Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky
Modernizácia - realizácia osadenia prevodovky a stromčeka v sile vápna

Technická špecifikácia
1. Vyprázdňovacie
zariadenie
sila
typu
ZDM400,
alebo
ekvivalent
- bežný prevodový elektromotor bez rotačnej sondy, pre pohon rozrušovača a pevnej
pätky umiestnený mimo telesa rozrušovača, čo uľahčí a umožní bežnú údržbu
zariadenia aj počas prevádzky, a predĺži intervaly údržby
(zahrňuje nižšie uvedené)
médium: surové nehasené vápno (CaO)
pohon: prevodový elektromotor 0,25kW; 400V, 50Hz
materiál: teleso oceľ triedy 11 + náter, vstavba – ušľachtilá oceľ
Nové teleso s inšpekčným okienkom
Nový hriadeľ rozrušovača klenby vrátane pružných lamiel, sada tesnení
Spodný rozhrňovač vrátane rozhrňovacích ramien
Náhradné diely podľa výkresu 13 E 452 v Prílohe č. 1a:
-pozícia 3 – teleso vyprázdňovacej jednotky na sypký materiál, materiál: oceľ S 235
-pozícia 4 – inšpekčné dvierka, materiál: oceľ S 235
-pozícia 31 – vstup podávača, materiál: oceľ S 235
-pozícia 10 – hnacia manžeta, materiál: oceľ 38 CD 4
-pozícia 12 – dolný náboj, materiál: oceľ A 50
-pozícia 13 – tuhé rameno, materiál: oceľ S 235
-pozícia 26 – vyprázdňovací prevodový elektromotor
-pozícia 7 – vreteno, materiál: TU 37 b
-pozícia 8 – flexibilné lamely, materiál: XC 75
-pozícia 9 – náboj, materiál: AS 5 U3
-pozícia 11 – spojovacie skrutky vretena, materiál: biela pozinkovaná oceľ
Zostava pohonu s upchávkovým systémom
Náhradné diely podľa výkresu 13 E 452 v Prílohe č. 1a:
-pozícia 15 – vodiace ložisko, materiál: XC 38
-pozícia 16 – upchávkový krúžok, materiál: PTFE
-pozícia 17 – upchávka, materiál: XC 38
-pozícia 21 – vedenie čapu, materiál: oceľ 38 CD 4

Šnekový dopravník DDMR40, alebo ekvivalent (zahrňuje nižšie uvedené)
2x bez hriadeľový pružný dopravník
2x pružná hadica šnekového dopravníka
2x detektor upchania dopravníka NL100
Náhradné diely podľa výkresu 13 E 452 v Prílohe č. 1a:
-pozícia 29 – manžeta adaptéra, materiál: oceľ A 50
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-pozícia 30 – objemový podávací šnek, materiál: ST51 S7
-pozícia 33 – vonkajšia trubica
-pozícia 36 – spínač pri zablokovaní, materiál: poly karbonát

2. Montážne a demontážne práce
Demontážne a montážne práce : demontáž jestvujúceho zariadenia vrátane rozrušovača klenby v
priestore kónusu sila, demontáž dávkovacích dopravníkov vrátane potrubí, montáž nového
rozrušovača klenby spolu so zariadením ZDM, montáž dopravníkov a potrubí, úpravy podper a
napojenie s uchytením dopravníkov DDMR.
V cene sú zahrnuté všetky náklady vrátane dopravy, spojené s dodaním a inštaláciou predmetu
zákazky.
Požadovaný termín dodania materiálu: do 8 týždňov od vystavenia objednávky
Požadovaný termín realizácie zákazky: počas jarnej odstávky v roku 2022. Predpokladaný termín
odstávky je 23.4.2022 – 23.5.2022.
Dodacie podmienky:
Celková cena za predmet zahŕňa ceny za dodaný tovar, dodaný materiál a všetky náklady uchádzača
spojené s poskytnutím plnenia predmetu zákazky, vrátane nákladov na mzdy za prácu zamestnancov,
cestovné a dopravné náklady, režijné náklady, náklady na vykonanie všetkých činností v súvislosti s
odovzdaní a prevzatím plnenia, ako aj primeraný zisk uchádzača.
Uchádzačom uvedená ponuková cena je maximálna a nemožno ju navýšiť. Uchádzač musí pri jej
stanovení zohľadniť všetky náklady na poskytnutie celého plnenia, ktoré je predmetom zákazky v
rozsahu ako je to uvedené v Opise predmetu zákazky.
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