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Prieskum trhu - výzva na predloženie cenovej ponuky

pre projekt:
"Zvýšenie stupňa inovatívnosti výroby nákupom inovatívnych technológií pre dosiahnutie vyššej

kvality výrobkov a efektivity zariadení"

Zadávateľ / Žiadateľ:
DOOR WOOD, s.r.o.
Hencovská 1834
093 02 Hencovce

Kontaktná osoba: Slavomír Venceľ, +421905291288, doorwood@doorwood.sk

Miesto realizácie:'
Sídlo spoločnosti DOOR WOOD, s.ro.
Hencovská 2059
093 02 Hencovce

Predmet zákazky:

Logický celok 1: Nákup a inštalácia profi olepovačky hrán
Hrúbka dielca 7-70 mm, hrúbka dielca pre rundovanie (pre rovný tvar), Hrúbka aplikovanej
hrany: 0,4 -10mm, min., dlžka dielca pre hrany v roliach 120 mm, / s masív. Naglejkami 180
mm, rýchlosť posuvu (min - max) 12 - 20 m / min.,
Predfrézovanie: max. hrúbkový úber 3 mm, max. plošný úber 5?mm2
Kapovanie: naklápanie píl 0-15 stupňov
Tavná nádoba: čo najkratšia možná doba nahrievania, objem min: 1 kg

Logický celok 2: Nákup a inštalácia odsávacej a filtračnej jednotky
Nákup a inštalácia odsávacieho a filtračného systému pre objekt drevovýroby. Odsávaný
vzduch spolu s odsatým materiálom (pilinami) do sila, kde sa materiál skladuje a bude možné
ho zo sila transportovať do centrálneho sila, alebo alternatívne vypúšťať do vriec alebo do
briketovača. Prioritou je tiež najnižšia možná energetická zaťaženosť celého systému.
Odfiltrovaný vzduch sa bude využívať spätne na vzduchotechniku vo výrobe - v zime na
spätné vháňanie do výrobných priestorov, v lete do voľného priestoru. Celkový odsávaný
priestor má rozlohu 800 m2. Požadujeme aby systém mal možnost napojiť 14 pracovných
strojov s celkovým počtom vývodov 25.

Silo a filtračná jednotka: Rozmery základne max: 3x3 metre, odkladací objem min. 6
m3, max. koeficient naplnenia: 80%, max. hustota

. skladovaného materiálu: 290 kg/m3. Filtračná batéria
s oklepom, negatívne zapojenie odsávacieho systému, hasiaci
systém s prívodom protipožiarnej vody, kontrola úniku
prachu. Zariadenie bude umiestnené v exteriéry.

Ventilátor: Príkon min. 12 kW, pracovný podtlak od 1500 Pa - do max.
4000 Pa, prepravná kapacita min. 6000 m3/hod ale
s výkonom až do 30000 m3jhod. Plynulá regulácia výkonu,
podtlakové čidlo, automatické riadenie.
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Rozvody odsávania: Materiál pozinkovaný plech, jednotlivé komponenty spája né
takým systémom, aby bolo možné v budúcnosti systém
zväčšovať, alebo prestavovať. Zabezpečenie protipožiarnou
klapkou. Prac. teplota: -40 - +100 C.

Klapky: Elektropneumatické klapky od spotrebičov pre 10 prac.
strojov.

Vratné potrubie: Režim pre zimu a pre leto s manuálnym ovládaním,
zabezpečenie protipožiarnou klapkou.

,
Logický celok 3: Nákup a inštalácia riadiaceho softvéru

Automatické ovládanie jednotlivých klapiek pri prac. strojoch a spustenie ventilátora
s výkonom potrebným v danom čase na daný stroj/eo Automatické vypínanie ventilátora.
Vyprázdňovanie sila taktiež ovláda ne automaticky, ale tiež možnosť manuálneho ovládania
v prípade potreby. K danému softvéru aj potrebný hardvér.

Cenové ponuky prosíme predkladať minimálne na úrovni logických celkov. Cenová ponuka môže
obsahovať aj všetky logické celky.

Vyhodnotenie cenových ponúk:
Do vyhodnotenia budú zaradené iba tie cenové ponuky, ktoré budú predložené do termínu
uzávierky a len tie, ktoré budú splňaf minimálne požadované technické parametre uvedené
v predmete zákazky tejto výzvy.
Cenové ponuky budú vyhodnotené na základe jediného kritéria, ktorým je najnižšia cena.
Cenové ponuky sa budú porovnávať na úrovni logického celku.

Termín a spôsob predkladania cenových ponúk:
Cenové ponuky prosíme predkladať písomne (doporučeným listom, alebo osobne na adresu:
Hencovská 1834,09302 Hencovce), alebo prostredníctvom e-mailu ako odpoveď na zaslanú výzvu.
Ponuky prosíme predložiť najneskôr do 13.5.2013 (do 20:00 hod).
V prípade predloženia cenovej ponuky e-mailom, Vás prosíme aj o zaslanie poštou, alebo osobné
doručenie s pečiatkou a podpisom - na toto doručenie sa nevzťahuje lehota na predloženie cenových
ponúk.

Náležitosti cenovej ponuky
Cenová ponuka musí byť aktuálna
Cena musí byť uvedená v EUR bez DPH
Ponuka musí zahŕňať v sebe cenu montáže a dodávky na adresu sídla DOOR WOOD, S.r.O.

Vyhodnotenie cenovej ponuky
Cenové ponuky budú vvhodnotené po jednotlivých logických celkoch, pričom na
vyhodnotenie bude použité kritérium najnižšia cena

V prípade nejasností, alebo iného spresnenia kontaktujte osobu uvedenú na začiatku tejto výzvy.

V Hencovciach 6.5.2013

Slavomír Vencer [ I~I-,~
I
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Dobrý deň,
V rámci pripravovaného projektu, ktorého súčasťou je nákup a inštalácia nových zariadení do drevo výroby
Vám v prílohe zasiela me výzvu na predloženie cenovej ponuky. Všetky potrebné informácie sú uvedené vo
vyzve, v prípade otázok ma môžete kontaktovať, ďakujem

S pozdravom

Ing. Slavomír Venceľ
Doorwood.s.r.o.
t.č.: 0905291288
www.doorwood.sk

~ 1 15.5.2013 12:45
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Dobrý deň,
V rámci pripravovaného projektu, ktorého súčasťou je nákup a inštalácia nových zariadení do drevo výroby
Vám v prílohe zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky. Všetky potrebné informácie sú uvedené vo
vyzve, v prípade otázok ma môžete kontaktovať, ďakujem

S pozdravom

Ing. Slavom!r Venceľ .j.
Doorwood.s.r.o.
t.č.: 0905291 288
www.doorwood.sk

15.5.2013 12:46
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Dobrý deň,
V rámci pripravovaného projektu, ktorého súčasťou je nákup a inštalácia nových zariadení do drevo výroby
Vám v prílohe zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky. Všetky potrebné informácie sú uvedené vo
vyzve, v prípade otázok ma môžete kontaktovať, ďakujem

S pozdravom

Ing. Slavornlr Vencel I
Doorwood.s.r.o.
t.č.: 0905291 288 .:
www.doorwood.sk
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