Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11
čj. KrÚ 83341/2021

VÝZVA
k podání nabídek
dle ust. § 53 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku

„SŠ automobilní Ústí nad Orlicí - dodávka vybavení pro svařovnu“
1. Identifikační údaje zadavatele
Název:
Právní forma:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupen:
Kontaktní osoba:
Tel:
E-mail:

Pardubický kraj
Veřejnoprávní korporace
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
708 92 822
CZ70892822
JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pardubického
kraje
Mgr. Pavel Menšl, oddělení veřejných zakázek
+420 466 026 282/ +420 605 551 501
pavel.mensl@pardubickykraj.cz

Profil zadavatele a místo přístupu k zadávací dokumentaci:
https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_2.html
https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00003370
Systémové číslo veřejné zakázky na profilu: P21V00000455
Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na
https://zakazky.pardubickykraj.cz/.
2. Informace o předmětu veřejné zakázky, předpokládaná hodnota
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro svařovnu pro příspěvkovou organizaci
Pardubického kraje Střední školu automobilní Ústí nad Orlicí, a to v rámci projektu „SŠ
automobilní Ústí nad Orlicí – vzdělávací a rekvalifikační centrum“, registrační číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004957.
Podrobnější informace jsou obsaženy v návrhu smlouvy (příloha č. 2 výzvy) a Položkovém
rozpočtu - specifikaci (příloha č. 3 výzvy).
Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami odpovědného zadávání
dle ust. § 6 odst. 4 ZZVZ, a to s důrazem na kvalitu předmětu plnění s použitím
environmentálních požadavků. Aspekty společensky odpovědného zadávání veřejné zakázky
jsou zohledněny v textu návrhu smlouvy.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)
42662000-4 Zařízení pro sváření
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 166 000,- Kč bez DPH

3. Doba a místo plnění veřejné zakázky
Předpokládaný termín plnění:
do 3 měsíců od obdržení výzvy objednatele. Zadavatel předpokládá plnění v prvním pololetí
roku 2022.
Místo plnění veřejné zakázky:
Středisko praktického vyučování, Třebovská 348, 562 01 Ústí nad Orlicí.
4. Lhůta, forma a způsob podání nabídek, komunikace
Lhůta pro podání nabídek trvá nejpozději do 9. 12. 2021 do 10:00 hod.
Forma a způsob podání nabídek
Zadavatel stanovil pouze elektronickou formu nabídek. Nabídky se po registraci dodavatele
podávají
výhradně
prostřednictvím
elektronického
nástroje
E-ZAK
(https://zakazky.pardubickykraj.cz/), a to vložením elektronické podoby nabídky přes odkaz
„poslat nabídku“ na kartě této veřejné zakázky.
Komunikace
Veškeré úkony v zadávacím řízení a veškerá komunikace probíhají elektronicky, zásadně
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, datové schránky a e-mailu. Dodavatel je
povinen provést registraci v elektronickém nástroji. Tato registrace může trvat až 48
hodin.
Podrobné informace o ovládání systému naleznete na https://zakazky.pardubickykraj.cz/
případně https://www.fen.cz/.
Vzhledem k elektronické podobě nabídek neprobíhá veřejné otevírání nabídek.
5. Požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude předložena pouze v elektronické podobě v českém jazyce.
Nabídka musí obsahovat níže uvedené údaje:






Formulář nabídky (viz formuláře).
Položkový rozpočet – specifikace (příloha č. 3).
Doklady o splnění kvalifikace – kopie dokladů nebo čestné prohlášení dle přílohy
„formuláře“ nebo jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky.
Čestné prohlášení dle bodu 10 výzvy (viz formulář nabídky).
Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami (viz formulář nabídky).

6. Požadavky na zpracování nabídkové ceny
6.1. Nabídkovou cenu dodavatel uvede v podbarveném sloupci v položkovém rozpočtu –
specifikaci. Množstevní ceny a ceny vč. DPH jsou generovány rozpočtem automaticky za
použití matematického vzorce. Cena včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou a
zahrnuje v souladu s požadovanou specifikací dodávky veškeré náklady dodavatele
vzniklé v souvislosti s realizací předmětu veřejné zakázky (zejména související stavební
práce). Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů
majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu. Ceny musí být uvedeny bez DPH, částka
DPH a včetně DPH.
6.2. Nebude-li součástí nabídky dodavatele údaj o nabídkové ceně (zásadně vyplněný
položkový rozpočet), bude dodavatel vyloučen z účasti na zadávacím řízení.
7. Obchodní a platební podmínky
7.1. Dodavatel je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené ve vzorovém
návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této výzvy.

7.2. Zadavatel stanoví, že součástí nabídky dodavatele nebude podepsaný návrh smlouvy,
ale akceptace smluvních a obchodních podmínek. Zadavatel nabízí ke splnění tohoto
požadavku vzorové čestné prohlášení (viz formulář nabídky).
S vybraným dodavatelem pak bude uzavřena smlouva v souladu s návrhem smlouvy
uvedeným ve výzvě a akceptací dodavatele, a to v elektronické podobě, bude-li to na straně
dodavatele technicky možné.
8. Technické podmínky
Technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy
(příloha č. 2 výzvy) a v položkovém rozpočtu - specifikaci (příloha č. 3 výzvy). Položkový
rozpočet včetně technické specifikace předmětu plnění vypracovala společnost PK Adamec,
s. r. o., Ústecká 86, 561 51 Letohrad, IČO 274 824 56.
Dodavatel dále vyplní v položkovém rozpočtu vedle položkových cen také barevně
zvýrazněná pole pro typové označení položek.
Dodavatel v nabídce povinně předloží dokumenty (např. technické listy), ze kterých bude
zjevné splnění technických parametrů předmětu veřejné zakázky, a to u barevně označených
položek v rozpočtu - specifikaci plnění. Zadavatel je oprávněn tyto dokumenty vyžadovat po
dodavateli v rámci vyjasňování nabídek dle § 46 ZZVZ
9. Požadavky na kvalifikaci dodavatelů
9.1. Prokázání kvalifikace v nabídce
Podle § 53 odst. 4 ZZVZ dodavatel prokáže splnění podmínek kvalifikace pro účely
podání nabídky předložením dokladů o kvalifikaci v kopiích. Dodavatel může
požadované doklady nahradit čestným prohlášením, z jehož obsahu je zřejmé, že
splňuje zadavatelem níže požadované podmínky kvalifikace (9.2., 9.3., 9.4. a 9.5.) nebo
jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky dle § 87 ZZVZ.
Zadavatel nabízí dodavateli ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení,
které tvoří přílohu „formulář nabídky“.
Zadavatel si vyhrazuje postup dle následujících ustanovení ZZVZ pro nadlimitní režim:
9.2. Základní způsobilost – doklady předkládá pouze vybraný dodavatel před podpisem
smlouvy.
Dodavatel prokazuje základní způsobilost dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ způsobem
dle § 75 odst. 1 ZZVZ.
Dodavatel tak předloží:







výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)
potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b)
čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c)
potvrzení okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d)
výpis z obchodního rejstříku nebo čestné prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)

9.3. Profesní způsobilost – doklady předkládá pouze vybraný dodavatel před podpisem
smlouvy.
Dodavatel prokazuje profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ. Dodavatel tak
předloží oprávnění podnikat v tomto rozsahu:


doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky,
tedy alespoň „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona“.

9.4. Technická kvalifikace – Seznam významných dodávek
a) Rozsah a způsob prokázání požadovaných informací a dokladů:

K prokázání kritérií technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ dodavatel doloží
seznam významných dodávek dokončených v posledních 3 letech před zahájením tohoto
zadávacího řízení. Dodavatel předloží formou čestného prohlášení seznam významných a
dokončených dodávek s uvedením jejich stručného popisu, ceny, doby poskytnutí a
identifikace objednatele. Zadavatel nabízí pro splnění tohoto požadavku vzorové prohlášení
(viz formuláře).
b) Minimální úroveň
Dodavatel prokáže toto kvalifikační kritérium, pokud v posledních 3 letech ode dne zahájení
zadávacího řízení realizoval (dokončil) alespoň 2 referenční dodávky v oblasti vybavení
pro svařování, každé v hodnotě nejméně 500 000 Kč bez DPH.
9.5. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti
prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
a)
b)
c)
d)

doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,
doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za
dodavatele.

9.6. Společná ustanovení
Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace uvedené pod body 9.2., 9.3., 9.4. a 9.5.
budou v originále nebo úředně ověřené kopii v elektronické podobě dle § 122 odst. 3 ZZVZ
zadavatelem požadovány pouze po dodavateli, se kterým bude uzavírána smlouva
(vybraný dodavatel).
Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadované způsobilosti
nejpozději v době 3 měsíců před dnem podání nabídky.
Pokud není dodavatel z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný
doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.
10. Prohlášení dle z. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
Dodavatel v nabídce předloží čestné prohlášení (viz formulář nabídky), že:


není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c)
zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná osoba vlastní
podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a



že neprokazuje svou kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v předchozí odrážce.

11. Zadávací lhůta
Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 3 měsíců od konce lhůty pro podání nabídek.
12. Pravidla pro hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle celkové nejnižší
nabídkové ceny včetně DPH, kdy jako nejvýhodnější nabídka bude považována nabídka s
nejnižší nabídkovou cenou.
Dodavatel musí v nabídce doložit údaje rozhodné pro hodnocení (zásadně vyplněný
položkový rozpočet). Jeho pozdější doplňování je dle § 46 ZZVZ nepřípustné.
Zadavatel neprovede hodnocení nabídek, pokud by měl hodnotit nabídku pouze jednoho
dodavatele.

13. Vysvětlení zadávací dokumentace
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace může být zadavateli doručena nejpozději
7 pracovních dní před skončením lhůty pro podání nabídek, a to elektronicky do datové
schránky nebo prostřednictvím elektronického nástroje nebo na e-mail kontaktní osoby
uvedené v bodě 1 této výzvy.
14. Další ustanovení
14.1. Zadavatel si dle § 53 odst. 5 ZZVZ vyhrazuje uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka a
oznámení o výběru dodavatele na profilu zadavatele. Oznámení se považují za
doručená všem účastníkům okamžikem jejich uveřejnění.
14.2. Informace o skutečném majiteli vybraného dodavatele budou zadavatelem zjišťovány
postupem dle ust. § 122 odst. 4 nebo 5 ZZVZ.
14.3. Zadavatel může v souladu s § 39 odst. 5 ZZVZ ověřovat věrohodnost poskytnutých
údajů a dokladů. Nepředložení těchto dokladů bude posuzováno jako důvod pro
vyloučení účastníka dle § 122 odst. 7 ZZVZ.

V Pardubicích dne 22. 11. 2021

PhDr. Jana Haniková
vedoucí kanceláře ředitele úřadu
pověřená hejtmanem
schváleno usnesením Rady Pardubického kraje dne 22. 11. 2021, č. R/693/21

Přílohy:
1.
Formuláře
2.
Návrh smlouvy
3.
Položkový rozpočet – specifikace

Příloha č. 1 – Formuláře k výzvě čj. KrÚ 83341/2021

Formuláře
1.1. Název veřejné zakázky
1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název
Sídlo
IČO
1.3. Druh veřejné zakázky
1.4. Forma zadávacího řízení
1.5. Systémové číslo profilu

SŠ automobilní Ústí nad Orlicí - dodávka
vybavení pro svařovnu
Pardubický kraj
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
708 92 822
dodávky
zjednodušené podlimitní řízení
P21V00000455

1. Úvod
Zadavatel poskytuje pro potřeby dodavatele vzory potřebných prohlášení ke splnění požadavků ve výzvě k podání nabídek (dále též výzva) čj. KrÚ 83341/2021 na předmětnou veřejnou zakázku.
2. Seznam formulářů
1. Formulář nabídky
2. Seznam významných služeb dodavatele
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Příloha č. 1 – Formuláře k výzvě čj. KrÚ 83341/2021

Formulář nabídky
Název veřejné zakázky
SŠ automobilní Ústí nad Orlicí - dodávka vybavení pro svařovnu
Identifikační a kontaktní údaje dodavatele
Obchodní firma

(doplní dodavatel)

IČO

(doplní dodavatel)

Sídlo

(doplní dodavatel)

Číslo účtu

(doplní dodavatel)

Kontaktní osoba

(doplní dodavatel)

E-mail

(doplní dodavatel)

Telefon

(doplní dodavatel)
Osoba oprávněná jednat za dodavatele

Jméno, příjmení

(doplní dodavatel)

Funkce

(doplní dodavatel)
Čestné prohlášení o splnění podmínek kvalifikace
dle ust. § 53 odst. 4 z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Pro účely zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku prohlašuji, že shora
uvedený dodavatel splňuje veškeré podmínky kvalifikace požadované zadavatelem ve
výzvě k podání nabídek ze dne 22. 11. 2021, čj. KrÚ 83341/2021, tedy:
1. je způsobilým dle § 74 ZZVZ (kromě jiného nemá v České republice nebo v zemi
svého sídla v evidenci daní ve vztahu ke spotřební dani zachycen splatný daňový
nedoplatek a že nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění).
2. Splňuje profesní způsobilost dle bodu 9.3. výzvy.
3. Splňuje technickou kvalifikaci – minimálně 2 referenční dodávky v oblasti vybavení pro svařování, každé v hodnotě nejméně 500 000 Kč bez DPH, dokončené
v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení.
Čestné prohlášení – střet zájmů
Pro účely zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku prohlašuji, že shora
uvedený dodavatel
 není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1
písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění nebo jím ovládaná
osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti a
 že neprokazuje svou kvalifikaci prostřednictvím osoby uvedené v předchozí odrážce.
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Příloha č. 1 – Formuláře k výzvě čj. KrÚ 83341/2021

Souhlas se smluvními a obchodními podmínkami
Pro účely zadávacího řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku prohlašuji, že shora
uvedený dodavatel souhlasí se smluvními a obchodními podmínkami, které byly součástí výzvy k podání nabídek, č. j. KrÚ 83341/2021, a že v případě, kdy bude vybraným
dodavatelem, uzavře smlouvu v souladu s takto stanovenými podmínkami.
V (doplní dodavatel) dne (doplní dodavatel)
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Příloha č. 1 - Formuláře k výzvě čj. KrÚ 83341/2021

Seznam významných dodávek dodavatele
dle bodu 9.4 výzvy k podání nabídek
(min. 2 dokončené v posledních 3 letech, každé nejméně v hodnotě nejméně 500 tis. Kč bez DPH

1.

2.

Název a stručný popis předmětu dodávky
Termín realizace dodávky
Rozsah (v Kč bez DPH)
Identifikace objednatele dodávky
Kontaktní osoba objednatele
vč. kontaktu na ni
Název a stručný popis předmětu dodávky
Termín realizace dodávky
Rozsah (v Kč bez DPH)
Identifikace objednatele dodávky
Kontaktní osoba objednatele
vč. kontaktu na ni
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Příloha č. 2 výzvy

Kupní smlouva č. OR/22/(doplní zadavatel)

„SŠ automobilní Ústí nad Orlicí - dodávka vybavení pro svařovnu“
uzavřená podle uzavřená dle § 2079 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany
1. Prodávající: obchodní firma/ jméno a příjmení, sídlo
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským/Městským soudem v bude
doplněno před podpisem smlouvy, sp. zn.
IČO: bude doplněno před podpisem smlouvy
DIČ: bude doplněno před podpisem smlouvy
Zastoupen: bude doplněno před podpisem smlouvy
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu o předání
a převzetí dodávky: bude doplněno před podpisem smlouvy
Bankovní spojení: bude doplněno před podpisem smlouvy
č. účtu: je-li dodavatel plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2
písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)
2. Kupující:

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
IČO: 708 92 822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
Zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem Pardubického
kraje
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Petr Vojtěch nebo Ing. Hana Böhmová nebo Ing. Alena Kadaníková
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Pardubice
č. účtu:
220430221/0300

uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“), kterou se prodávající zavazuje odevzdat
kupujícímu předmět koupě specifikovaný v článku I. smlouvy a kupující se zavazuje předmět
koupě převzít a zaplatit cenu podle článku II. smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě
uvedených.
Preambule
Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na
dodávky s názvem „SŠ automobilní Ústí nad Orlicí - dodávka vybavení pro svařovnu“,
(systémové číslo veřejné zakázky: P21V00000455) zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) a v souladu s pravidly pro
příjemce dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP 2014-2020),
mezi kupujícím jako zadavatelem této veřejné zakázky a prodávajícím jako vybraným
dodavatelem k plnění této veřejné zakázky.
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Článek I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je dodávka vybavení pro svařovnu pro příspěvkovou organizaci
Pardubického kraje Střední školu automobilní Ústí nad Orlicí, a to v rámci projektu „SŠ
automobilní Ústí nad Orlicí – vzdělávací a rekvalifikační centrum“, registrační číslo
projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004957. Dodávka bude včetně montáže a
zprovoznění (dále jen „zboží“) dle položkového rozpočtu a technické specifikace, které
tvoří přílohu č. 2.
2. Prodávající se v souvislosti s koupí zboží zavazuje zajistit rovněž:
a) dopravu zboží na místo plnění, jeho vybalení a kontrolu,
b) předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží (manuálů) v českém jazyce
c) protokolární předání zboží do provozu kupujícímu,
d) předání protokolu o zaškolení obsluhy,
e) odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění
veřejné zakázky, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a v platném znění.
3. Dodavatel je povinen dodržet u použitých obalů recyklovatelný materiál, nebo materiál z
obnovitelných zdrojů, nebo obalový systém pro opakované použití. Všechny obalové
materiály musí být dále snadno ručně oddělitelné na části tvořené jedním materiálem.
Článek II.
Cena
1.

Cena je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná a musí zahrnovat
veškeré náklady prodávajícího (zejména clo, obaly, manuály, dopravu, likvidaci obalů,
záruční servis) a finanční vlivy (inflační, kurzový) po celou dobu realizace dodávky.
Cena celkem bez DPH (bude doplněno z položkového rozpočtu),- Kč
DPH 21 % (bude doplněno z položkového rozpočtu),- Kč
cena celkem včetně DPH (bude doplněno z položkového rozpočtu),- Kč.
Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 2 smlouvy.

2. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících
prokazatelný vliv na uvedenou cenu.
3. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu uvedenou v odstavci
1. tohoto článku na základě faktury vystavené v souladu s dalšími podmínkami uvedenými
v této smlouvě a způsobem uvedeným v ustanovení I. přílohy č. 1 této smlouvy (obchodní
podmínky).
4. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury
kupujícímu.
Článek III.
Termín plnění, místo plnění
1. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu předmět této smlouvy do 3 měsíců od výzvy
k plnění, která bude prodávajícímu zaslána prostřednictvím datové schránky.
2.

Prodávající je povinen oznámit kupujícímu nejméně 10 dnů předem termín dodávky
předmětu této smlouvy na místo plnění.
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3.

Místem plnění je Středisko praktického vyučování, Třebovská 348, 562 01 Ústí nad Orlicí

4.

Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu, a to
bezodkladně po dodání předmětu, jeho uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

5.

Převzetí zboží jinými než oprávněnými a oběma stranám známými osobami nebude
považováno za řádné.

6.

Vlastnické právo přechází na kupujícího podpisem předávacího protokolu. S přechodem
vlastnického práva přechází na kupujícího současně i nebezpečí škody na zboží.

Článek IV.
Povinnosti prodávajícího vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020
1. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací veřejné
zakázky „SŠ automobilní Ústí nad Orlicí- dodávka vybavení pro svařovnu“, zejména tuto
smlouvu včetně jejích případných dodatků, včetně účetních dokladů po dobu stanovenou
právními předpisy ČR, minimálně do konce roku 2028, a umožnit k této dokumentaci
minimálně do konce roku 2028 přístup. Pokud je v českých právních předpisech
stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší
lhůta.
2. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a
dokumentaci související s realizací veřejné zakázky „SŠ automobilní Ústí nad Orlicídodávka vybavení pro svařovnu“ zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Dodavatel je povinen informovat
objednatele o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost
informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem a
jejich výsledcích.
3. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s
Integrovaným regionálním operačním programem s názvem: „SŠ automobilní Ústí nad
Orlicí - vzdělávací a rekvalifikační centrum“ a registračním číslem projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004957. Faktura musí obsahovat účel fakturované částky a
bude přesně specifikovat jednotlivé způsobilé výdaje.
4. Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.
Článek V.
Součásti smlouvy
1. Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy:
Příloha č. 1: Obchodní podmínky
Příloha č. 2: Položkový rozpočet
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2. Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující a doplňující. V případě
nejednoznačnosti nebo rozporů mají přednost ustanovení této smlouvy před
ustanoveními výše uvedených příloh.
Článek VI.
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření této smlouvy
odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra
ČR. O uveřejnění smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní
stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako
kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den
od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
4. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této
smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem
stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné
na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního
tajemství.
6. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran
řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
7. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním
řádem obecnými soudy.
8. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají
a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení
smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na
důkaz čehož připojují níže své podpisy.
9. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv
na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany
mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V
případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
10. Jakékoliv změny smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných
dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu
druhé smluvní straně.
11. Tato smlouva je uzavřena elektronicky.
12. Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického kraje dne xx.xx. 2022 usnesením
č. R/xxx/22.
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Za kupujícího:

Za prodávajícího:

............................................
Pardubický kraj

............................................

Příloha č. 1 smlouvy č. OR/

Obchodní podmínky
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Ustanovení I.
Platební a fakturační podmínky
1. Právo dodavatele na vystavení faktury vzniká až po podpisu předávacího protokolu
smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak.
2. Faktura bude adresována:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
3. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt
související s Integrovaným regionálním operačním programem (IROP 2014-2020)
s názvem: „SŠ automobilní Ústí nad Orlicí – vzdělávací a rekvalifikační centrum,
registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004957. Faktura bude splňovat
náležitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je
oprávněn vrátit dodavateli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto
ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel
dodavateli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je dodavatel povinen fakturu
včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává
běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne
prokazatelného předání objednateli opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými
náležitostmi, splňující podmínky smlouvy.
4. Veškeré účetní doklady, každá faktura, musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu
ust. § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.
5.

Cena bude objednatelem uhrazena na účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy, a to na
základě faktury vystavené dodavatelem. Faktura může být vystavena nejdříve dne
následujícího po dni podepsání předávacího protokolu.

6.

Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na
ten účet dodavatele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový
přístup dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů. Jestliže bude na faktuře uveden jiný účet dodavatele, než
takto zveřejněný, bere dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn
zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém
případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně
písemně informuje dodavatele.

7.

Pokud je v okamžiku fakturace o dodavateli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle ust. §109 odst. 3
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bere
dodavatel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na účet dodavatele
pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na
účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje dodavatele.

8. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
Ustanovení lI.
Způsob provádění
1.

Dodavatel bude při zajišťování dodávek vybavení postupovat s odbornou péčí. Dodávky,
práce a služby, které jsou předmětem smlouvy, dodavatel provede v takovém rozsahu
a jakosti, aby dodávka vybavení odpovídala podmínkám stanoveným smlouvou a
obvyklému účelu použití.
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2.

Dodavatel je povinen dodat vybavení ve sjednané době v požadovaném množství,
jakosti a provedení a v souladu s dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Dodavatel
se zavazuje zajistit v rámci dodávky vybavení především veškeré práce dle požadavků
objednatele a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dodání
vybavení bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dodání
vybavení nezbytné.

3.

Dodavatel je povinen při zajišťování dodávek vybavení dodržovat veškeré bezpečnostní
předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k zajišťování
dodávek vybavení a týkají se činnosti dodavatele, bezpečnosti práce, požární ochrany a
ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů dodavatelem vznikne
škoda, nese náklady dodavatel.

4.

Dodané vybavení musí vyhovovat všem normám a právním předpisům platným v
České republice.

5.

Dodavatel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za
nichž se dodávka vybavení realizovat.
Ustanovení III.
Bezpečnost práce, jakost díla, zabezpečení a prověření
jakosti

1. Dodavatel ručí za to, že veškeré dodávky a související služby budou provedeny v jakosti
sjednané smlouvou.
2. Dodavatel bude odpovídat za množství, jakost, provedení a kompletnost dodaného
vybavení v rozsahu smlouvy, za použitý materiál. Bude odpovídat za to, že předmět
plnění bude mít vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, platnými právními
předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškerými platnými technickými
normami, které se vztahují k činnosti dodavatele v rámci plnění smlouvy, dále
vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.
3.

Dodavatel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace
smlouvy kontrolu dodávaného vybavení a jakékoliv jeho části, aby se objednatel mohl
ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.

4.

Pokud by jakákoliv zkontrolovaná část dodávaného vybavení nevyhovovala specifikacím
dle smlouvy, může ji objednatel odmítnout a dodavatel musí buď odmítnutou část
dodávaného vybavení nahradit novým nezávadným plněním, nebo v případě souhlasu
objednatele provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných
požadavků, a to bezúplatně.
Ustanovení IV.
Záruky, odpovědnost za vady

1. Dodavatel odpovídá za správnost a úplnost dodání předmětu smlouvy podle smlouvy,
zadávací dokumentace, platných norem a souvisejících platných předpisů.
2. Dodavatel poskytuje po určenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu smlouvy, tj.
záruku za všechny vlastnosti, které má předmět smlouvy mít zejména dle smlouvy, dle
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob.
Dodavatel prohlašuje, že předmět smlouvy si po tuto dobu zachová všechny takové
vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Za vadu se považují i vady v
dokladech nutných pro užívání věci.
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3. Záruční doba je stanovena v délce 24 měsíců, pokud není stanovena ve smlouvě či jiné její
příloze delší.
4. Vada na předmětu smlouvy, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem
oznámena bez zbytečného odkladu dodavateli a tento zahájí práce na odstranění vady
bezodkladně, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Vada bude
odstraněna nejpozději do 30 pracovních dní po jejím nahlášení dodavateli, nedohodnou-li
se smluvní strany jinak. Pokud to charakter zjištěné vady bude umožňovat, odstraní
dodavatel vadu v místě sídla kupujícího. Kupující může požadovat i dodání nové věci bez
vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze
součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Právo na dodání nové věci,
nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně
užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
5. Dodavatel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady.
6. V případě opravy vadných částí předmětu smlouvy se záruční doba prodlouží o dobu, po
kterou nemohl být v důsledku zjištěné vady předmět smlouvy užíván vůbec nebo mohl být
užíván jen v rozsahu nižším než obvyklém.
7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči dodavateli na zaplacení smluvních
pokut a náhradu škod souvisejících s vadami předmětu smlouvy.
9. V případě odpovědnosti dodavatele za vady platí dále zákon č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Ustanovení V.
Zajištění plnění povinností
1. V případě prodlení dodavatele s plněním dle smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši
0,1 % z celkové ceny plnění za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením kupní ceny je stanovena smluvní pokuta ve
výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě porušení povinností uvedené v čl. I, odst. 3 smlouvy je stanovena smluvní pokuta
ve výši 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
3. Dodavatel zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet objednatel do 14 dnů po obdržení
vyúčtování smluvní pokuty.
4. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty
dodavatelem objednateli nezbavuje dodavatele závazku splnit povinnosti dané mu
smlouvou.
5. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze
strany objednatele.
6. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé
z porušení povinnosti, ke kterému se tato smluvní pokuta vztahuje. Objednatel je oprávněn
požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje
smluvní pokuta, v plné výši.
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Ustanovení VI.
Odstoupení od smlouvy
1. Každá ze stran má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy v případě
podstatného porušení smlouvy a dále v případě porušení smlouvy, které nebylo v
dodatečné 10 denní lhůtě stanovené ke sjednání nápravy ani přes písemnou výzvu
napraveno.
2. Podstatným porušením smlouvy se vedle důvodů uvedených v občanském zákoníku rozumí
zejména:
a. prodlení dodavatele s termínem plnění stanoveným touto smlouvou o více než
15 dnů, nedohodnou-li se strany písemně jinak,
b. prodlení objednatele s termínem úhrady ceny stanoveným touto smlouvou o
více než 15 dnů; nedohodnou-li se strany písemně jinak.
3. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
dodavatele nemá dodavatel nárok na zaplacení ceny podle čl. II. smlouvy, a to ani na její
poměrnou část, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak. Dodavatel
je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel obohatil. Odstoupením od
smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody.
4. V případě odstoupení dodavatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
objednatelem, nemá dodavatel nárok na úhradu ceny. Odstoupením od smlouvy není
dotčen nárok dodavatele na náhradu případné škody.
Ustanovení VII.
Předání předmětu smlouvy, přechod vlastnictví
1. Předmět smlouvy bude předán objednateli v místě plnění uvedeném v odstavci 3. článku III.
smlouvy.
2. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu, a to bezodkladně
po dodání předmětu smlouvy, montáži, instalaci, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.
Podepsáním předávacího protokolu přechází vlastnické právo na objednatele.
Ustanovení VIII.
Závěrečná ujednání
1. Jakékoliv změny smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou
číslovaného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky
budou tvořit nedílnou součást smlouvy. Změny kontaktních osob se považují za provedené
dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
2. Dodavatel je povinen mít po celou dobu plnění uvedenou v čl. III. smlouvy, uzavřenou
platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě v minimální výši pojistného plnění 1 000 000,- Kč.
Dodavatel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy případně potvrzení
pojistitele kdykoliv na vyžádání objednatele. Porušení povinnosti dle věty první je
považováno za podstatné porušení smlouvy.
3. Pro účely těchto obchodních podmínek se v případě jejich připojení ke kupní smlouvě
rozumí pojmem dodavatel označení pro prodávajícího, pojmem objednatel označení pro
kupujícího, pojmem vybavení označení zboží.
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Svařovací stroje

42662100-5

Nábytek
Kancelářský nábytek
Laboratorní nábytek
Školní nábytek
Pitevní nábytek
Kovoobráběcí a tvářecí stroje
Mikroskopy
Strojní nářadí

UB01-4
3913
3918
3916
3393
4263
38513200-6
426

Akce: „SŠ automobilní Ústí nad Orlicí - vzdělávací a rekvalifikační centrum“

LEGENDA:

Vyplní uchazeč o zakázku

VYBAVENÍ SVAŘOVNY
Číslo
položky ve
výkazu
výměr

Díl: 1

Název zařízení

Typové (modelové) označení položky

Výukové stoly pro svařování s držákem svařence

Ks

Cena v Kč Cena v Kč
Měrná
za kus bez bez DPH
jednotka
DPH
Celkem

DPH ve
výši 21%

Cena v Kč
včetně
DPH
celkem
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0-
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0-

1
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0-
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0-

4

ks

0-

0-

0-

SPECIFIKACE: Svařovací stůl pro výuková pracoviště, min.rozměry (Š x H x V) 600 x 580 x 850 mm,
nastavitelné zařízení pro připevnění svařence,spodní odsávání s průměrem připojovacího hrdla min
160 mm, vodní zásobník, zásobník na elektrody, vana na nečistoty, barva šedá.

Díl: 3

Svařovací stůl pro výuku bez zásuvky
SPECIFIKACE: Stůl pro ploché a hluboké svařování, jedna část pokládací plochy tvořena šamotovými
deskami pro autogenní svařování nebo tvrdé pájení. Druhá část plochy tvořena z ocelových úhelníků.
Nastavitelné zařízení pro úchyt svařence. Min.rozměry bez držáku svařence (Š x H x V) 600 x 600 x 800
mm, barva konstrukce šedá.

Díl: 14

Stůl pro řezání kyslíkem a plasmou s odsáváním
SPECIFIKACE: Stůl s masivní pracovní plochou na přípravu materiálu. Rozměry (Š x H x V) min.1 108 x
800 x 800 mm. Připojení sacího hrdla o průměru 160 mm pro připojení na centrální odsávání a filtraci.
Integrovaná vana na nečistoty.

Díl: 15

Stůl pro broušení s odsáváním
SPECIFIKACE: Stůl pro broušení materiálů pro výuku svařování s podstavcem a záchytnou zadní stěnou
s připojením na odsávání. Min.pracovní výška 800 mm. Pracovní hloubka min. 800 mm. Max. rozměry
(Š x H x V) min. 1300 x 1 060 x 1 700 mm.

Díl: 28

Svářecí přístroj MIG/MAG

SPECIFIKACE: Kompaktní invertorový zdroj pro svařování MIG/MAG, Rozsah nastavení svařovacího
proudu min. v rozsahu 20 A - 350 A, Dovolené zatížení při 40 °C min. 260 A / 100 %., Napájení síťovým
napětím 3 x 400 V a jištění 3 x 16 A, Síťová tolerance v intervalu (-20 % až +20 %), Stupeň účinnosti min
87 %, 4-kladkový pohon posuvu drátu, průměr kladek min. 37 mm, Transportní vozík (podvozek)
přizpůsobený pro uchycení tlakové lahve, Svařovací hořák s min. délkou 3 m, Funkční hořák s
ovládáním, LED osvětlením a displejem, Centrální přípojka svařovacího hořáku EURO, Max. hmotnost
cívky drátu min. 18 kg, Vybavení pro svařovací dráty v rozsahu průměrů 0,8 mm až 1,0 mm, Zásuvka s
výstupním napětím 24 V pro předehřev ochranné atmosféry CO2, Redukční ventil CO2 s předehřevem
24 V, Plynulá manuální regulace napětí, Plynulá manuální regulace rychlosti posuvu drátu, Plynule
nastavitelná dynamika svařovacího oblouku – elektronická tlumivka, Nastavitelné dohoření, Možnost
použití ochranné atmosféry CO2 i směsného plynu, Speciální funkce 2-takt/4-takt, Řízený ventilátor
chlazení, Funkce stand-by, Max. hmotnost zdroje 35 kg. Plná záruka min. 36 měsíců, zajištění záručního i
pozáručního servisu. Stejná značka výrobce jako položky č. 29, 30 a 31.

Díl: 29

Invertorový svařovací přístroj MIG
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SPECIFIKACE: Kompaktní invertorový zdroj pro svařování MIG, Rozsah nastavení svařovacího proudu
min. v rozsahu 5 A - 350 A, Dovolené zatížení při 40 °C min. 270 A / 100 %, Speciální charakteristiky pro
svařování kořenových vrstev a pro svařování s průvarem vrstev. Napájení síťovým napětím 3 x 400 V a
jištění 3 x 16 A, Síťová tolerance v intervalu (-20 % až +20 %), Stupeň účinnosti min 87 %, Účiník cos ϕ
0,99, 4-kladkový pohon posuvu drátu, průměr kladek min. 37 mm, Transportní vozík (podvozek)
přizpůsobený pro uchycení tlakové lahve, Svařovací hořák s min. délkou 3 m, Funkční hořák s
ovládáním, LED osvětlením a displejem, Centrální přípojka svařovacího hořáku EURO, Max. hmotnost
cívky drátu min. 18 kg, Redukční ventil Ar/CO s průtokem min. 30 l/min. Speciální funkce 2-takt/4-takt,
Speciální funkce puls-superpuls, Řízený ventilátor chlazení, Funkce stand-by, Max. hmotnost zdroje 36
kg. Plná záruka min. 36 měsíců, zajištění záručního i pozáručního servisu. Stejná značka výrobce jako
položky č. 28, 30 a 31.

Díl: 30

Přenosný invertorový zdroj pro svařování MIG/MAG
SPECIFIKACE: přenosný kompaktní multiprocesní invertorový svařovací přístroj, vybavený
synergickými charakteristikami ke svařování oceli/CrNi/hliníku v ochranném plynu, vhodný k ručnímu
svařování obalenou elektrodou a svařování plněnými dráty s vlastní ochranou. Jednoduchá změna
polarity svařování bez použití nástrojů. Plynule nastavitelná dynamika svařovacího oblouku –
elektronická tlumivka, 4-kladkový pohon posuvu drátu, průměr kladek min. 37 mm, vybavení pro plné i
plněné dráty 0,8 mm až 1,2 mm. Speciální funkce 2-takt/4-takt. Svařovací hořák s min. délkou 3 m.
Rozsah nastavení svařovacího proudu min. v rozsahu 5 A - 180 A. Dovolené zatížení při 40 °C: 90 A /
100 %. Centrální přípojka svařovacího hořáku EURO, Redukční ventil Ar/CO s průtokem min. 30 l/min.
Řízený ventilátor chlazení, Funkce stand-by. Napájení síťovým napětím 1 x 230 V a jištění 1 x 16 A,
Síťová tolerance min. v intervalu (-40 % až +15 %). Stupeň účinnosti min 85 %, Účiník cos ϕ 0,99.
Napětí naprázdno 80V. Max. hmotnost cívky drátu min. 5 kg. Max. hmotnost zdroje 20 kg. Plná záruka
min. 36 měsíců bez dalších omezení, zajištění záručního i pozáručního servisu. Stejná značka výrobce
jako položky č. 28 ,29 a 31.

Díl: 31

Invertorový svařovací přístroj WIG AC/DC

SPECIFIKACE: kompaktní invertorový svařovací zdroj pro svařování WIG AC/DC, Rozsah nastavení
svařovacího proudu min. v rozsahu 5 A - 300 A. Dovolené zatížení při 40 °C: 200 A / 100 %. Speciální
funkce 2-takt/4-takt. Funkce AC speciál, tvar proudu AC sinusový, lichoběžníkový, obdélníkový.
Vyvážení AC a pulsování. Frekvenční automatika AC. Pulsování WIG min. v rozsahu frekvencí 0,01 Hz až
15 kHz. Funkce bodového svařování. Možnost ukládání svařovacích úkolů do paměti. Napájení síťovým
napětím 3 x 400 V a jištění 3 x 16 A, Síťová tolerance v intervalu (-20 % až +20 %), Stupeň účinnosti min
82 %, Účiník cos ϕ 0,99, Transportní vozík (podvozek) přizpůsobený pro uchycení tlakové lahve,
Kapalinou chlazený svařovací funkční hořák s min. délkou 4 m. Redukční ventil Ar/CO s průtokem min.
16 l/min. Nožní dálkový ovladač. Řízený ventilátor chlazení, Funkce stand-by. . Max. hmotnost zdroje 25
kg. Plná záruka min. 36 měsíců bez dalších omezení, zajištění záručního i pozáručního servisu. Stejná
značka výrobce jako položky č. 28, 29 a 30.

Díl: 32

Svařovací stroj pro bodové svařování
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SPECIFIKACE: lehké bodovací kleště pro bodování ocelových plechů do maximální tloušťky 2,5 +
2,5mm. Možnost výměny ramen v rozsahu délky: 125 – 500 mm. Synchronizovaný vestavěný
elektronický časový spínač – interval rozsahu min. od 2 do 65 cyklů.
Kontrola svařovaných povrchů - kompenzačním obvodem, který spustí časový spínač pouze tehdy, když
je možný řádný průchod svařovacího proudu, pro zajištění kvality sváru i na zoxidovaných plochách a
plochách se zbytky barev. Kontrola proudu a vyrovnání fází při obtížném svařování velmi tenkých
plechů, tenkých drátů a plechů z ušlechtilé oceli. Možnost pulzního svařování. Nominální výkon (zatížení
50%) - min. 2,5 kVA. Trvalý výkon min. 1,75 kVA. Nejvyšší krátkodobý výkon min. 20,5 kVA. Nejvyšší
svařovací výkon min.16 kVA. Sekundární napětí naprázdno max. 2,5 V. Sekundární proud: Jmenovitý
provozní proud min. 1000A, trvalý proud min. 700A, nejvyšší krátkodobý proud min. 820A. Napájení
síťovým napětím 3 x 400 V a jištění 3 x 16 A.
Vnější rozměry š/h/v: max. 90/370/230 mm. Max.hmotnost 13 kg. Součástí dodávky ramena délky 125
mm, min. jeden pár elektrod Ø 12mm, nůž ostřící na elektrody Ø 12 mm a přídavná rukojeť. Plná záruka
min. 24 měsíců bez dalších omezení

Díl: 33

Zařízení pro plazmové řezání
SPECIFIKACE: stroj pro řezání kovů na základě dělení materiálu prostřednictvím tenkého paprsku
plazmového plynu. Řezací výkon: min. doporučená tloušťka uhlíkové oceli - 42 mm, max. prořez
uhlíkové oceli min. 50 mm, max. prořez uhlíkové oceli při nižších nárocích na kvalitu řezu min. 55 mm,
doporučené tloušťky materiálu pro kvalitní řez: nerezová ocel min. 40 mm, hliník min. 30 mm, měď min.
25 mm, rozsah výstupního řezacího proudu: min. v intervalu 20-105 A. Stroj vybaven proporcionální
ventilem, který umožní přesné nastavení požadovaného pracovního tlaku plynu a zobrazení hodnoty
tlaku na displeji. Max. vstupní tlak vzduchu min. 8,5 bar. Pracovní tlak vzduchu v intervalu 5 - 5,5 bar.
Spotřeba vzduchu max. 240 l/min. Součástí dodávky plasmový hořák s koaxiálním kabelem o délce min.
6,7m. Napájení 3x400 V, krytí proti stříkající vodě IP23, max. vnější rozměry (š x v x d) - 380 x 810 x 630
mm, max. hmotnost 47 kg. Plná záruka min. 36 měsíců bez dalších omezení.

