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NÁVRH KÚPNEJ ZMLUVY 
 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Predávajúci 

Obchodné meno:  ..................................... 

Sídlo:    ..................................... 

IČO:      ..................................... 

DIČ:      ..................................... 

IČ DPH:     ..................................... 

Zápis:    ..................................... 

Bankové spojenie:  ..................................... 

Číslo účtu:   ..................................... 

Zastúpený:    ..................................... 

 (ďalej iba ako „Predávajúci“) 

 

1.2. Kupujúci 

Obchodné meno:  AR SHELVING, s.r.o. 

Sídlo:    Hlinická cesta, 014 01 Bytča 

IČO:      30222362 

DIČ:      2020442468 

IČ DPH:   SK2020442468 

Štatutárny orgán:   Eric Arana, konateľ 

    Gorka Bascones Olivares, prokúra 

Firma zapísaná:  Obchodný register Okresného súdu Žilina,  

odd. Sro, vl.č.133/L 

 (ďalej len ako „Kupujúci“) 

 

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka túto kúpnu 

zmluvu (ďalej len "Zmluva"): 

 

2. PREDMET ZMLUVY 

2.1. Pod pojmom „Predmet kúpy“ sa pre účely tejto Zmluvy rozumie dodávka strojov a 

zariadení podľa prílohy č.1 

2.2. Predmetom tejto Zmluvy je  

2.2.1. záväzok Predávajúceho odplatne previesť na Kupujúceho vlastnícke právo 

k Predmetu kúpy definovanom v bode 2.1. Zmluvy, a  

2.2.2. záväzok Kupujúceho prevádzaný Predmet kúpy prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.  

2.3. Predávajúci prevádza Predmet kúpy do  výlučného vlastníctva Kupujúceho vcelku 

a prehlasuje, že je jediným a oprávneným vlastníkom Predmetu kúpy, jeho právo 

nakladať s Predmetom kúpy nie je nikým a ničím obmedzené, neviaže sa k nemu 

žiadne právo tretej osoby, ani právo spätnej kúpy a vlastníctvo nadobudnuté Kupujúcim 

nie je ohrozené. Predávajúci má vysporiadané všetky záväzky spojené s Predmetom 

kúpy. 

 

3. DODANIE PREDMETU KÚPY 
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3.1. Predávajúci dodá Predmet kúpy Kupujúcemu v lehote do 7 mesiacov od doručenia 

jednostrannej písomnej objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. O dodaní a prevzatí 

Predmetu kúpy obe zmluvné strany podpíšu Preberací protokol, v ktorom sa prípadne 

uvedú zjavné vady a nedorobky alebo iné porušenie povinností Predávajúceho 

súvisiace s odovzdaním Predmetu kúpy podľa tejto Zmluvy, spolu s uvedením lehoty, 

v ktorej je Predávajúci povinný tieto odstrániť. Bezodkladne po odstránení týchto vád 

a nedorobkov alebo iného porušenia povinností Predávajúceho, zmluvné strany 

písomne uvedú, či došlo k ich odstráneniu riadne a v dohodnutom termíne. Predávajúci 

splnil svoju povinnosť odovzdať Kupujúcemu Predmet kúpy bez zjavných vád a 

nedorobkov potvrdením zápisom v Preberacom protokole podpísanom Kupujúcim. 

3.2. Predávajúci je povinný bezodkladne (najneskôr do troch dní) na požiadanie 

Kupujúceho vykonať spätný odber, recykláciu alebo opätovné použitie obalov, ktoré 

sú súčasťou dodania tovarov v záujme rešpektovania princípov „zeleného“ verejného 

obstarávania. 

3.3. Tovar je dodaný riadne, bez zjavných vád a nedorobkov, ak je dodaný a inštalovaný v 

množstve, akosti a vyhotovení spolu  s dokladmi, ktoré sú potrebné na prevzatie a 

užívanie tovaru, vrátane certifikátov kvality, najmä spolu s dodacím  listom /resp. 

preberacím protokolom/ a faktúrou. 

3.4. Kupujúci nie je povinný prevziať predmet kúpy alebo jeho časť (ďalej len "dodávka"), 

ak nie je dodávka riadne ukončená, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a 

prevzatiu dodávky alebo jej časti, vykazuje dodávka alebo jej časť vady alebo 

nedorobky alebo ak Predávajúci najneskôr do troch dní od ukončenia dodávky 

predmetu kúpy nevykoná odborné školenie určených pracovníkov Kupujúceho pre 

obsluhu a manipuláciu s predmetom kúpy; Predávajúci je v danom čase v omeškaní 

s odovzdaním Predmetu kúpy riadne a včas.  

3.5. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch dodávky 

stanovených touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo 

technickými normami. 

3.6. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti technickej špecifikácii, najmä 

nedokončená inštalácia alebo nastavenia. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky sa 

nedorobky považujú za vady dodaného predmetu kúpy. 

3.7. Miestom dodania predmetu kúpy je v súlade s adresou miesta realizácie projektu sídlo 

spoločnosti: Hlinická cesta, Bytča. 

 

4. CENA  

4.1. Kúpna cena za Predmet kúpy bola Zmluvnými stranami dohodnutá spolu vo výške  

Cena bez DPH v EUR  

DPH v EUR  

Cena s DPH v EUR  

Ceny jednotlivých položiek Predmetu zmluvy sú určené v prílohe. Kúpna cena zahŕňa 

všetky náklady súvisiace s dodaním Predmetu kúpy riadne a včas podľa tejto Zmluvy, 

najmä, nie však výlučne aj s montážou, uvedením Predmetu kúpy do prevádzky. 

4.2. Predávajúci vyúčtuje daň z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov. 

4.3. Každá časť kúpnej ceny je splatná nasledovne: 
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4.3.1. 35 % do 30 dní po obdržaní záverečnej správy z kontroly verejného 

obstarávania Kupujúcim a predložení vystavenej bankovej záruky podľa bodu 

5.5. tejto Zmluvy. Kupujúci je povinný o tejto skutočnosti informovať 

Predávajúceho do 5 pracovných dní. 

4.3.2. 45 % do 30 dní po dodaní Predmetu kúpy a vystavení dokladov podľa bodu 

3.3. a 3.4. tejto zmluvy, vrátane potrebného odborného zaškolenia pre 

manipuláciu a obsluhu Predmetu kúpy. 

4.3.3. 20 % do 30 dní po uvedení Predmetu kúpy do prevádzky, vrátane potrebného 

odborného zaškolenia pre manipuláciu a obsluhu Predmetu kúpy a vystavení 

potrebných dokladov k uvedenému úkonu a prevzatí Predmetu kúpy 

Kupujúcim bez akýchkoľvek vád a nedorobkov potvrdením zápisom 

v Preberacom protokole. Z uvedeného dôvodu sa zmluvné strany dohodli, že 

podmienkou pre úhradu tejto časti kúpnej ceny bude Preberací protokol 

podpísaný oboma zmluvnými stranami alebo ich oprávnenými zástupcami, so 

zápisom, že Kupujúci preberá Predmet kúpy bez zjavných vád a nedorobkov, 

prípadne zápisom obdobného významu.  

 

5. ZÁRUKA A ZMLUVNÉ POKUTY, BANKOVÁ ZÁRUKA 

5.1. Predávajúci poskytuje na Predmet kúpy záruku. Predávajúci  zodpovedá za to, že 

Predmet kúpy bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou 

a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych 

predpisov a bude spôsobilý pre užívanie na určený účel. Predávajúci zodpovedá za 

vady, ktoré má Predmet kúpy v čase jeho odovzdania Kupujúcemu, a za vady, ktoré 

vznikli počas záručnej doby.  

5.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po odovzdaní a prevzatí Predmetu 

kúpy bez akýchkoľvek vád a nedorobkov. Záručná doba sa končí uplynutím 24 

mesiacov plynúcich od prevzatia Predmetu kúpy Kupujúcim bez akýchkoľvek vád 

a nedorobkov.  

5.3. Ak Predávajúci neodovzdá Predmet kúpy riadne (bez vád  a/alebo nedorobkov) a včas, 

je Predávajúci povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z 

celkovej kúpnej ceny vrátane DPH za každý začatý deň omeškania s odovzdaním 

Predmetu kúpy riadne (bez vád  a/alebo nedorobkov) a včas.  

5.4. Predávajúci je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. 

Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na 

náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to 

ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.  

5.5. Najneskôr v lehote 15 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy, je Predávajúci povinný 

zabezpečiť vystavenie bankovej záruky znejúcej na sumu vo výške 35% z celkovej 

kúpnej ceny vrátane DPH uvedenej v bode 4.1. tejto Zmluvy, a to na zabezpečenie 

nárokov Kupujúceho vyplývajúcich z nesplnenia záväzkov Predávajúceho 

vyplývajúcich z tejto Zmluvy, najmä na dodanie Predmetu kúpy, nároky na zaplatenie 

zmluvnej pokuty, na náhradu škody, na zabezpečenie jeho záväzkov z titulu odstránenia 

vád Predmetu kúpy vzniknutých počas záručnej doby, nároku na primeranú zľavu 

z kúpnej ceny, nároku Kupujúceho na zadržanie časti sumy vo výške 10% z celkovej 

kúpnej ceny uvedenej v bode 4.1. tejto Zmluvy v prípade nesplnenia povinnosti 
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Predávajúceho podľa bodu 5.6. tejto Zmluvy, a iných prípadných budúcich nárokov 

Kupujúceho vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo ako dôsledok porušenia povinnosti 

Predávajúceho vyplývajúcich z tejto Zmluvy, inak táto Zmluva zaniká. Platnosť a 

účinnosť uvedenej bankovej záruky bude min. desať (10) mesiacov odo dňa podpisu 

tejto Zmluvy obomi zmluvnými stranami. Banková záruka bude bez námietok, 

nepodmienená, neodvolateľná a banka sa v nej zaviaže, že uspokojí pohľadávky 

Kupujúceho podľa prvej vety kedykoľvek počas jej platnosti na prvú výzvu bez 

námietok. Bankou sa rozumie ktorákoľvek banka alebo pobočka zahraničnej banky so 

sídlom na území Slovenskej republiky. Text bankovej záruky podlieha schváleniu 

Kupujúcim. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že o omeškanie Predávajúceho 

s vystavením Bankovej záruky sa predlžuje termín na zaplatenie jednotlivých častí 

kúpnej ceny podľa bodu 4.3. tejto Zmluvy Kupujúcim. Zmluvné strany sa zároveň 

dohodli, že v prípade, ak Predávajúci nepredloží Kupujúcemu v lehote podľa tohto bodu 

Zmluvy bankovú záruku vystavenú podľa tohto bodu Zmluvy, táto Zmluva zaniká. 

5.6. Zmluvné strany sa dohodli, že najneskôr v lehote 10 dní po prevzatí Predmetu kúpy 

Kupujúcim bez zjavných vád a nedorobkov, je Predávajúci povinný zabezpečiť 

vystavenie bankovej záruky znejúcej na sumu vo výške 10% z celkovej kúpnej ceny 

vrátane DPH uvedenej v bode 4.1. tejto Zmluvy, a to na zabezpečenie nárokov 

Kupujúceho vyplývajúcich z nesplnenia záväzkov Predávajúceho vyplývajúcich z tejto 

Zmluvy, najmä nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, na náhradu škody, na 

zabezpečenie jeho záväzkov z titulu odstránenia vád Predmetu kúpy vzniknutých počas 

záručnej doby, nároku na primeranú zľavu z kúpnej ceny, a iných prípadných budúcich 

nárokov Kupujúceho vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo ako dôsledok porušenia 

povinnosti Predávajúceho vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Platnosť a účinnosť uvedenej 

bankovej záruky bude min. dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa prevzatia Predmetu 

kúpy Kupujúcim bez zjavných vád a nedorobkov. Banková záruka bude bez námietok, 

nepodmienená, neodvolateľná a banka sa v nej zaviaže, že uspokojí pohľadávky 

Kupujúceho podľa prvej vety kedykoľvek počas jej platnosti na prvú výzvu bez 

námietok. Bankou sa rozumie ktorákoľvek banka alebo pobočka zahraničnej banky so 

sídlom na území Slovenskej republiky. Text bankovej záruky podlieha schváleniu 

Kupujúcim. V prípade, ak Predávajúci predloží Kupujúcemu bankovú záruku vystavenú 

podľa tohto bodu Zmluvy, je Kupujúci povinný najneskôr do 10 dní odo dňa prevzatia 

vystavenej bankovej záruky podľa tohto bodu 5.6. tejto Zmluvy vrátiť Predávajúcemu 

bankovú záruku vystavenú a predloženú Kupujúcemu podľa bodu 5.5. tejto Zmluvy. 

5.7. V prípade, ak Predávajúci v lehote podľa bodu 5.6. tejto Zmluvy nepredloží 

Kupujúcemu bankovú záruku vystavenú podľa bodu 5.6. tejto Zmluvy, je Kupujúci 

oprávnený zadržať sumu vo výške 10% z celkovej kúpnej ceny uvedenej v bode 4.1. 

tejto Zmluvy z bankovej záruky vystavenej podľa bodu 5.5. tejto Zmluvy (ktorá je 

vystavená aj na zabezpečenie tohto nároku Kupujúceho) (ďalej aj ako „zadržaná 

suma“), a to počas celej doby, na ktorú má byť vystavená banková záruka podľa bodu 

5.6. tejto Zmluvy. Z takto zadržanej sumy podľa predchádzajúcej vety (vo výške 10% 

z celkovej kúpnej ceny uvedenej v bode 4.1. tejto Zmluvy), je Kupujúci oprávnený 

uspokojiť akúkoľvek svoju pohľadávku, na ktorú mu vznikne nárok zabezpečený 

bankovou zárukou vystavenou podľa bodu 5.5. tejto Zmluvy, resp. podľa bodu 5.6. tejto 

Zmluvy. V prípade čo i len čiastočného uspokojenia pohľadávky Kupujúceho zo 
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zadržanej sumy podľa prvej vety tohto bodu Zmluvy (vo výške 10% z celkovej kúpnej 

ceny uvedenej v bode 4.1. tejto Zmluvy), je Predávajúci povinný do 15 dní odo dňa 

doručenia výzvy Kupujúceho, doplniť bankovú záruku v časti zadržanej sumy podľa 

tohto bodu Zmluvy, o tú časť, ktorú použil na uspokojenie svojej pohľadávky.  

Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany uvádzajú a osobitne 

Predávajúci prehlasuje, že si je vedomý tej skutočnosti, že v prípade uspokojenia 

akejkoľvek pohľadávky Kupujúceho, na ktorú mu vznikne nárok zabezpečený 

bankovou zárukou vystavenou podľa bodu 5.5. tejto Zmluvy, resp. podľa bodu 5.6. tejto 

Zmluvy, zo zadržanej sumy podľa prvej vety tohto bodu Zmluvy (vo výške 10% 

z celkovej kúpnej ceny uvedenej v bode 4.1. tejto Zmluvy), Kupujúci nie je povinný 

zadržanú sumu vrátiť Predávajúcemu v časti predstavujúcej uspokojenie pohľadávky 

Kupujúceho, a to bez ohľadu na to, či bola táto zadržaná suma použitá na uspokojenie 

akejkoľvek pohľadávky Kupujúceho v časti alebo v celom rozsahu. 

5.8. V prípade, ak Predávajúci predloží Kupujúcemu bankovú záruku vystavenú podľa bodu 

5.6. tejto Zmluvy po uplynutí lehoty uvedenej v bode 5.6. tejto Zmluvy, Kupujúci je 

povinný v lehote do 10 dní odo dňa predloženia a prevzatia takto vystavenej bankovej 

záruky uvoľniť zadržanú sumu vo výške 10% z celkovej kúpnej ceny uvedenej v bode 

4.1. tejto Zmluvy z bankovej záruky vystavenej podľa bodu 5.5. tejto Zmluvy alebo jej 

zvyšnú časť, ak táto existuje a vrátiť Predávajúcemu bankovú záruku vystavenú 

a predloženú Kupujúcemu podľa bodu 5.5. tejto Zmluvy. Najneskôr do 10 dní odo dňa 

uplynutia záručnej doby podľa tejto Zmluvy, je Kupujúci povinný vrátiť Predávajúcemu 

bankovú záruku vystavenú a predloženú Kupujúcemu podľa bodu 5.6. tejto Zmluvy, 

prípadne uvoľniť sumu vo výške 10% z celkovej kúpnej ceny uvedenej v bode 4.1. tejto 

Zmluvy z bankovej záruky vystavenej podľa bodu 5.5. tejto Zmluvy zadržanú podľa 

tohto bodu 5.7. tejto Zmluvy alebo jej zvyšnú časť, ak táto existuje. 

 

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

6.1. Oprávnení kontrolní zamestnanci môžu vykonávať kontrolu  Predávajúceho a to v 

rozsahu kontroly obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou 

Projektu počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu. Oprávnení 

kontrolní zamestnanci sú:  

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a 

nimi poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými 

Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

6.2. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne 

neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.  
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6.3. Kupujúci pripúšťa plnenie predmetu zákazky subdodávkami, za ktorých zodpovedá 

Predávajúci.  

6.4. Predávajúci v Prílohe č. 2 tejto Kúpnej zmluvy uvedie údaje o všetkých známych 

subdodávateľoch v rámci zákazky: 

• Obchodné meno subdodávateľa 

• Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, 

adresa pobytu, dátum narodenia. 

6.5. Predávajúci je povinný oznámiť Kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o každom 

subdodávateľovi počas plnenia predmetu zákazky a to bezodkladne, najneskôr v deň 

nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo. 

6.6. Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia Kúpnej zmluvy: 

V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi Kupujúcim a 

Predávajúcim, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého 

subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Predávajúci 

najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, 

oznámiť Kupujúcemu zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť údaje o novom 

subdodávateľovi podľa bodu 6.4, t.j. obchodné meno subdodávateľa, údaje o osobe 

oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 

narodenia. 

6.7. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, 

ktoré budú datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch 

zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom 

obsahu. Len tak sa dodatok stáva súčasťou zmluvy. Uzavretie dodatku musí byť v 

súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

6.8. Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluva 

nadobudne účinnosť doručením kladného stanoviska Kupujúcemu od Riadiaceho 

orgánu / Sprostredkovateľského orgánu v rámci následnej ex-post kontroly 

realizovaného verejného obstarávania na základe ktorého je táto zmluva uzavretá. 

6.9. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v 

plnom rozsahu s ním súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne 

a že nebola podpísaná v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, právny úkon 

bol urobený určite a vážne. 

6.10. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu ju podpisujú.  

6.11. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.  

 

 

 

 

 

 

Za Predávajúceho:     Za Kupujúceho: 
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V..................... , dňa .................   V ................................... , dňa .................. 

 

 

 

....................................................   ................................................................... 
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Príloha č. 1: Technická špecifikácia a jednotkové ceny 

 

Dodávka plnoautomatickej baliacej a paletizačnej linky na balenie regálových systémov.  
Baliaca linka pozostáva z 3 celkov: 

- Plnenie a uzatváranie jednotlivých krabíc  

- Dopravníková technika pre manipuláciu s hotovými krabicami  

- Značenie, páskovanie, paletizácia na koncové palety 
 
1. Plnenie a uzatváranie krabíc  
Pre plnenie krabíc jednotlivými komponentami regálového systému požadujeme použiť min. 6 
osé automatické polohovacie zariadenie, robotické rameno určené pre nasadenie do priemyslu, 
schopné trojzmennej trvalej prevádzky.   
Dodávku jednotlivých komponentov regálového systému zabezpečuje obsluha linky 
v pravidelných intervaloch s taktom potrebným na zabezpečenie nepretržitého zásobovania 
linky s materiálom. Obsluha tieto komponenty zakladá do pripravených definovaných pozícií. 
Krabice, do ktorých budú regálové systémy balené budú do linky vkladané v rozloženom stave 
a linka ich musí byť schopná automaticky zložiť, po naložení všetkých komponentov ich 
následne uzavrieť a zabezpečiť proti náhodnému otvoreniu.  
 
2. Dopravníková technika pre manipuláciu so zabalenými krabicami 

Zabalené krabice je potrebné transportovať k ďalším operáciám pomocou elektrických 
valčekových dopravníkov. Linka musí byť vybavená štyrmi ručnými pracoviskami, ako 
núdzová stratégia pre prípad poruchy robotických ramien. Dopravníky musia byť navrhnuté 
s ohľadom na ergonómiu ( v prípade nasadenia núdzovej stratégie )  s výškou min. 900mm. 
Ovládanie a riadenie celej linky bude zabezpečované centrálnym riadiacim systémom 
s panelom vizualizácie. Jednotlivé stavy linky budú signalizované signalizačným majákom. 
Poruchy môžu byť signalizované zvukovou signalizáciou.   
 
3. Značenie, páskovanie, paletizácia na koncové palety 
Po vytvorení balenia samostatného produktu je toto potrebné najprv zabezpečiť dvomi 

priečnymi PET páskami, následne bude voliteľne obalená do teplom zmršťovacej fólie. 

V poslednom kroku budú jednotlivé krabice paletované podľa definovanej matrice na palety 

o rozmeroch 1200x800mm a 1200x100, maximálne 800x2000mm, ktoré budú nakoniec 

ovinuté do „stretch“ fólie a po valčekovom dopravníku vyvezené do pozície pre expedíciu. 
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Požadované parametre, vlastnosti a úkony k dodaniu Navrhované parametre* 

H
la

v
n

é 
te

ch
n

ic
k

é 

ú
d

a
je

 
Rozmery krabíc  

Dĺžka    od – do min 890 - max 2000  [mm]  

Šírka     od - do min 350 - max 650 [mm]  
Výška    od – do min 67 – max 100  [mm]  
Hmotnosť     max. max. 50 [kg]  

Robotické ramená 

Počet osí voľnosti min. 6  [ks]  
Dosah min.1500  [mm]  

Nosnosť  min. 7  [kg]  

Dopravníková 

technika 

Typ dopravníka 
Elektrický, valčekový, 
pásový prípadne modulárny 

[-]  

Rýchlosť  min. 500  [mm/sek]  
Výkon motorov min. 300 [W]  

Pracovný cyklus 
Výroba jednej krabice  
v automatickom režime 

max.  35  [sek]  

Možnosť balenia min. dvoch typov regálov súčasne ÁNO / NIE 
Možnosť vkladania ručne balených výrobkov na dopravník ÁNO / NIE 

Možnosť manuálneho vkladania paliet do ovinovania fóliou (max. rozmer palety 800 x 2000 mm) ÁNO / NIE 
Označovanie hotovej palety paletovou sprievodkou min. z dvoch strán ÁNO / NIE 
Ochrana hrán zabalenej palety kartónovými rohovníkmi ÁNO / NIE 

Na výstupe linky miesto na min. 3 zabalené palety ÁNO / NIE 
Umiestnenie stojín regála v kartóne z vonkajšej strany políc alebo medzi policami dvomi spôsobmi: 
1) Šírka police regála od 450 mm – stojiny vo vnútri: 

 
 
 
2) Šírka police regála do 450 mm – stojina z vonku: 

ÁNO / NIE 
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A
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Páskovanie krabíc priesvitnou PE/PP páskou  ÁNO / NIE 

Páskovanie paliet s balíkmi PET páskou ÁNO / NIE 
Balenie do tepelne zmršťovacej fólie ÁNO / NIE 
Zmršťenie fólie ÁNO / NIE 

Podávanie paliet do systému balenia zo zásobníka  ÁNO / NIE 
Stohovanie krabíc na paletu ÁNO / NIE 

Ovinovanie palety podľa požadovanej matrice ÁNO / NIE 
Medzioperačný transport krabíc ÁNO / NIE 

Ď
a

lš
ie

 

p
o

ž
ia

d
a

v
k

y
 

k
 d

o
d
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z
a

r
ia

d
e
n

ia
 

Doprava na miesto prevádzky: AR SHELVING, s.r.o., Hnilická cesta, Bytča 014 01 ÁNO / NIE 

Montáž ÁNO / NIE 
Zapojenie ÁNO / NIE 
Testovanie funkčnosti ÁNO / NIE 

Zaškolenie min. 3 zamestnancov. ÁNO / NIE 
Sprievodná dokumentácia a návod v slovenskom, resp. českom jazyku. ÁNO / NIE 

Servis ÁNO / NIE 
 

* Splnenie podmienky / Ponúkané parametre vypĺňa uchádzač podľa ponúkaného stroja buď uvedením presných parametrov, alebo výb erom z uvedených možností:  

ÁNO – ponúkaná služba spĺňa uvedené podmienky 

NIE – ponúkaná služba uvedené  podmienky nespĺňa  

 

Názov / typové označenie zariadenia:  
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Obchodné meno výrobcu:  

Krajina pôvodu:  

Cena v EUR bez DPH   
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Príloha č. 2 – Zoznam všetkých známych subdodávateľov 

Obchodné meno 

subdodávateľa 

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa 

meno a priezvisko adresa pobytu dátum narodenia 

    

    

    

    

    

    

(v prípade potreby pridať riadky) 

 


