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Technická specifikace nabídky
1. Identifikační údaje zakázky
Dodávka vybavení vývojového centra 2
Část 1 Mikrometr
JAP INDUSTRIES, s.r.o.
Bystřice č.p. 1260, PSČ 739 95
IČ: 483 98 233
2. Základní identifikační údaje o uchazeči

Název:
Sídlo/místo podnikání:
Tel./fax:
E-mail:
IČ:
DIČ:
Spisová značka v OR:
Osoba opráv. Jednat za uchazeče:
Kontaktní osoba:
Tel./fax.
E-mail:
POŽADAVEK ZADAVATELE

3. Technická specifikace nabídky
NABÍDKA UCHAZEČE

Parametr
Minimální požadovaná hodnota
Uchazeč musí splnit všechny požadované parametry, je oprávněn nabídnou lepší
hodnotu

uveďte specifické parametry Vaší nabídky:
- vždy uveďte, zda nabídka splňuje daný parametr (ano/ne)
- v rámci technických parametrů uveďte konkrétní hodnotu
parametru příp. popis řešení
ANO/NE
HODNOTA, ŘEŠENÍ

Mikrometr
Třmenový mikrometr v provedení dle DIN 863
Měřící dotek tvrdokov, průměr minimálně 8 mm
Měřící rozsah mikrošroubu minimálně 25 mm
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Měřící rozsah minimálně v rozmezí 600-800 mm
Max. chyba do 8 µm
Aretace kroužkem,
Držadla pro zamezení přestupu tepla
Nastavovací měrky pro mikrometr (sada)
Kontrolní měrky k třmenovému mikrometru
Přesnost nad 200 mm, přesnější než tolerance dle DIN 863
Délka měrky 650 mm s max. chybou +/- 4 µm
Délka měrky 750 mm s max. chybou +/- 4 µm
Krabice pro mikrometr

Ostatní
Součástí plnění je kompletní dodávka včetně dopravy, vyložení, manipulace na
místo, ustavení, montáže, uvedení do provozu
Bude dodána kompletní dokumentace stroje. Bezpečnost zařízení bude zajištěna dle
platných norem a předpisů.
Záruka, záruční servis
Záruka min. 24 měsíců
Bez omezení rozsahu provozu, pokud je k dané záruce potřeba realizace servisních
prohlídek, pak jejich cena je zahrnuta v celkové nabídkové ceně (mimo cenu
opotřebovávajících se náhradních dílů a provozních kapalin).
Odstraňování záručních závad zdarma, bez jakýchkoliv poplatků a nákladů jako např.
cestovné, ubytování apod.

ano/ne
ano/ne

ano/ne
ano/ne

ano/ne

V ………………..dne
………………………………..
Podpis, razítko
Titul, jméno, příjmení
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