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PONUKA NA BALIACI STROJ AUTOMAC A-38
Na základe Vašej výzvy zo dňa 16.8.2013 Vám zasielam ponuku a cenovú ponuku na
nami predávaný baliaci stroj AUTOMAC A-38.

Ponúkaný typ baliaceho stroja AUTOMAC A-38 balí na princípe balenia do
prieťažnej fólie a na podložné polystyrénové misky alebo bez nich s kapacitou balenia do 31
ks za 1 min v závislosti od veľkosti balených produktov. Stroj je určený do priemyselnej
výroby pri zaradení do automatickej linky s váhovým zariadením. Tento stroj má možnosť
zvoliť číslo programu podľa veľkosti misky s použitím správnej šírky fólie. Stroj je vybavený
dvomi držiakmi fólie a podľa zvoleného programu si volí správnu šírku fólie z adekvátneho
držiaka. Veľkou výhodou stroja je fotobunka na výstupe, ktorá sleduje či zabalený produkt
korektne opúšťa stroj po zabalení a v prípade nesprávnej pozície výrobku zastaví stroj
a zamedzí jeho poškodeniu.

TECHNICKÉ PARAMETRE STROJA AUTOMAC A-38:
Rýchlosť balenia: nastaviteľná, 21 a 31 bal./1 min. v závislosti od veľkosti produktu
Typ fólie: prieťažná, šírka max. 280-550mm
Min. veľkosť produktu: 140x160x10mm
Max. veľkosť produktu: 260x407x160mm
Váha stroja: 380kg
Príkon: 2,50 KW

Ponuka č. 032 ( z 20.08.2013 HSH, spol. s r.o.,
Projekt : Automatický baliaci stroj pre balenie do prieťažnej fólie Automac A-38

Stroj A38 s potrebnými prídavnými zariadeniami pre balenie hydiny obsahuje:
- základnú verziu stroja A38
- bočné šponovacie kliešte
- vstupný dopravník 1m
- kontrola produktu na výstupe
- lineárny výstupný dopravník

CENOVÉ PODMIENKY:
Nadobúdacia cena nového stroja A38 bez DPH 20%:
DPH 20%
Celková cena stroja A-38 vrátane DPH 20%

29.650,- EUR
5.930,- EUR
35.580,- EUR

PLATOBNÉ PODMIENKY:
Do 60 dní od inštalácie

100 %

Dodacie podmienky
Dodacia lehota:

do 60 pracovných dní od prijatia písomnej objednávky
(upresnenie termínu po konzultácii s výrobcom)

PLATNOSŤ PONUKY
- táto ponuka má platnosť do 31.1.2014

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY
1.

Balenie a transport
V réžii spoločnosti Petruzalek s.r.o. Zákazník musí pri dodaní stroja zaistiť voľný prístup k miestu inštalácie
stroja.

2.

Inštalácia, uvedenie stroja do prevádzky, testovanie a školenie
Tieto úkony sú zdarma počas 1 pracovného dňa. V dobe inštalácie musia byť zákazníkom priamo na mieste
inštalácie stroja nachystané všetky potrebné technické prípojky ( podľa normy a správne dimenzované), a to podľa
údajov k stroju uvedených v ponuke. Pre účely školenia musí zákazník dať k dispozícii personál, ktorý bude stroj
obsluhovať.

3.

Záruky
Zákazník musí stroj ihneď po jeho obdržaní prekontrolovať – zásielka musí byť kompletná a nesmú byť viditeľné
žiadne závady alebo nedostatky. Reklamácia musí byť nahlásená do jedného týždňa po obdržaní zásielky.
V prípade skrytých závad je potrebné nahlásiť behom záručnej doby ihneď po ich zistení. Záručná doba je 24
mesiacov odo dňa dodania.
Predpokladom pre uplatnenie záruky je odovzdanie chybných dielov zákazníkom firme Petruzalek . Záruka sa
nevzťahuje na také nedostatky , ktoré boli zavinené nevhodným zaobchádzaním a ďalej sa nevzťahuje na diely
ktoré podliehajú opotrebovaniu.
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Pri používaní neoriginálnych náhradných dielov zo strany zákazníka a pri oprave stroja zo strany tretích osôb sa
záruka taktiež ruší.

4.

Servis a opravy
nahlásenie sa prijíma:
Kontaktné osoby :
Opravy a servis:
Fax:
Fax:

Bratislava : p. Dušan Hurtony +421 2-45 95 15 80
Bratislava : p. Dušan Hurtony +421 903 712 891
Košice : p. Jaroslav Ružbašán +421 903 228 965
Bratislava: +421 2- 459 515 81
Košice:
+421 55 -678 83 80

Servis do 60- minút v pracovnej dobe.
Mimo pracovnú dobu – nasledujúci pracovný deň.
Pre prijatie nahlásenej poruchy je bezpodmienečne nutné uviesť presné údaje o zákazníkovi, jeho adresu, typové a
sériové číslo stroja a všetky detaily týkajúce sa požadovaného servisného úkonu, príp. presné označenie náhradného
dielu. Firma Petruzalek si vyhradzuje prevádzanie servisnej činnosti a dodávanie náhradných dielov až po
písomnom potvrdení zo strany zákazníka faxom , mailom.
Prípadné nadštandartné podmienky servisu sú ošetrené servisnou zmluvou.

5.

Všeobecne
Vzorky za účelom testovania stroja pred jeho zaslaním zákazník poskytne spoločnosti Petruzalek v dostatočnom
množstve.

REFERENCIE dodaných bal. strojov AUTOMAC s hodnotou vyššou ako 30.000 EUR bez
DPH pre spracovanie hydiny za predchádzajúcich 5 rokov v rámci regíonu SK, CZ, HU
skupinou PETRUZALEK :
Drůbež – Vysočina spol. s r.o. – 1 ks Automac A-55 PIU (rok 2009)
Vodňanská drůbež, s.r.o. – 4 ks Automac A-55 PIU (rok 2009)
Zalai Baromfi – 1ks Automac A-55 PIU (rok 2012)
GastorBaromfi Kft Nyírbátor – 1ks Automac A-55 PIU (rok 2011)

Keďže uvedení odberatelia neudelili súhlas so zverejnením konkrétnych zmlúv pre splnenie
§28 zákona o verejnom obstarávaní(Technická alebo odborná spôsobilosť) v prílohe ponuky
podľa ods.(1) bod a) 2. prikládáme vyhlásenie štatutárneho orgánu našej spoločnosti o dodaní
baliacich strojov.

Dúfame, že naša ponuka bude zodpovedať Vašim predstavám.
S pozdravom

Ján Hurtony
Petruzalek s.r.o.
mobil: 0903/704 082
Tel.: 02 / 4595 1580
Fax: 02 / 4595 1581
jan.hurtony@petruzalek.sk
www.petruzalek.sk

