Opisný formulár
I. Opisný formulár predmetu obstarávania

1.1

Všeobecná špecifikácia predmetu:
Názov:

Laserový rezací stroj Vláknovy

Kľúčové slová:

Laserový rezací stroj, laserová rezačka, Gravírovaci stroj

CPV:

42610000-5 - Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie centrá (strediská); 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Tovar; Služba

Druh/y:
1.2

Funkčná a technická špecifikácia predmetu:

Položka č.1:

Laserový rezací stroj Vláknovy

Funkcia
Bude slúžit na gravírova, rezanie, popisovanie rôznych materiálov (sklo, plasty)
Technické vlastnosti

Jednotka

Laserový rezací stroj

ks

1

Ovládací software

ks

1

Pracovná plocha (nakladacia)

mm

1020x680

Pracovná plocha aktívna

mm

860x600

Min. nastavitelná výška osi Z od pracovnej plochy

mm

175

Výkon vláknového Laseru

W

50

Vlnová dĺžka vláknového laseru

nm

1062

Sada šošoviek

ks

2

HW rozhranie na pripojenie PC

USB

1

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Konštrukcia

Možnost inštalovania pridavného CO2 laseru

Konštrukcia

priechodzí otvor

Konštrukcia

DC servo motory

Konštrukcia

vypínač zariadenia (on/off) na klúčik

Pracovný stôl

Hliníková mriežka rezací stôl

Príslušenstvo

odsávací systém pre odsávanie a filtráciu splodín

Príslušenstvo

Kompresor + vzduchový filter

Príslušenstvo

prachová ochrana

Príslušenstvo

Teplotný alebo proti požiarový senzor

Funkcia

Systém Automatického zaostrovania čocky(autofocus)

1.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
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Minimum

Maximum

Presne

1064

Tovar musí byť nový, nepoužitý, v originálnom balení s príslušnou dokumentáciou ( záručný list...)
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Dodávka tovaru, ktorá nespĺňa technickú špecifikáciu na predmet zákazky sa považuje za podstatné porušeniezmluvných podmienok
a je dôvodom na odstúpenie od zmluvy v zmysle Obchodných podmienok elektronickéhotrhoviska (OPET).
Dopravu tovaru na miesto plnenia oznámiť najmenej 1 deň vopred kontaktnej osobe
Dodávateľ je povinný informovať Objednávateľa bez zbytočného odkladu o skutočnosti, že bude v omeškaní sposkytnutím Plnenia.
Dodávateľ nie je oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré mu v súvislosti splnením jeho
povinností podľa tejto zmluvy vznikli a ktoré opomenul zahrnúť do ceny.
Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s rovnakou alebo vyššou kvalitou ako uvedenývýrobok len po
konzultácii a so súhlasom Objednávateľa.
Názov

1.4
Popis

Upresnenie

Prílohy opisného formulára:
Názov súboru
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