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Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414176-2012:TEXT:CS:HTML

CZ-Brno: Speciální obráběcí a tvářecí stroje
2012/S 250-414176

Oznámení předběžných informací

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel
I.1) Název, adresa a kontaktní místo/místa

Klastr českých nábytkářů, družstvo
27695077
Kozí 26/4
Kontaktní místo: Klastr českých nábytkářů, družstvo
K rukám: Ing. Radek Brychta
602 00 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.:  +420 774113526
E-mail: info@furniturecluster.cz
Internetové adresy: 
Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.furniturecluster.cz/
Adresa profilu kupujícího: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/27695077
Další informace lze získat:
Pavlun s.r.o.
28354494
Závodí 233/16
Kontaktní místo: Pavlun s.r.o
K rukám: Milan Pavlun
682 01 Vyškov
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.:  +420 603251031
E-mail: pavlunmilan@centrum.cz
Fax:  +420 517330292

I.2) Druh veřejného zadavatele
Jiný: Dotovaný zadavatel

I.3) Hlavní předmět činnosti
Jiný: Dřevozpracující průmysl

I.4) Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II.B: Předmět zakázky (Dodávky nebo služby)
II.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:

Stroje a zařízení.
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II.2) Druh zakázky a místo dodávky nebo plnění
Dodávky
CZ064.

II.3) Informace o rámcové smlouvě
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy: ne

II.4) Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb:
Předmět zakázky jsou tyto samostatné stroje a zařízení:
— lakovací automat – 1 ks,
— zařizeni pro bezkontaktni měřeni a zaznam tloušťky desek – 1 ks,
— NC olepovací stroj – 1 ks.
uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH: 17 000 000 CZK
Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ano

II.5) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
42611000, 39236000, 38424000

II.6) Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení
1.2.2013

II.7) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ne

II.8) Další informace:

Informace o částech zakázky
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Část zakázky č.: 1
Název: NC olepovací stroj
1) Stručný popis:

Nc řízený průmyslový olepovací stroj se zpětným dopravníkem univerzálně požitený pro zakázkovou i seriovou
výrobu. Zařízení musí být vybaveno systémem pro aplikaci tavného lepidla a PU lepidla. Pro řízení stroje bude
použito dat z interní SQL databáze, která budou mezi řídícím systémem a NC olepovacím strojem předávána
automaticky.

2) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
42611000

3) Množství nebo rozsah:
NC olepovací stroj – 1 ks.
uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH: 9 000 000 CZK

5) Další informace o částech zakázky:

Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Část zakázky č.: 2
Název: Zařizeni pro bezkontaktni měřeni a zaznam tloušťky desek
1) Stručný popis:

Zařizeni pro bezkontaktni měřeni a zaznam tloušťky desek na bazi dřeva s elektronickym kontrolnimsystemem
a grafickym vystupem včetně software pro analyzu vysledků a archivaci dat. Základní statistické vyhodnocení
naměřených hodnot. Možnost protokolování pro každý kus, dávku nebo zvolené časové období. Možnost
exportu dat do xls. a pdf.
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2) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
38424000

3) Množství nebo rozsah:
Zařizeni pro bezkontaktni měřeni a zaznam tloušťky desek 1 ks.
uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH: 2 000 000 CZK

5) Další informace o částech zakázky:

Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Část zakázky č.: 3
Název: Lakovací automat
1) Stručný popis:

Lakovací automat pro provádění povrchové úpravy nábytkářských polotovarů a výrobků.

2) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
39236000

3) Množství nebo rozsah:
Lakovací automat 1 ks.
uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH: 6 000 000 CZK

5) Další informace o částech zakázky:

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace
III.1) Podmínky vztahující se k zakázce

III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto
podmínky upravují:

III.2) Podmínky účasti

III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách

Oddíl VI: Doplňující informace
VI.1) Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: Operační program podnikání a inovace Program spolupráce –
Klastry http://www.mpo-oppi.cz/spoluprace-klastry/.

VI.2) Další informace:
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky „Stroje a zařízení” pro účely předběžného oznámení veřejného
zadavatele podle § 11. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněnyZabezpečení
potřebného vybavení pro výzkum a vývoj.
2. Popis předmětu veřejné zakázky. Pořízení strojů a zařízení.
3. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Potřeba provádění výzkumu a
vývoje bude zabezpečena potřebným vybavením pořízeným v rámci předmětné zakázky.
4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky. Předpokládaným termínem plnění veřejné zakázky je termín
1.4.2013-30.8.2013.

VI.3) Informace o obecném právním rámci

VI.4) Datum odeslání tohoto oznámení:
24.12.2012

http://www.mpo-oppi.cz/spoluprace-klastry/

