Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky
Konfekčný stroj na výrobu vreciek s bočnou záložkou
Parameter
Požadovaná hodnota
Ponúknutá hodnota
Šírka vrecka
max. 350 mm
Šírka vrecka
min. 70 mm
Výška vrecka
max. 380 mm
Výška vrecka
min. 70 mm
Šírka bočnej záložky
max. 2 x160 mm
Šírka bočnej záložky
max. 2 x25 mm
Druh spracovávaného
BOPP, LDPE, CPP, PET
materiálu
Rýchlosť stroja
40 – 170 ks / min.
Presnosť návinu vstupnej role
± 0,1 mm
Vonkajší priemer vstupnej
max. 600 mm
role
pomocou multifunkčného
Nastavovanie funkcii stroja
displeja
Spotreba elektrickej energie
do 25 kW
Konfekčný stroj na výrobu blokovaných vreciek
Parameter
Požadovaná hodnota
Ponúknutá hodnota
Šírka vrecka
max. 300 mm
Šírka vrecka
min. 100 mm
Výška vrecka
max. 700 mm
Výška vrecka
min. 300 mm
Druh spracovávaného
BOPP, LDPE, CPP
materiálu
Rýchlosť stroja
150 – 250 ks / min.
Presnosť návinu vstupnej role
± 0,1 mm
Vonkajší priemer vstupnej
max. 600 mm
role
pomocou multifunkčného
Nastavovanie funkcii stroja
displeja
Spotreba elektrickej energie
do 25 kW
Ďalšie požiadavky na predmet zadávania zákazky
Verejný obstarávateľ požaduje, aby súčasťou ceny za predmet zákazky boli aj:
a) náklady na obstaranie, montáž, zaškolenie a servis stroja počas záručnej doby
b) záručná doba na technologické zariadenie 24 mesiacov
Uchádzač vyplní ním ponúkané hodnoty a zároveň predloží technický list či obdobný dokumentu k
predmetu verejného obstarávania s uvedením podrobnejších technických parametrov (uchádzač
môže predložiť aj fotografiu a/alebo technické nákresy ponúknutého tovaru).

V prípade, že sa v opise predmetu zákazky alebo akomkoľvek dokumente poskytnutom
zadávateľom uvádza konkrétny výrobca, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina, oblasť
alebo miesto pôvodu alebo výroby, zadávateľo má na mysli takýto „alebo ekvivalentný“
výrobok službu, stavebnú prácu, a umožňuje v každom jednom prípade dodanie ekvivalentov.
Uchádzač musí zároveň preukázať vo svojej ponuke že, riešenia, výrobky, služby alebo
stavebné práce ktoré navrhuje sú z hľadiska výkonnostných, funkčných, technických
požiadaviek rovnocenné.

V prípade, že sa v opise predmetu zákazky, výkaze výmer, projektovej dokumentácii alebo
akomkoľvek dokumente poskytnutom zadávateľom uvádza konkrétna značka, zadávateľ prijme
aj inú značku, ktorej podmienky na udelenie sú rovnocenné podmienkam na udelenie
vyžadovanej značky. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušnú
značku v určených lehotách, zadávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom alebo
záujemcom, ako je technická dokumentácia výrobcu, za predpokladu, že preukazujú, že tovar,
stavebné práce alebo služby spĺňajú podmienky na udelenie konkrétnej značky alebo konkrétne
podmienky, ktoré verejný obstarávateľ vyžaduje.

