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PRÍLOHA Č.1  
 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 
1.Názov zákazky: "Inovácia výrobného procesu spoločnosti BELLANDI SLOVENSKO s.r.o. 
-2. časť predmetu zákazky” 

 
2. Jedná sa o obstaranie textilných technológií pre spracovanie mykanej vlnenej priadze - 
Presúkavací stroj s automatickým zásobovaním pre mykanú priadzu 
 
3. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
Hlavný kód CPV: 42710000-6 
Dodatočné kódy CPV: 42712000-0 
 
4.Druh zákazky: Tovary 

 
5. Travnie zákazky:  9 mesiacov od zadania zákazky (účinnosti zmluvy) 

 
6. Opis predmetu zákazky: 
 
2.časť predmetu zákazky 
 
Predmetom 2. časti zákazky je obstaranie Presúkavacieho stroja s automatickým zásobovaním 
pre mykanú vlnenú priadzu. 
 

Dodatočné kódy CPV 

42712000-0 

 

Hlavné miesto dodania alebo plnenia: 

BELLANDI SLOVENSKO s.r.o., Nádražná 328/27, 015 01 Rajec 
 

Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky- účinnosti zmluvy) 

Trvanie v mesiacoch: 9 
 
Min. technické požiadavky: 
 

Presúkavací stroj s automatickým zásobovaním pre mykanú priadzu 

Hlavné technické 
parametre:  

      

Všeobecné parametre 
základu stroja - 

Presúkavací stroj 

Automatický presúkavací stroj pre mykanú 
priadzu 

Požiadavka/ 
parameter 

Merná  
jednot

ka 

30 hlavový autosuk na presukávanie mykanej 
priadze realizované technológiou selfacting 1 

x ľavý a 1 x pravý 
2 stroje 



Spacovanie jemnosti min. v rozmedzí  
min. 1/7,5 a max. 

1/16 
Nm 

Samostatný automatický nakladač dutiniek 
selfacting s automatickým zdvihom bedne s 

dutinkami 
áno 

Prípravná jednotka dutiniek s max. výškou 
260 mm, priemer dutinky navinutej 60 - 65 
mm. Priemer základu dutinky 11 - 12 mm. 

áno 

Možnosť výroby priadze bez elastánu a s 
elastánom 

áno 

Výstup cievky s dutinkou dĺžky 6”palcov a 4° 
20" konus 

áno 

Bubón vedenia priadze kovový áno 

Snímač kontroly jemnosť a kvality priadze áno 

Thermo Splicer uzlovač pre jemnosti 1/7,5 
Nm - 1/16 Nm bez elastánu ako aj s 

elastánom áno 

Systém odsávania prachu na každom odvíjači 
hlavy 

áno 

Pohyblivý fukár po celej dĺžke stroja s 
funkciou vyprázdňovania odpadových častí 

prachu áno 

Zberná nádoba prachových častí áno 

2 vozíky pre odber cievok pre každý stroj 
áno 

Palubný PC pre zadávanie dát regulácie 
ovládaný cez monitor touch screen 

áno 

Príslušenstvo 

Príslušenstvo pre výrobu priadze bez a s 
elastánom áno 

Parafinatori so sledovanim spotreby 
áno 

Program riadenia posledná verzia 
prispôsobený na požiadavky potrieb výroby áno 

Ďalšie požiadavky k 
dodaniu a 

sfunkčneniu 
zariadenia 

Nakládka a doprava do miesta realizácie 
projektu 

áno 

Montáž a uvedenie stroja do prevádzky áno 

Súčasťou dodania je tiež vyhlásenie zhody (CE prevedenie), návod na obsluhu - Program obsluhy, záruka min. 12 
mesiacov  

 
Poznámka: Položka „30 hlavový autosuk na presukávanie mykanej priadze realizované technológiou selfacting 1 x 
ľavý a 1 x pravý “ sa vo Formulári cenovej ponuky posudzuje ako merná jednotka „kus“, nakoľko sa jedná 
o technológiu komplet, ktorá bude obsahovať uvádzaný min. počet strojov. 


