OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
1) Identifikace zadavatele
Název zadavatele

Argutec, s.r.o.

IČ, DIČ zadavatele

29453721/ CZ29453721

Sídlo zadavatele

Na Nivách 1339/4, Zábřeh, 700 30 Ostrava

Adresa pro zasílání nabídek
Osoba zastupující zadavatele a
kontaktní osoba
Telefon

Na Nivách 1339/4, Zábřeh, 700 30 Ostrava

E-mail kontaktní osoby

placek@argutec.eu

Ing. Martin Plaček
+420 608119009

2) Název zakázky
Název projektu: Vývoj měřící technologie pro inspekci plošných spojů
Název zakázky: Dodávka materiálu – komponenty pro strojové vidění

3) Druh zakázky
Dodávky

4) Předmět zakázky
Předmětem zakázky je Dodávka materiálu – komponent pro výrobu prototypu
zařízení pro strojové vidění.
Konkrétně se jedná o komponenty minimálně s technickými parametry, které jsou uvedeny
v závorce u každého z komponentů. Dodavatel může nabídnout i komponenty s lepšími
parametry.
Zadavatel neumožňuje dílčí plnění, dodavatel musí dodat všechny komponenty dle soupisu.
-

Průmyslová kamera (rozlišení min. 20MPx, snímkovací frekvence min. 16 fps,
barevná, USB3.0)
Telecentrický objektiv - uchycení F-mount (zvětšení min. 0.640x, Image circle min.
43.3mm, Pracovní vzdálenost min. 148mm)
Prstencové světlo nepřímé bílé (teplota mezi 5000-7000K, vnější průměr max.
116mm, vnitřní průměr min. 66mm, napájení 24 VDC
Prstencové světlo s nízkým úhlem červené (vlnová délka 630nm ±10nm, vnější
průměr max.170mm, vnitřní průměr min. 96mm, napájení 24 VDC)
Prstencové světlo s nízkým úhlem zelené (vlnová délka 525nm ±10nm, vnější průměr
max. 220mm, vnitřní průměr min. 134mm, napájení 24 VDC)
Prstencové světlo s nízkým úhlem modré (vlnová délka 470nm ±10nm, vnější průměr
max. 260mm, vnitřní průměr min. 174mm, napájení 24 VDC)
Napájecí zdroj pro výše uvedená světla (napájení 24 VDC, min. 4 kanály,
komunikace Ethernet)

Prstencová světla mohou být také kompaktní jednotka nebo jejich kombinace.
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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ
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5) Lhůta a místo pro podání nabídky
Termín pro předkládání nabídek je stanoven do: 17.8.2017 do 12.00 hod. Nabídky doručené
po tomto termínu nebudou hodnoceny.
Adresa pro podání nabídek:
Adresa pro zasílání nabídek:
Argutec, s.r.o.
Na Nivách 1339/4, Zábřeh
700 30 Ostrava

6) Kontaktní osoba zadavatele
Osoba zastupující zadavatele a
kontaktní osoba
Telefon
E-mail kontaktní osoby

Ing. Martin Plaček
+420 608119009
placek@argutec.eu

7) Další (nepovinné) informace
-

Předpokládaná hodnota zakázky je cca 500 tis. Kč.
Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Zpracování nabídky v českém jazyce (pokud bude přiložen prospekt technologie, či
jiné informační materiály, akceptujeme v těchto materiálech rovněž anglický jazyk).
Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění
pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly.
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