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KRAMA s.r.o., Mánesova 23/3582, 040 01 Košice 
 
 
 

Výzva na predloženie ponuky 
Firma KRAMA s.r.o., ako osoba ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ v zmysle § 8 

ods. 2,  zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle MP CKO č. 12 verzia 6, zo 

dňa 31.10.2019 na nižšie špecifikovaný predmet zákazky : 

1. Identifikácia:  
Osoba ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 2  ZVO:  
Názov:     KRAMA s.r.o. 
Sídlo:     Mánesova 23/3582, 040 01 Košice 
Štatutárny zástupca:    MVDr. Peter Čulen – konateľ 
IČO:    47 940 671      
DIČ:          2024165682   
Tel.:       +421 903 905 129       
E-mail:         kramasro@gmail.com  
Internetová stránka:   http://www.kojsov.sk/ 

 
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: KRAMA s.r.o. 

       Mánesova 23/3582, 040 01 Košice 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: MVDr. Peter Čulen – konateľ 

4. Predmet obstarávania:   
Kartónovacie a baliace zariadenie plastových dielov 

Druh zákazky: Tovar, Služba  
Spoločný slovník obstarávania:   CPV kód  42921320-7 – Baliace stroje 

60000000-8 - Dopravné služby 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  Zmluva o dielo 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): 
Predmetom zákazky je výroba, dodanie, montáž, inštalácia, uvedenie do prevádzky, 
zaškolenie pracovníkov a skúšobná preádzka (dodanie a vyloženie na určenom mieste, likvidáciu 
obalových materiálov a odpadov, kompletizácia zariadení, ktoré budú pozostávať z viacerých častí), 
stroja podľa požiadaviek a špecifikácie navrhnutej vyhlasovateľom súťaže. 

Špecifikácia zariademia: 
Kartónovacie a baliace zariadenie plastových dielov bude slúžiť na skladanie kartónových 
krabičiek, s následným zabalením 6ks (4ks) plastových dielov so samoreznou skrutkou. 
Kadencia pracovného stroja je stanovená na max. 30ks/min. (1.800ks/hod., 14.400ks/smenu)                                 
v závislosti od kvality a vlastnosti kartónových výsekov, lepidla a plastových dielov. 
V zásobníku výsekov sa bude nachádzať dostatočné množstvo kartónových výsekov s presne 
špecifikovaným tvarom a kvalitou kartónu, určenou pre skladanie krabičiek automatickým pracovným 
strojom. O malom počte výsekov v zásobníku bude obsluha informovaná zvukovou a svetelnou 
signalizáciou. 

Po odobratí výseku dôjde k zloženiu základného tvaru krabičky, do ktorej sa vloží 6ks(4ks) plastových 
dielov so samoreznou skrutkou. Tieto plastové diely sa budú nachádzať vo vibračnom zásobníku                                  
z ktorého budú smerovať  v  1-líniovom dopravníčku a pneu. pohonom následne dávkovať v presnom 
počte do predpripravených krabičiek. Na dopravníčku sa skontroluje ich správne napolohovanie (podľa 
požiadavky na spôsob uloženia) a taktiež prítomnosť samoreznej skrutky v plastovom diele. O malom 
počte plastových dielov v zásobníku bude obsluha informovaná zvukovou a svetelnou signalizáciou. 

Po naplnení krabičky plastovými dielmi bude táto v ďalšej stanici prac. stroja doskladaná tvarovacím 
mechanizmom do presne definovaného tvaru a následne zlepená. Proces lepenia bude zabezpečený Hot-
melt technológiou lepenia od svetového lídra v tejto oblasti, lepiacím zariadením od spoločnosti Nordson 
alebo ekvivalent (minimálne tej istej alebo lepšej kvality). Takto naplnené a zlepené krabičky skontroluje 
Dynamické vážiace zariadenie, pri prítomnosti krabičky mimo stanovený limit bude takáto krabička 
vyradená do boxu. Následne budú takto skontrolované krabičky 1m výstupným dopravníkom smerované 
na ručné odobratie, prip. budú voľne padať do pripravených nádob. 

Kartónovacie a baliace zariadenie plastových dielov bude v celo-antikorovom prevedení (nerez AISI304, 
zliatiny hliníka, bronzu, mosadze, plasty a pod.). Pracovný stroj bude mať vlastný pultový rozvádzač                           
s riadiacim systémom, vrátane vizualizácie na LCD dotykovej obrazovke, odkiaľ bude obsluhe umožnené 
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sledovať jednotlivé stavy a využívať poskytnuté funkcie, vrátane zmien prístupných parametrov (niektoré 
parametre budú prístupné iba cez heslo). Súčasťou bude vzdialená správa využitím ethernetového 
pripojenia a kamerový systém pre online sledovanie prevádzky s možnosťou natáčania, zoom-ovania                      
a archiváciou dát. 

Stanica č. 1 – Sťahovanie výsekov 
V prvej stanici sa pripravené výseky krabičky presunú zo zásobníka výsekov na šálku. Šálka je súčasťou 
reťazového dopravníka. Súčasťou šálky sú vedenia, ktoré zabezpečia presné umiestnenie výseku. Na 
zvýšenie presnosti reťazového dopravníka bude použitá presná bezúdržbová reťaz s predpätím, aby sme 
maximalizovali presnosť uloženia šálok na reťazi. 

Stanica č.2 – Pred-lepenie krabičiek 
V druhej stanici začíname s pred-lepením krabičiek. Pomocou barana sa krabička vtlačí do šálky                                 
a následne sa zalepia horné chlopne krabičky. Tým sa vytvorí tunel. 

Stanica č. 3 - Otvorenie záklopiek 
Úlohou tejto stanice je príprava krabičky na plnenie. Príprava spočíva v tom, že sa predotvoria bočné 
záklopky na krabičke. 

Stanica č. 4 – Plnenie 
Hlavnou úlohou plnenia, je vložiť plastové diely do dvoch predpripravených krabičiek. Plastové diely sa 
nasypú do vibračných orientátorov, ktoré sú zároveň aj zásobníkmi plastových dielov. Vibračné 
orientátory pomocou vibrácií zarovnajú plastové diely do jedného radu a rovnakej orientácie. Na výstupe 
z vibračných orientátorov je kontrolné zariadenie, ktorého úlohou je zabezpečiť požadovanú orientáciu. 
Následne za týmto zariadením je detektor skrutky. Detektor skrutky skontroluje plastový diel či je 
osadení skrutkou. Po kontrole sa plastové diely budú stohovať v dráhovom predzásobníku. Na konci 
zásobníka je deliace zariadenie, ktoré odseparuje 6ks plastových dielov. Po oddelení 6ks plastových 
dielov, nasleduje samotne vloženie do pripravenej krabičky. 

Stanica č. 5 – Lepenie záklopky 
V tejto stanici dochádza k priebežnému zalepeniu bočných záklopiek. 

Stanica č. 6 – Váženie a vyhadzovanie 
V šiestej stanici prebehne váženie plných krabičiek, aby sme eliminovali chybovosť. Úlohou je overiť či v 
každej zalepenie krabičke je presne 6ks (4ks) plastových dielov. Ak je všetko OK, dochádza k vyhodeniu 
krabičky na klzný vynášací dopravník. V prípade zlej váhy, dôjde k vyradeniu oboch krabičiek do zbernej 
nádoby. 

Údržba: 
Hlavným cieľom údržbárskych činností bude zabezpečenie prevádzkyschopnosti a pohotovosti 
výrobných zariadení pri minimalizácii potrebných nákladov. Inak povedané, ide o zaistenie takého stavu 
strojov, kedy dokážu vyrábať kvalitné výrobky v takej kapacite, na akú boli konštruované, pričom tento 
stav má byť dosiahnutý pomocou čo najmenších nákladov a za čo najkratší čas. 
Úlohy údržby: · reakcia na podnety z chodu stroja, 

· predchádzanie poruchám, 
· predchádzanie recidíve porúch, 
· analýza a skracovanie času opravy 

Pri návrhu stroja je potrebné počítať s obsluhou v počte 1 osoba. Jej úlohou bude zabezpečenie rozbehu 
stroja pri spustení výroby a následná kontrola stroja počas prevádzky stroja. Následne jej úlohou bude 
doplňovanie výsekov krabičiek a plastových dielov do príslušných zásobníkov. Kontrola zásobníka 
vyradených dielov, ktoré váha detekuje ako zlé. Následne plniť ciele údržby stroja, aby sa predchádzalo 
poruchám. 

Predpokladané rozmery zariadenia : 
Výška max. 2 000 mm 
Šírka max. 2 000 mm 
Dĺžka max. 4 000 mm 
Celková hmotnosť max.  2 100 kg 
Celkový elektrický príkon max. 10kW 

Pred vypracovaním ponuky požadujeme vykonať obhliadku a  presné zameranie priestorov určených na 
umiesnenie predmetu zákazky priamo na mieste za účasti konateľa firmy KRAMA s.r.o. a následné 
rokovanie s konateľom o nutných požiadavkách. Náklady spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu. 

Obhladku je potrebné dohodnúť minimálne jeden pracovný deň pred uskutočnením obhliadky                                      
s konateľom.  
kontakt : +421 903 905 129       

7. Predpokladaná hodnota zákazky:   172 825,83 € bez DPH 

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  Obec Kojšov, priemyselný park 
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9. Lehoty na dodanie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  
Do 6 mesiacov od podpísania Zmluvy o dielo. Táto lehota je pevne stanovená a nie je možné ju 
meniť. V prípade nedodržania uvedenej lehoty môže objednávateľ požadovať za každý deň omeškania 
zmluvnú pokutu vo výške 500 €. 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:   Nie sú potrebné 

11. Financovanie predmetu zákazky: NFP z výzvy IROP-CLLD-P813-511-003 a vlastné finančné zdroje  

12. Lehota na predloženie ponuky:   10.01.2020 do 11.00 hod 

13. Spôsob predloženia ponuky:   poštou alebo osobne   
Ak sa ponuka doručuje osobne, musí byť doručená v pracovných dňoch od 8:00 do 12:00 hod., posledný 
deň lehoty na doručenie ponúk musí byť ponuka doručená v čase od 8:00 do 11:00 hod., verejný 
obstarávateľ vydá potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom uvedie dátum, čas a miesto prevzatia ponuky. 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   
ponúk: Celková zmluvná cena za predmet zákazky s DPH 
Úspešný uchádzač bude ten, ktorý navrhne za realizáciu predmetu zákazky najnižšiu celkovú cenu                
s DPH. 

15. Pokyny na zostavenie ponuky:  
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka 
musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom, alebo tlačiarenským 
výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. 
Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v štátnom jazyku (slovenskom 
jazyku). 
Ak ponuku predkladá záujemca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, všetky doklady musia byť 
predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho jazyka, okrem 
dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad 
v štátnom jazyku. 
Cena za predmet zákazky bude stanovená v eurách podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej 
republiky  č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení neskorších predpisov. 
Uchádzač urči cenu v ponuke v € bez DPH, DPH a s DPH. V prípade, že uchádzač nie   je platcom DPH, 
uvedie to vo svojej ponuke. 
Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním predmetu 
zákazky vrátane dopravných nákladov a spotrebného materiálu nevyhnutného pre plnenie predmetu 
zákazky. Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, 
ktoré nezapočítal do ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej 
stanovenia na základe na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom 
o cenách. 
Ponuka sa doručí v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač 
nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá 
ponuku. Vyhlasovateľ súťaže vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 
Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 
Ponuka musí byť predložená  v zalepenej obálke,  na obálke ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje: 

- adresa uvedená v bode 2 tejto výzvy 
- obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania, 
- označenie heslom  súťaže  “Neotvárať – baliaci stroj“ 

Obálka s ponukou doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, nebude prijatá                   
a bude vrátená uchádzačovi neotvorená !!! 

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje 
a. Identifikačné údaje uchádzača (príloha)  
b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (príloha - Formulár 

na vypracovanie ponuky) 
c. Čestné prehlásenie (príloha) 
d. Referencia 
e. Jednoduchý popis a náčrt zariadenia 

Úspešný uchádzač predloží 
f. Fotokópia dokladu o oprávnení dodať predmet zákazky. U právnických osôb napr. 

výpis    z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí 
fotokópia)  

g. Návrh Zmluvy o dielo 
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16. Otváranie ponúk:  
10.01.2020 o 11.30 hod., KRAMA s.r.o., Mánesova 23/3582, 040 01 Košice 

17. Postup pri otváraní ponúk:  
Ponuky budú otvárané a vyhodnocované v zmysle zákona  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní                           
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

18. Lehota viazanosti ponúk:  30.11.2020  

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  
Ing. Peter Mati, Bauerova 44, 040 23 Košice 
mobil : +421 903 612 171 
e-mail: IPM-VO-sro@centrum.sk  

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
Vyhlasovateľ súťaže požaduje od úspešného uchádzača po dodaní predmetu zákazky predložiť :  
Kompletnú technickú dokumentáciu v slovenskom jazyku 
- Návod na obsluhu a údržbu 
- Elektroinštalačná schema 
- Manuály k použitým komponentom 
- Revízne správy 
- Vyhlásenie o zhode k pracovnému stroju a použitým zariadeniam 

 
Vyhlasovateľ súťaže požaduje technickú a odbornú spôsobilosť: Uchádzač predloží 
zoznam dodaných strojov a zariadení podobného alebo rovnakého charakteru za 
predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, minimálne jedna zákazka  
podobného alebo rovnakého charakteru ako je predmet zákazky musí byť v minimálnej 
hodnote 160 000 Eur bez DPH. Dokladom bude odberateľom potvrdená referencia, z ktorej bude 
zrejmý opis dodaného predmetu zákazky. Ak ju uchádzač nemá k dispozícii, predloží vyhlásenie o jej 
uskutočnení, doplnené dokladmi, preukazujúcimi jej uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe 
ktorého bola uskutočnená (zmluvy, odovzdávacie protokoly, a pod.). Technickú a odbornú spôsobilosť v 
zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona môže uchádzač preukázať referenciou zverejnenou v evidencii 
referencií v zmysle § 12 zákona.  
Odôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti v zmysle § 38 ods. 5 zákona: Vyhlasovateľ 
súťaže sa chce uistiť, že plnenie zmluvy bude zabezpečované odborne spôsobilým zmluvným partnerom, 
ktorý podobný predmet zákazky už realizoval a to v požadovanom rozsahu a kvalite. 

 
Vyhlasovateľ súťaže upozorňuje záujemcov a uchádzačov, že v zmysle zákona o verejnom obstarávaní 
uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk s úspešným uchádzačom, ak táto zmluva nebude v rozpore                    
s výzvou a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom a ktorý poskytne na jej uzavretie riadnu 
súčinnosť. V prípade, že s úspešným uchádzačom nebude možné z akýchkoľvek dôvodov uzatvoriť 
zmluvu, bude na poskytnutie súčinnosti k uzavretiu zmluvy vyzvaný uchádzač, ktorého ponuka bude 
vyhodnotená ako druhá najlepšia. 
Vyhlasovateľ súťaže nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu                  
s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 
verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých 
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť 
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov 
verejného sektora. 
Uchádzač musí mať oprávnenie na dodanie predmetu zákazky. 
Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu – potvrdí čestným vyhlásením. 

Zmluva o dielo bude podpísaná až po vykonaní všetkých úkonov spojených s verejným 
obstarávaním a dodržaní požadovaných lehôt v zmysle zákona 343/2015 a nadobudne 
účinnosť najskôr deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona 546/2 010 
z 9. decembra 2010. 
Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami                                   
a účinnosť dňom podpisu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi 
Prijímateľom a Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. V prípade 
neschválenia žiadosti o NFP, resp. nenadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, 
stráca táto zmluva platnosť. 
Úspešný uchádzač ako dodávateľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ 
overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
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predmetnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vykonávaný v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
 
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy o dielo bez akýchkoľvek sankcií                                 
v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly 
neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania požadovaného predmetu zákazky.  
 
Úspešný uchádzač ako dodávateľ predmetu zákazky sa zaväzuje ku dňu začatia realizácie predmetu 
zákazky podľa tejto zmluvy uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody, ktoré by  v súvislosti                                          
s vykonávaním predmetu zákazky mohol objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť 
objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávatelia zhotoviteľa) na sumu minimálne do výšky hodnoty 
zákazky. 
 
Ďalšie postupy, vzťahy, termíny, povinnosti a pod. týkajúce sa vyhláseného postupu 
verejného obstarávania, ktoré nie sú popísané alebo špecifikované vo výzve na 
predloženie ponúk sa riadia všeobecnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. 
 
Vyhlasovateľ súťaže umožňuje uchádzačom predložiť ekvivalentné doklady , ktoré sa vydávajú v krajine 
ich sídla. V prípade dokladov vystavených v inej mene ako EUR prepočet bude ako ekvivalent tejto 
hodnoty v inej mene prepočítaný podľa kurzu tejto meny platného v Národnej banke Slovenska k 31. 
decembru príslušného roku. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej 
republiky, všetky doklady musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne 
preložené do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich 
obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku. 
  
V prípade nesplnenia podmienok účasti alebo prekročenia predpokladanej ceny zákazky 
uchádzačmi vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zrušiť predmetné verejné 
obstarávanie. 
 
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku voči vyhlasovateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 
Proti rozhodnutiu vyhlasovateľa o výbere úspešného uchádzača pri vyššie uvedenom 
postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona                             
o verejnom obstarávaní. 
 
Vyhlasovateľ súťaže môže vylúčiť uchádzača z procesu verejného obstarávania ak uchádzač nesplní 
podmienky účasti, predloží neplatné doklady, nepredloží požadované doklady alebo informácie alebo 
poskytne nepravdivé alebo pozmenené informácie, ktoré nezodpovedajú skutočnosti. 
Všetky zmeny predmetu zákazky sa môžu robiť len so súhlasom vyhlasovateľa súťaže. Tieto zmeny nesmú 
mať negatívny vplyv na kvalitu ani cenu dodávok predmetu zákazky. 

 
S úctou,  

 
 
 
 

Dňa 18.12.2019    …………................................................................  

MVDr. Peter Čulen – konateľ 
 
 
 
 
Prílohy:  Identifikačné údaje uchádzača 

Formulár na vypracovanie ponuky 
    Čestné prehlásenie 
    
   
 


