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Návrh na plnenie kritérií 

Príloha výzvy na predkladanie ponúk 

Návrh na plnenie kritérií 

 

1. Časť zákazky:  

 

Logický celok 1 – 3D meracie rameno  

Hlavné 

technické 

údaje 

3D meracie 

rameno 

3D meracie 

rameno 

Merací rozsah 
2,0-3,0  

 

metra 

 

Odchýlka 

presnosti  

opakovateľnosti 

bodu  

Maximálna 

veľkosť 

odchýlky :  

 0,05 mm 

mm 

Odchýlka 

priestorovej 

presnosti  

Maximálna 

veľkosť 

odchýlky:   

0,10 mm 

mm 

Počet osí 

merania  
Min 6   

Možnosť upnutia na stôl, prípadne obrobok. 

Vlastný externý PC 

Vlastný merací a vyhodnocovací software 

Súčasťou dodávky meracie sondy  min 5 ks 

Vybavenie batériami pre  prácu nezávislú od  el. energie.  

Sada prvkov pre meranie „prískokom“ 

Kalibračný certifikát zariadenia o teste presnosti 

 

Ďalšie 

požiadavky 

k dodaniu 

a sfunkčneniu 

zariadenia 

Dodanie do sídla kupujúceho  

Záruka na dodané zariadenie minimálne 24 mesiacov odo dňa  

prevzatia zariadenia. 

 

 

Návrh ceny za logický celok 1 

 

Cena bez DPH: 

 

DPH:  

 

Cena s DPH:  

 

 

 

V ____________________, dňa, ____________ 

 

 

 

     ___________________________________ 

            pečiatka, podpis oprávnenej osoby 

 



___________________________________________________________________________ 

Návrh na plnenie kritérií 

Druhá časť zákazky:  

 

Logický celok 2 - Zariadenia na zvýšenie úrovne kvality- Súbor digitálnych 

intalometrov. 

 

Logický celok 2 – Sada intalometrov   

Hlavné 

technické 

údaje   

Súbor 

meradiel 

a kontrolných 

prístrojov  

Digitálne 

Intalometre (3-

dotykový 

mikrometer) 

 

Intalometer 
Rozsah 30-40 

mm  
1 ks 

Intalometer 
Rozsah 40-50 

mm 
1 ks 

Intalometer 
Rozsah 50-63 

mm 
1 ks 

Intalometer 
Rozsah 63-75 

mm 
1 ks 

Intalometer  
Rozsah 75-88 

mm  
1 ks 

Intalomer 
Rozsah 75-88 

mm 
1 ks 

Intalomer 
Rozsah 87-

100 mm 
1 ks 

Intalometre môžu mať aj iný rozsah 

merania, ako je uvedené v tabuľke, 

podmienka však je, aby bol pokrytý celý 

rozsah merania od 30 do 100 mm. 

Intalomery môžu byť dodané separátne, 

alebo ako sady.  

Požiadavka je záručná doba 24 mesiacov 

odo dňa doručenia meracích zariadení  

 

Návrh ceny za logický celok 2: 

 

Cena bez DPH: 

 

DPH:  

 

Cena s DPH:  

 

 

 

 

V ____________________, dňa, ____________ 

 

 

 

     ___________________________________ 

            pečiatka, podpis oprávnenej osoby 
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Návrh na plnenie kritérií 

Tretia časť zákazky 

 

Logický celok 3 - Zariadenie pracoviska riadenia kvality:  Merací stôl s príslušenstvom  

 

Logický celok 3– Merací stôl s príslušenstvom  

 

 

Hlavné technické 

údaje   

„merací stôl 

s príslušenstvom“ 

 

Merací stôl 

Počet stolov  1 ks 

Dĺžka stola  
Min 3000 

mm 
 

Šírka stola  
1300-1500 

mm 
 

Výška stola  750 - 820 mm  

Únosnosť 

stola  

3000 kg a 

viac 
 

Raster 

upínacích 

otvorov  

100x100 mm  

Priemer 

upínacích 

otvorov  

D28 mm  

Výška 

bočnice stola  
Min 200 mm  

   

 

Kvôli odolnosti stola voči opotrebeniu 

a poškriabaniu je požiadavka, aby stôl 

mal plazmonitridovaný povrch.  

Príslušenstvo:  

Príložný a upínací uholník  - min 4 ks 

Univerzálny doraz  - min 4 ks 

Upínací čap  D28  - min 10 ks 

Upínacia skrutkovacia svorka  - min 6 

ks 

 

 

 

Ďalšie 

požiadavky 

k dodaniu 

a sfunkčneniu 

zariadenia 

Dodanie do sídla kupujúceho  

 

 

Návrh ceny za logický celok 3 

Cena bez DPH: 

DPH:  

Cena s DPH:  

 

V ____________________, dňa, ____________ 

     ___________________________________ 

            pečiatka, podpis oprávnenej osoby 


