná hodnota zákazky:
Predmet zákazky

IMPORT, s.r.o.
Zákvašov 2615/189, Považská Bystrica 017 07
36 305 235
+421 905 965 410
office@import-plast.sk
Marianna Janáčková
Vstrekovací stroj (lis).
tovary
42636000-3 Lisy
121 321,00 EUR
Dodanie, montáž, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy pre
uvedené technologické zariadenia vrátane príslušenstva.

3. Miesto realizácie zákazky
IMPORT s.r.o., 018 21 Dolný Lieskov 268
4. Predloženie cenovej ponuky
Lehota: 30.11. 2021 do 15:00 hod
Miesto: IMPORT s.r.o., Zákvašov 2615/189, Považská Bystrica 017 07
Spôsob: osobne alebo poštou na adresu vyhlasovateľa
elektronicky na mailovú adresu vyhlasovateľa
Uchádzač vyplní Prílohu č.1 – Cenový návrh pre jednotlivé logické celky, ktoré sú súčasťou výzvy. Súťažné ponuky
doručené iným spôsobom alebo po stanovenom termíne odovzdania nebudú do prieskumu trhu prijaté a budú zaslané
obratom späť navrhovateľovi. Ponuku nie je možné odvolať po jeho doručení vyhlasovateľovi.
5. Vyhodnotenie zákazky
Termín vyhodnotenia: 30.11. 2021 o 16:00 hod
Termín oznámenia o výsledku: do siedmich pracovných dní od vyhodnotenia zákazky
Vyhlasovateľ bude informovať účastníkov prieskumu trhu o výsledku
mailom.
6. Spôsob výberu najvhodnejšej cenovej ponuky
Predloženú ponuku bude možné zahrnúť do výberu len v prípade, ak jej obsah bude zodpovedať podmienkam zákazky.
Kritériom hodnotenia ponúk je cena za predmet zákazky bez DPH (váha 100%).
Považská Bystrica, 18.11. 2021

Marianna Janáčková

IMPORT, s.r.o.
Zákvašov 2615/189, Považská Bystrica 017 07
Názov spoločnosti
Sídlo
IČO
Kontaktná osoba
e-mail
Technologické zariadenie:

Všeobecné požiadavky:

Vstrekovací stroj

Vstrekovací stroj (lis).

Výrobca zariadenia
Typové označenie zariadenia
Počet kusov

1

Technické požiadavky
Technické parametre

Požadované technické parametre
minimálna hodnota

uzatváracia sila

2000 kN

dráha otvorenie

540 mm

svetlosť medzi doskami

750 mm

dráha vyhadzovača

130 mm

rozmer upínacích dosiek

maximálna hodnota

hodnota

Skutočná hodnota
parametra

700 x 700 mm

priemer šneku

45 mm

objem vstreku

300 cm3

elektronické riadenie stroja

obsahuje

doprava do areálu objednávateľa

obsahuje

uvedenie stroja do prevádzky

obsahuje

školenie obsluhy a údržby
manuál a dokumentácia v SK alebo CZ jazyku

obsahuje
obsahuje

Cena bez DPH:
DPH:
Cena s DPH:
Vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

Miesto:
Dátum:
Podpis:

