Obchodná verejná súťaž
INDOOR SYSTEMS, s. r. o., 082 53 Petrovany 477
vyhlasuje v súlade s §§ 281 – 288 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov obchodnú verejnú súťaž (ďalej len OVS)
na dodávku
drevoobrábacích technologických zariadení pre opracovanie veľkoplošných materiálov
podľa podmienok výzvy z Operačného programu KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST, prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti, opatrenie
1.1 – Inovácie a technologické transfery, podopatrenie 1.1.2 – Podpora tvorby pracovných
miest prostredníctvom rozvoja podnikania
1. Identifikácia vyhlasovateľa:
INDOOR SYSTEMS, s. r. o., 082 53 Petrovany 477
IČO: 36804525
DIČ: 2022435932
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu: 2620164785/1100
Kontaktná osoba: Dana Kopaňová
Telefón/Fax: 051/7733320
e-mail: indoor@indoor.sk
2. Predmet požadovaného záväzku:
Predmetom požadovaného záväzku je dodávka olepovačky, nárezovej píly a CNC
centra pre opracovanie veľkoplošných materiálov s nasledovnými parametrami:
a) Olepovačka:
- patrónový systém nanášania lepidla
- posuvná rýchlosť vyššia ako 15m/min.
- max. hrúbka olepovaného materiálu minimálne 45mm
- hrúbka nálejku min. 8mm
- otáčky fréz minimálne 17 000 ot/min.
b) Nárezová Píla :
- minimálna dĺžka rezu 3 800mm , minimálna šírka rezu 3 050mm
- minimálna výška rezu 70mm
- automatické ohraničenie dĺžky rezu
- pílový agregát pozná koniec obrobku prostredníctvom bezdotykovej fotobunky
a optimalizuje rezný cyklus pre redukciu rezných časov.
- zariadenie pre bezzbytkový rez
- pre pílenie materiálu bezo zbytku
(klieštiny sa zasúvajú do dutiny prítlačného ramena)
- max. rýchlosť spätného chodu posuvu dosiek: minimálne 70m/min
- max. rýchlosť chodu vpred posuvu dosiek:
minimálne 70m/min
- upínacie klieštiny plávajúce vyhotovenie
- pílový vozík s hlavnou pílou:
- výkon : minimálne 10 kW
- predrez: minimálne 1 kW ; 400V
drážkovacie zariadenie 2-stupňové, hĺbka drážky 7/14 mm
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c) CNC centrum:
- rám stroja zváraná konštrukcia - prizmatické, kalené a
brúsené vedenia pre pojazdové rameno , hlavu agregátov a
konzoly
- náhon po šikmo ozubenej tyči v smere osi X
- veľkosť obrobku pre ofrézovanie, odrátaný rádius frézy
(nástroj -Ø 25 mm):
X= minimálne 2 900 mm, Y = minimálne 1 240 mm
- pracovné dráhy :
X = minimálne 3 260 mm; Y = minimálne 1 460 mm ;
Z = minimálne 320 mm
- max. prechodová výška -hrúbka obrobku : (prejazd
vretena- od hornej hrany prísavky - bez nástroj.držiakov,
bez nástroja):
Z= minimálne 320 mm / 2. stupeň minimálne 420 mm
- programovateľné rýchlosti:
X = minimálne 70 m/min
Y = minimálne 70 m/min
Z = minimálne 15 m/min
- vŕtací agregát minimálne 23 vretien
- ukladanie: minimálne 6 ks konzol
- Frézovací agregát: max otáčky vretena aspoň 23 500 ot/min,
hybridné ložiská (keramika/oceľ), kvapalinou chladené
vreteno. HSK unášače
- píliaci agregát
- zásobník na minimálne 8 nástrojov
-softvér -ovládací program pre CNC- obrábacie centra
Navrhovateľ v svojom návrhu uvedie lehotu dodania predmetného záväzku
v kalendárnych dňoch od uzavretia zmluvného vzťahu.
Vyhlasovateľ požaduje dodanie celého predmetu záväzku vcelku, nie je možné podávať
čiastkové návrhy na dodanie jednotlivých požadovaných komodít samostatne.
3. Miesto dodanie:
Miestom dodania požadovaného záväzku je sídlo vyhlasovateľa, uvedené v bode 1.
4. Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť:
Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov. Podmienky zmluvy budú osobitne dojednané s úspešným účastníkom
súťaže po oznámení výsledkov vyhodnotenia predložených návrhov.
5. Spôsob podávania návrhov:
Súťažné návrhy sa predkladajú v uzatvorenej (zalepenej) obálke označenej heslom:
OVS – NEOTVÁRAŤ a názvom súťaže: „Dodávka drevoobrábacích technologických
zariadení pre opracovanie veľkoplošných materiálov“ na adresu vyhlasovateľa poštou,
kuriérom alebo osobne. Súťažné návrhy je potrebné predložiť najneskôr do termínu
15. 10. 2009 do 15.00 hod. Navrhovatelia nemôžu svoje návrhy po ich doručení
vyhlasovateľovi odvolať, zmeniť alebo inak upravovať. Jeden navrhovateľ môže predložiť
iba jednu ponuku, neumožňuje sa predkladať variantné riešenia.
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6. Kritérium výberu a spôsob určenia najvhodnejšieho návrhu:
Komisia menovaná vyhlasovateľom na výber najvhodnejšieho návrhu súťaže bude
posudzovať splnenie podmienok účasti navrhovateľov uvedených v bode 8. tohto
vyhlásenia OVS a vyhodnotí všetky prijaté návrhy na základe jediného kritéria, ktorým je
cena za predmet požadovaného záväzku špecifikovaný v bode 2. Najvhodnejším návrhom
sa stane ten, ktorý bude obsahovať najnižšiu ponúknutú cenu bez DPH
v porovnaní s cenami
predloženými v ostatných prijatých návrhoch.
7. Spôsob vyhlásenia výsledkov súťaže
Vyhlasovateľ odošle oznámenie výsledku vyhodnotenia návrhov písomne všetkým
účastníkom súťaže do 6 pracovných dní odo dňa na predkladanie návrhov a súčasne
výsledok zverejní na svojej internetovej stránke www.indoor.sk. S navrhovateľom, ktorý
v súťaži uspeje uzatvorí vyhlasovateľ kúpnu zmluvu v lehote viazanosti návrhov, t. j.
najneskôr do 31. 10. 2009.
8. Podmienky účasti navrhovateľov OVS:
Vyhlasovateľ požaduje ako podmienku účasti
a) predloženie originálu, resp. úradne overenej fotokópie výpisu z obchodného, resp.
živnostenského registra, preukazujúceho, že navrhovateľ je oprávnený dodávať predmet
požadovaného záväzku definovaného v bode 2. vyhlásenia OVS, ktorý nesmie byť starší
ako 3 (tri) mesiace ku dňu 15. 10. 2009, stanovenému ako lehota na predkladanie návrhov.
b) čestné prehlásenie , že firma nie je v konkurze a likvidácií
c) čestné prehlásenie ,že uchádzač súhlasí s podmienkami súťaže
d) predloženie elektronickej verzie rozpočtu cenových ponúk CD/DVD -nosič
9. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa:
a) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť podľa §283
Obchodného zákonníka, zmenu oznámi na svojej internetovej stránke najneskôr 3
pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov;
b) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy v súlade s §287
ods. 2 Obchodného zákonníka a ukončiť OVS bez výberu najvhodnejšieho súťažného
návrhu;
c) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie vybraného súťažného
návrhu;
d) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu
z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa uvedených vo vyhlásení OVS takýto návrh vyradiť z
OVS; súčasne si vyhlasovateľ vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov, ktoré
nemenia obsah súťažného návrhu, vyzvať účastníka na jeho doplnenie;
e) vyhlasovateľ nebude uhrádzať navrhovateľom žiadne náklady spojené s ich účasťou v tejto
OVS.
V Prešove dňa 1. 10. 2009
Za vyhlasovateľa:

Dana Kopaňová
konateľ spoločnosti

