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 Organizačné zložky: Gymnázium a Stredná odborná škola polytechnická 
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VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK 
 

 
Zákazka : Nákup a inštalácia 1 ks  –  Centrálne odsávacie a filtračné zariadenie  

pre CNC plazmu„ 

 

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). 

Zároveň žiadame o predloženie neoverenej kópie oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky. 

Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, 
Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania. 
         Ponuku je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu ssjh.tec.bj@gmail.com, alebo 
osobne v uzatvorenej obálke s označením: „Centrálne odsávacie a filtračné zariadenie pre CNC 
plazmu „  do podateľne verejného obstarávateľa v termíne do 02.08. 2021 do 09,00 hodiny. 

V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie ceny s uvedením platnosti ponuky podľa 
špecifikácie uvedenej v prílohe a lehotu dodania. 

Po vyhodnotení ponuky bude vyhotovená záväzná objednávka, ktorá bude následne doručená 
vybranému záujemcovi.  

  

V Bardejove 15. 07. 2021 

                                                                                                             

                                                                                                  Ing. Peter Dulenčin, PhD. 

                                                                                                           Riaditeľ školy 

 

Príloha: Špecifikácia predmetu zákazky  

              Opis predmetu zákazky 

 

 

 
    



           

 

 SPOJENÁ ŠKOLA JURAJA HENISCHA 
  Slovenská 5,  085 01 Bardejov 
 
 Špecifikácia predmetu zákazky 

(zákazka podľa § 117) 
 

Nákup a inštalácia –  „Centrálne odsávacie a filtračné zariadenie pre CNC plazmu„ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  SPOJENÁ ŠKOLA JURAJA HENISCHA, Slovenská 5, 085 01 Bardejov 

IČO:      42035261 

tel.:        0911 190 771, 054/4861950 

e-mail:   ssjh.tec.bj@gmail.com 

2. Typ zmluvy a predmet zákazky:  

 Objednávka na predmet zákazky: Nákup a inštalácia –  „Centrálne odsávacie a filtračné   

                                                        zariadenie pre CNC plazmu „ 

  

3. Podrobný popis predmetu zákazky: 
 

V prílohe – Opis predmetu zákazky  

 

4.  Miesto dodania:  Spojená škola Juraja Henischa, zváračská škola č. 208, Kúpeľná ulica Bardejov 

 

5. Trvanie zmluvy do:  30. novembra 2021  
 

 

6. Jazyk ponuky:           slovenský 

 

7. Podmienky financovania predmetu obstarávania:  

Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu PSK. Štruktúra ceny je uvedená v opise 
predmetu zákazky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

 

 SPOJENÁ ŠKOLA JURAJA HENISCHA 
  Slovenská 5,  085 01 Bardejov 
 
  

 
 
 

 

Opis predmetu zákazky 
 
 

Názov zákazky: Centrálne odsávacie a filtračné zariadenie pre CNC plazmu. 
 
Technické požiadavky: 
   Centrálne odsávacie a filtračné zariadenie s patrónovými filtrami ( min.4 ks) a plne  
   automatickým čistením, certifikované v kategórii W3 pre odsávanie splodín vznikajúcich  
   pri zváraní vysoko legovaných oceli s možnosťou vháňania prefiltrovaného vzduchu späť  
   do pracoviska (dielne): 
-  filtračná jednotka zachytávajúca hrubé častice v deflektore slúžiacom aj ako pred separátor  
   a zásobníkom na hrubé častice. Ďalej splodiny sú filtrované a separované cez filtre    
    s automatickým čistením.  
-  digestor s lamelami brániacimi úniku dymu a suchým lapačom iskier o rozmeroch najmenej  
   1 500 x 1 500 mm, zavesený nad CNC plazmou. 
-  spiro potrubie 250 mm a spojovací materiál, na prepojenie digestora s odsávacou  
   a filtračnou jednotkou. 
 
   Efektívnosť separácie:           90 – 99 % 
   Napájacie napätie:                 400 V 
   Sací výkon ventilátora:          3 500 – 4 000 m3/hod. 
   Výkon motora:                       min. 2,8 kW 
   Hlučnosť:                               max. 75 dB 
   Rozmery:                               max. š – 1000, h-1000, v-3000 mm 
 
-  doprava, inštalácia, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy na adrese: Spojená škola  
   Juraja Henischa, dielne PV, Kúpeľná ulica, Bardejov.  
-  min. 2 ks náhradné filtre. 
  
 
 


