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Příloha ZD č. 3 a) Technická specifikace strcýů m k podpisu

Technická specifikace strojů pro VZ Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město - modernizace dílen
odborného výcviku - CNC centrum

Zadavatel požaduje, aby dodavatelem nabídnuté zařízeni splňovalo všechny mlnimální technické parametry
speclfikované v niže uvedené tabulce.

Dodavatel u ,k.a,ž,d,é uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízeně technické parametry zařízení nebo u
nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek.

. 'Poza,dovaňě parametrý s řQ e
Skutečné paramet'y

Parametr Jednotka/počel Požadované hodnoty nabizeného stroje

3 osé vertikálnl CNC -rézovací obráběcí centrum, pro výuku
Tříosé vertikální CNC frézovací centrum 4 ks technologie obrábění, programování NC strojů frézovánf.

stroj musl umožňovat použití minimálně cyou řídicích
systémů přepnutím panelů řľzenl a pNpnuHm softwaru ANO · ANO
oba řidlci systémy funkční v českém jazyce

., ,'::· ANO ANO
software pro zobrazení 3D sitnulace obrábění v českém '
jazyce ANO ano
oracovnl orostor stroje e osvětlen ANO ANO
plynule regulovate|nÝ hlavní pohon ANO ANO
automatická výměna nástro_ ú ANO ANO
strčí le komoletně zakrytován ANO ANO
stroj ,je vybaven centränlm mazáním ANO ANO
součásti stroje e integrovaný počítač ANO ANO
stroj je vybaven ovládacím panelem s k!ávesnid a
barevným LCD displejem ANO ano
stroj musí mít možnost přenosu dat z počltače přes USB,
tnusí tnít dostatečnou kapacitu paměti pro využívánl CAM
systémů ANO ANO
součásti dodávky jsou popisy a návody ke stroji v českém
jazyce ANO ANO
součástí dodávky jsou popky a návody ke všem softwarům '
v českém jazyce · 0 ANO ANO
CE certifikát ANO ANO
PQsúvy a upinacÍstůl
podélný pojezd v ose X mm min. 300 350 mm
příčný pojezd v ose Y mm min. 200 250 mm
vertikální pojezd v ose Z mm min. 300 300 mm
rychloposuv v osách X, Y, Z mls min. 10 15 mls
pracovni posuv v osách X, Y, Z mls min. 8 10 mls
velikost upinacl plochy stolu mm min. 500 x 275 520 x 300 mm
maximální zatfžení stolu kg min 80 100 kg
T - drážky: počet x šířka mm min 5 x 45 5x45mm
Hlavní vřeteno
rozsah otáček vřetene ot./min. 150-10000 150 - 1C000 ot./min.
výkon hlavnlho motoru kW min. 6 7 kW
minimální krouticí moment Nm min. 40 41 Nm
kuželová dutina ISO 30 ANO ANO
Zásobník nástro_ ú
počet nástrojových pozic min. 18 20
maximálnf průměr nástroje _ mm 63 63 mm
magmá|nÍ délka nástro e ínni 200 200 mm
Další parametry
maxlmálnl přívod energie KVA 10 g kva
maximálnf rozměry: šířka x hloubka x výška mm 1700x1800x230q 1600x1700x2200 mm
maximální hmotnost ' _ kq 2000 1970 kg
Povinná minimálni poŽadovaná výbava stroje
pistole pro čištěnl pracovního prostoru stro e ANO ano
mechanický strojnf svěrák min. šířka upnutí x šÍřka Čelisti mm s ŕnim125x113 125x113 mm
4tá osa otočný stůl ; ' ANO . ANO
ruční skHčidlo pro otočný stůl ANO " ANO
upínací čep pro upinánl držáků nástrojů pro kužel vřetene ks min 20 ks 20 ks
kombinovaný frézovací držák upínací tm 016 mm ks 1 1 ks
kombinovaný frézovací držák uplnaci tm 022 mm ks 1 1 ks
kleštinový držák pro kleštiny ER 25 ks 4 4 ks "
držák nášho ú Weldon s dutinou 010 mm ks 1 1 ks
držák nástrojů Weldon s dutinou 016 mm ks 1 1 ks
sada kleštin ER 25 ANO ' ANO
sonda pro zaměřování nástro ú ANO ANO
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vnější chlazenl nástro ú včetně čerpadla vany ANO ano
ruční kolečko na kabelu k ovládáni os stroje ano ano
3D snímač - mechanická sonda ks 1 1 ks
vyrovnávací prvky pro ustavení stroje ANO ano
přeprava sto e od výrobce k zadavateli zakázky ANO ANO
zaškolení obsluhý ANO ano

Součástí dodávky budou veškerá další příslušenství výše nezmíněná tak, aby dodávka tvořila jeden funkční celek.

Poznámka l: Dodavatelé povinně l/yp|n/ sloupec Skutečné parametry nabízeného stroje (poslední sloupec vpravo). Dodavate/ke každé
položce technické specifikace dop/n/ANO v případě, že zař/zen/ danou položku obsahuje. nebo NE v ph>adě, že danou položku

neobsahuje. Nebude-li nab/zené za/'ken/ obsahovat některou z požadovaných položek technické spec/Nkace, bude nabídka vyřazena. V
případě, že je ve sloupci Púžadované hodnolý uveden číselný parametr, dop/n/dodavatel do sloupce Skutečné parametry nabízeného

stroje hodnotu tohoto požadovaného technického parametu.
.

V Hořovicíc

Dr, štefán Hansch - jednatel
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Příloha ZD č. 3 b) Technická specifikace strojů m k podpisu

Technická specifikace strojů pro VZ Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město -
modernizace dílen odborného výcviku - CNC centrum

Zadavatel požaduje, aby dodavatelem nabídnuté zařízeni splňovalo všechny minimálni technické parametry
specifikované v níže uvedené tabulce.

Dodavatel u ,ka,ž,d,é uvedené položky (řádku) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízeni nebo u
nevyčislitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízeni splňuje nebo nesplňuje tento požadavek.

Požadované parametry stroje

Skutečné parametry
Parametr jednotka/počet Požadované hodnoty nabízeného stroje

3 osé vertikálni 3NC soustružnické obrabéci centrum, pro
Tříosé vertikální CNC soustružnické centrum 4 výuku technologie obráběni, programování NC strojů a
ks soustruženi. '

stroj musí umožňovat použiti min. dvou řídicích
systémů přepnutím panelů řízeni a přepnutím software ANO ano

oba řidicÍ systémy funkční v českém jazyce ANO ano
software pro zobrazeni 3D simulace obráběni
v českém jazyce ANO ano
pracovni prostor stroje je osvětlen

ANO ANO

stroj je kompletně zakrytován ANO ano

plynule regulovatelný hlavní pohon ANO ano
stroj je vybaven centrálním mazáním ANO ano
součásti stroje je integrovaný počítač ANO ano
stroj je vybaven ovládacím panelem s klávesnicí a ANO ano
barevným LCD displejem
stroj musí mít možnost přenosu dat z počítače přes
USB, musí mít dostatečnou kapacitu paměti pro ANO ano
využíváni CAM systémů
součásti dodávky jsou popisy a návody ke stroji v ano ano
českém jazyce
součástí dodávky jsou popisy a návody ke všem ANO ano
softwarům v českém jazyce
CE certifikát ANO ano

oběžňý průměr stroje nad ložem mm min. 230 250 mm
oběžný průměr stroje nad suportem mm min. 80 85 mm
maximálni obráběný průměr mm min. 80 85 mm
vzdálenost hrotů"mezi vřetenem a koníkem mm min. 405 405 mm
maximální obráběná délka mm min. 250 256 mm
maximálni průchod vřetenem mm min. 25,0 25,5 mm
Hlavni vřeteno
rozsah otáček vřetene ot/min 60 - 6 300 60 - 6300 ot/min
pneumatické upínání ANÓ ano
výkon hlavního motoru kW min. 5 5 kW
krouticí moment Nm min. 30 35 Nm
Posuvy v osách
dráha posuvu v ose X mm min. 90 100 mm
dráha posuvu v ose Z mm min. 280 300 mm
rychloposuv v ose X m/min min. 12 15 m/min
rychloposuv v ose Z m/min min. 12 15 mimin
přesnost polohováni souřadnic mm min. 0,01 0,004 mm
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Koník
zdvih pinole koníku mm min. 100 120 mm
průměr pinole j mm miri. 30 35 mm
C-osa
rychloposuv oUmin min.900 1000 oUmin
Revolverová hlava
počet nástrojových pozic min. 12 12
počet poháněných nástrojových pozic min. 6 6
pro osové i radiálni nože ANO ano
Další parametrý
maximální přívod energie KVA 7 6 kva
maximálni rozměry: délka x hloubka x výška mm 1800x1300x1900 1700x1270x1820 mm
maximální hmotnost kg 1200 1100 kg
Povinná minimálni požadovaná výbava stro e
ruční kolečko na kabelu k ov|ádání os stroje ano ano
elektronické kolečko pro regulaci posuvů a ANO ano
rych|oposuvů
lopatka pro odebírání kusů z pracovního prostoru ANO ano
pistole pro čištěni pracovního prostom stroje ano ano
tříčelisťové sk|íčid|o průměr 95 mm s průchozím
vrtáním min. 25 mm, se sadou měkkých čelisti, sadou ANO ano
tvrdých čelistí a tažnou trubkou
kleštinový upínač pro hlavni vřeteno včetně tažné ANOtrubky pro kieštiny ANO
držák radiálního nástroje velikost M4 ks 2 2 ks
držák radiálního nástroje velikost M3 ks 1 1 ks
držák kleštin ESX 16 ks 2 2 ks
sada kleštin ESX 16 ks 1 1 ks
držák vrtáků ks 1 1 ks
držák vyvrtávacích tyči ks 1 1 ks
držák radiální naháněný ks 1 1 ks
držák axiálni naháněný ks 1 1 ks
chlazeni nástro ú včetně čerpadla a vany ANO ano
optická sonda - zařízeni na zaměření nástroje v ANO ano
pracovním prostoru včetně seňzovaciho kalibru
vyrovnávací prvky pro ustaveni stroje ANO ano
přeprava stoje od výrobce k zadavateli zakázky ANO ano
zaškolení obsluhy ANO ano

Součásti dodávký budou veškerá další příslušenství výše nezmíněná tak, aby dodávka tvořila jeden funkční

poznámkq l: Dodavatelé povinně vyplní sloupec Skutečné parametry nabízeného stroje (pos/edn/ sloupec vpravo).
7odavate/ ke každé položce technické speciňkace dop/n/ANO v př/padě, že zař/zen/ danou položku obsahuje, nebo NE v

Př.:dě, že danou položku neobsahuiejNebude-li nabízené zař/zeni obsahovat některou z požadovaných položek technické
specl lkace, bude nab/dka vyřazena. V přpadě, že je ve sloupci Požadované hodnoty uveden číselný parametr, doplní dodavatel

V Hoř
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. Příloha č. 4: Cenová nabídka

. Cenová nabídka pro VZ Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město -modernizace dílen odborného výcviku - CNC centrum

Počet Cena za
Cena celkem Cena celkem

Položka kusů MJ jednotku
bez DPH s DPH

včetně DPH

Tříosé vertikální CNC
4 ks 1.884.575,- Kč 6.230.000,- Kč 7.538.300,- Kč

frézovací centrum

Třiosé vertikální CNC
4 ks 1.963.225,- Kč 6.490.000,- Kč 7.852.900,- Kč

soustružnické centrum

3.847.800- Kč 12.720.000,- Kč 15.391.200,- Kč
CELKEM

V Hořovicích, dne 14.6.2018

Dr. Stefan Hansch - jednatel


