Príloha 2 výzvy

Ponuka
„Bezpulzná mikrovlnná piecka“
Názov:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Kontaktná osoba:
Tel:
e-mail:
Je hospodársky subjekt mikropodnik, malý alebo stredný podnik?

áno / nie

Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej než 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny €. Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých
ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov €. Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat
nepresahuje 50 miliónov € a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov €.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: (cena celkom v € s DPH)
Tabuľka č. 1

Popis komodity
Bezpulzná mikrovlnná piecka s výkonom
1800 W a obsahom:
dva nezávislé magnetróny (primárny 1000 W a
sekundárny 800 W), s homogénnou
distribúciou mikrovlnného žiarenia,
LCD dotykový displej a reproduktory,
protitlakové bezpečnostné dvere opatrené 4
západkami,
vnútro piecky pokryté fluoropolymérom,
zabudovaný odsávací systém odolný voči korózii,
hardware kompletne chránený proti výparom
kyselín a organických rozpúšťadiel,
mikrovlnná piecka má 5 USB portov, 2 Ethernet
porty, 1 RS232, interný mikro SD RAM na
uchovávanie
metód
dát
a
predprogramovateľných metód,
systém po spustení diagnostikuje typ a počet
nádobiek a podľa toho automaticky nastaví
parametre rozkladu (výkon, teplotnú rampu a
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konečnú teplotu),
zariadenie umožňuje
programovanie
teploty
mineralizácie do 300°C,
mikrovlnná piecka má zabudovaný systém
kontroly teploty rozkladanej zmesi v každej
rozkladnej nádobke s kompletným čidlom
(funkcia iWAVE - bezkontaktné meranie
teploty rozkladnej zmesi v každej nádobke
LET technológiou – Light Emmiting
Technology). Teplota v každej nádobke sa
zobrazuje na LCD displeji prístroja, pričom
rozklad je riadený nádobkou s najvyššou
teplotou.
Súčasť dodávky:
12-miestny karusel opatrený optickým senzorom
za účelom rozpoznávania typu a počtu
nádobiek,
s 12-timi
mineralizačnými
nádobkami o objeme 110 ml, s maximálnou
možnou teplotou rozkladu 300°C a
maximálnym pracovným tlakom 104 bar,
40-miestny karusel so 40 ks mineralizačnými
nádobkami o objeme 55 ml, materiál Teflon
TFM, plus ďalší karusel so 40 ks náhradnými
nádobkami s tými istými parametrami.
Súčasťou ceny je i cena za dopravu do sídla
kupujúceho, cena za inštaláciu zariadenia, 24
mesačný záručný servis a zaškolenie obsluhy

Cena celkom
(v zmysle špecifikácií uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk vrátane príloh)

2)

Platca DPH áno/nie
Dátum: ......................
meno, priezvisko, titul, funkcia, podpis osoby (osôb) oprávnenej konať za uchádzača a pečiatka

1

Počet podpísaných osôb musí byť v súlade s obchodným registrom uchádzača. (poznámku vymazať v predloženej ponuke)

2

Cena celkom v eur s DPH sa uvádza aj v systéme Eranet

1

