
   

 

 

     

 

 

 - 1 - 

 

Cenová nabídka č. N17xxx 
 
 

1. Předmět nabídky: 
 
Předmětem nabídky je dodávka testovacího vozíku pro zkoušky těsnosti 3ks shodných 
chladičů xxxx. Nabídka je v rozsahu: 
 

• Bezpečnost a rizika dle platné legislativy 

• Projekt strojní 

• Projekt pneumatiky 

• Projekt elektro 

• Výroba a dodávka strojní 

• Výroba a dodávka pneumatiky 

• Výroba a dodávka elektro 

• Opotřebitelné díly (těsnící gumy v hlavicích) 

• Asistence při oživení 

• Revize 

• ES prohlášení o shodě 

• Ostatní náklady (doprava, pojištění, atd.) 
 

Předmětem nabídky není: 
 

• Přívod energií k testovacímu vozíku. Přípravek bude napájen ze stávající základové 
stanice, která není předmětem nabídky. Provozovatel je taktéž povinen zajistit HW a SW 
připravenost této základové stanice pro správnou funkci zde nabízeného LT vozíku vč. 
oživení a doplnění SW o funkci čtení čárových kódů chladičů v LT vozíku. 

 

2. Podklady pro vypracování nabídky: 
 
E-mailová poptávka ze dne xxxx – yyyy 
 

Odesílatel:  Příjemce: 
   
ATS Techplus s.r.o. 
 

Firma xxxx 

Pohraniční 639/31 

706 02 Ostrava-Vítkovice 
Adresa xxxx 

   
 Osoba xxxx 

+420 595 955 987 
+420 775 189 736 
 
atstechplus@atstechplus.cz  
 

Telefon 
Mobil 
Fax 
E-mail 
 

 
+420 xxxx 
+420 xxxx 
xxxx@yyyy 
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3. Součinnost Zákazníka 
 

Poskytne dodavateli kompletní výkresovou dokumentaci chladiče včetně 3D modelu hned po 
zaslání objednávky. 
Poskytne dodavateli rozpis zapojení HARTING konektorů základové stanice hned po zaslání 
objednávky. 
Poskytne dodavateli požadované kódové číslo testovacího vozíku hned po zaslání objednávky. 
Poskytne dodavateli komentovaný výpis aktuálního SW základního zařízení, na kterém bude 
testovací vozík provozován hned po zaslání objednávky. 
V případě požadavku provozování testovacího vozíku v různých základních zařízeních, investor 
zajistí jejich plnou HW a SW kompatibilitu. 
Poskytne dodavateli na vyžádání 6 ks vzorků kompletních chladičů pro odladění zařízení. 
Poskytne dodavateli přístup k volné základní stanici pro seřízení a odladění vozíku na dobu 
nezbytně nutnou – cca 3 dny. 
 

4. Technické řešení: 

4.1. 

Jedná se o výměnný vozík pro zkoušku těsnosti (xxxx). Vozík bude 
provozován na základním zařízení vyrobeném firmou xxxx, yyyy nebo zzzz, a dodaném 
do xxxx. Konstrukce vozíku bude uzpůsobena po mechanické a elektrické 
stránce základnímu zařízení tak, aby bylo možno vozík na tomto zařízení provozovat bez 
jakýchkoliv pozdějších úprav. Testovací vozík bude dodavatelem naprogramován do jedné 
základové stanice. 
 

• Horké povrchy nesmějí překročit 50°C. 

• Vozík bude provozován ve stroji xxxx, yyyy, zzzz. 

• Kolečka dimenzovaná na nosnost, otočná, 2xbržděná, 2x nebrzděná. 

• Elektrické připojení k základnímu stroji přes 6 integrovaných zásuvek Harting v poloze 
umožňující snadné připojení bez namáhání kabelů na ohyb - cca ve sklonu 45 ° 
s ohledem na výšku vozíku – na vrchní straně). 

• Pneumatické připojení k základnímu stroji 1 x 6 bar, 3x zkušební tlak 2 bar. 

• Konstrukce z Al profilů, či svařovaný rám. 

• Ke každé pozici blok s kontrolkami. 

• Senzor přítomnosti dílu, pneumatické upínání dílu. 

• Válce pro příjezd utěsňovacích hlav a pneumatické utěsňovací hlavy s kontaktováním na 
vnitřní průměr pro nejmenší výpusť a na vnější průměr pro další dvě výpusti. 

• V jedné hlavici přívod zkušebního tlaku, v druhé hlavici výstup na tlakový senzor, u 
tlakového senzoru rychlospojka pro připojení kalibrované netěsnosti. 

• Zakládací přípravek chladiče v horní (v první) poloze s minimální vůlí, dole (ve druhé) 
počítat s větším výkyvem při navedení těsnících hlav. 

• Poka yoke - kontrola správné délky chladiče (ve vertikálním směru) 

• OK a NOK měrka pro kontrolu systému poka yoke – délka chladiče včetně měrového 
protokolu (dodání měrek zároveň s vozíkem). 

• Váleček pro značkování chladiče modrou značkou a upnutí používaných razítek dle 
stávající konstrukce xxxx (na válci pouze senzor pro přední pozici) 

• Materiál těsnění Perbunan, 50 Shore, 1 sada náhradního těsnění, předpokládaná 
životnost těsnění bez používání mazacích aditiv ca. 10 000 cyklů 

• Všechny popisky v českém jazyce 
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4.2 Všeobecný popis funkce zařízení 
 
Pracovník vloží výrobek do testovacího vozíku v základní pozici. Vystoupením ze světelné 
závory se spustí testovací cyklus. Výrobek je zablokován, provede se v první fázi kontrola délky 
chladiče, kontrola přítomnosti a správné montáže dílů, v druhé fázi test těsnosti při tlaku 2,2 bar. 
Výsledek testu je signalizován na panelu s kontrolkami (signalizace : zelená - dobrý kus , 
červená - netěsnost , modrá – opakované měření , žlutá – poka – yoke). Po testu je automaticky 
vytištěna etiketa, po jejímž odebrání z tiskárny, která je příslušenstvím základního stroje, je 
výrobek uvolněn a je možné pokračovat v měření dalšího kusu. 
 

5. Cenová část nabídky: 
 

 Cena celkem v Kč bez DPH xxx xxx 
 

 

1 Projektová dokumentace xx xxx 

2 Materiálové náklady xxx xxx 

3 Výrobní náklady xxx xxx 

4 Náklady na zajištění kvality a kontrolu xx xxx 

5 Přepravní náklady x xxx 

6 Overhead x xxx 

7 Vytvoření funkčního DB LTR xx xxx 
 
 
Firma ATS Techplus s.r.o. je měsíčním plátcem DPH. 
Ceny jsou v Kč bez DPH. DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době 
realizace. 

Cena bude považována za smluvní dle § 2 Zákona o cenách č. 526/90 Sb. K ceně bude 
připočtena DPH podle platných ustanovení Zákona č. 235/04 Sb. v platném znění. 

Cenová část nabídky vychází ze skutečností, které byly známy k datu předkládání 
nabídky, z cenové úrovně roku 2017 a platného devizového kurzu.  
 
V případě změn technického zadání, cenových vstupů nebo kurzu mohou být ceny 
odpovídajícím způsobem upraveny 

 
6. Platební podmínky a dodací lhůty:  
 
 
V případě předání díla do 30 dní od dodání výše uvedené technologie do MBOV: 
 
1. Dílčí faktura   60% po dodání do MBOV 
2. Konečná faktura   40% předání díla do 30 dní od dodání 
 
V případě předání díla nad 30 dní od dodání výše uvedené technologie do MBOV: 
 
1. Dílčí faktura   60% po dodání do MBOV 
2. Dílčí faktura   30% po 30 dnech od dodání 
3. Konečná faktura   10% zádržné (maximálně 90 dní od dodání) 
 
 



   

 

 

     

 

 

 - 4 - 

 
 

7. Dodací termíny: 
 
Objednání:      CW 0 
Konstrukční přejímka:   CW 4 
Dodávka do MAHLE BEHR Ostrava: CW 21 
Přejímka (zkušební provoz):   CW 22 
Konečná přejímka:     CW 23 
 
  

8. Platnost nabídky:   x / yyyy 
 
 
9. Záruka na dílo:  Na výkony 24 měsíců ode dne předání díla, na 

dodávky dle dodavatele, nejméně však 6 měsíců. 
 
 
10. Vypracoval:     xxxx 

  mob.:  xxx xxx xxx 
  e-mail.: xxx@yyyy.cz  

 

11. Schválil:    xxxx 
  mob.:  xxx xxx xxx 
  e-mail.: xxx@yyyy.cz 

 
V Ostravě dne  xx.y.zzzz 
 


