
Príloha č.2

Jednotka Minimálne Maximálne Presne Ponuka uchádzača

1 Prístroj pre komparačné dĺžkové merania ks 1

Prístroj umožňujúci komparačné dĺžkové meranie na základe Abbeho princípu s horizontálnou 

základovou lóžou
áno

3 Základňa prístroja z materiálu granit áno

4
Vyžadovaná maximálna neistota merania MPE E1 ≤ (0,085 + L/1500) µm podľa normy VDIVDI

2617 Bl 2.1 áno

5 Minimálny rozsah priameho merania dĺžkomera 200 mm mm 200

6 Minimálny rozsah pre vnútorné meranie 0,5 – 845 mm (podľa použitého príslušenstva) mm 0,5 845

7 Minimálny rozsah pre vonkajšie meranie 0 – 1000 mm (podľa použitého príslušenstva) mm 0,0 1000

8 Elektronická regulácia meracej sily, vrátane automatického nabehnutia áno

9 Možnosť softwarového nastavenia meracej sily 0 - 13,9 N N 0,0 13,9

10 Meracia sila pre indukčné sety 0.2 N N 0,2

11
Automatické vyrovnávanie nastavenej meracej sily s možnosťou merať s tzv. 0 N meracou

silou  pre dynamické meracie úlohy (tenkostenné úlohy) áno

12 Posuv pinol zaistený na aerostatickom uložení áno

13 Meracia pinola ovládaná joystikom s progresívnou charakteristikou áno

14
Konfigurácia zahŕňajúca teplotnú kompenzáciu okolitých podmienok (teplotné čidlá pre

granitovú základňu, pinolu so snímacím elementom, meraný diel) áno

15 Motorický 5 osý objektový stolík CNC riadením áno

16
Motorizované výškové nastavenie objektového stolíku (os Z) a os Y prostredníctvom

ovládacieho joysticku alebo CNC riadenia áno

17
Motorický (CNC riadenie), alebo manuálny (mikrometrický posuv) pohyb osy Y (priečna osa

objektového stolíku) áno

18 Rozsah osy Y min. 25 mm mm 25

19 Motorická osa TB náklonu objektového stolíku áno

20 Z osa objektového stolíku min. 100 mm mm 100

21 Max. rozlíšenie Z osy 0.001 mm mm 0,001

22 Automatické hľadanie reverzných bodov v ose Y áno

23 Minimálna zaťažiteľnosť stolíku 350 N N 350

24 Plocha objektového stolíku min. 150 mm x 350 mm mm 150x350

25
Vyhodnocovací software v slovenskej alebo českej jazykovej lokalizácii pre moduly Kužeľové

závitové kalibre a Závitové kalibre ks 1

26 PC s operačným systémom Windows 10 64-bit. OS ks 1

27 24" TFT-Monitor ks 1

28
Set pre troj-drôtikovú metódu merania závitových tŕňov valcových. Priemery drôtikov minimálne

v rozsahu 0.17 – 4.0 mm mm 0,17 4,00

29 Univerzálny V prizmatický držiak áno

30 Set k meraniu veľkých valcových závitových krúžkov od M37 áno

31 Set pre meranie číselníkových odchýlkomerov áno

32 V upínací stolík obojstranný – pre upnutie objektov do L=400 mm áno

33
Príslušenstvo pre meranie valcových vnútorných závitov (závitových krúžkov) indukčnou

metódou áno

34
Set dotykov pre závitové krúžky valcové s priemerom guličky v rozsahu minimálne 0.29 – 4.00

mm áno

35 Príslušenstvo pre indukčné meranie hladkých krúžkov s 2 dotykmi ( pre meranie od  Ø 1 mm) áno

Použitie, požadované technické parametre 

2

Konfiguráacia musí obsahovať

Prístroj pre komparačné dĺžkové merania

Cenová ponuka
Uchádzač vypĺňa zelené polia

Požadované technické parametre a vybavenie



36 Držiak pre meranie koncových mierok komparačnou metódou áno

37 Merací dotyk – nástavec s úzkou hranou 8 mm (pár) áno

38 Merací dotyk – nástavec s rovnou plochou Ø 14 mm (pár) áno

39 Pár meracích strmeňov áno

40 2 paralelné podložky ks 2

41 Dodávka prístroja vrátane inštalácie u zákazníka a zaškolenia obsluhy (v dĺžke 2 dní) áno

42
Termín dodanie 16 týždňov od záväznej objednávky áno

0,00 EUR

0,00 EUR

Prístroj pre komparačné dĺžkové merania

 "ano" resp. "nie" potvrdí resp. nepotvrdí jeho vybavenosť oproti požiadavkam obstarávateľa. 

Názov stroja - obchodné meno výrobcu:  Typové označenie 

Sumárna ponuka bez DPH

Vypočítaná DPH z navrhovanej sumy ( 20% )

Sumárna ponuka s DPH

Potvrdenie údajov o ponúkanom tovare/zariadení oprávneným zástupcom uchádzača:

V stlpci "Ponuka" uvedie uchádzač ku každej položke špecifikácie parameter ponukaného zariadenia/tovaru alebo slovom

Pokyny pre vypracovanie ponuky: 

Názov predkladateľa ponuky:

Sídlo:

IČO DPH:

Kontaktná osoba:

Email a telefonický kontakt:

IČO:

DIČ:

Dátum vyhotovenie ponuky, miesto:

Podpis a pečiatka predkladateľa ponuky:


