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KÚPNA ZMLUVA 

 
č.: OVO2-2015/000531-036 

 
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 25/2006 Z .z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon č. 25/2006Z.z.) 
(ďalej len „zmluva“) 

.................................................................................................................................................................................. 
 
 

I. 
Zmluvné strany 

 
Predávajúci: 

Názov:      BAS Rudice spol., s r.o. 
Sídlo:    č.p.: 194 

               679 06 Rudice 
               Česká republika 

V zastúpení:   Ing. Pavel Ševčík, konateľ 
 

IČO:    16343875 
Identifikačné číslo pre DPH:  CZ 16343875 
Bankové spojenie:   Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:   19-4782480237/010 
Tel.:    +420 541 126 090 
Fax.:    +420 541 426 090 

 
(ďalej len „Predávajúci") 

 
 
Kupujúci: 

Názov:  Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Sídlo:  Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
Zastúpený: Ing. Marek Vladár, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky na základe plnomocenstva  č. p.: KM-OPVA2-2012/411-
158 zo dňa 18. júla 2012 

IČO:   00151866 
DIČ: 2020571520 
Bankové spojenie:              Štátna pokladnica 
SWIFT :                                   SPSRSKBA 
IBAN:          SK 7881800000007000180023  
Internetová adresa (URL): http://www.minv.sk/    

 
 
 

ďalej len „Kupujúci“ 
(Predávajúci a Kupujúci spolu aj ako zmluvné strany) 

 

http://www.minv.sk/?keupz


 
 

2 
 

  

II. 
Úvodné ustanovenie 

 
Predávajúci je úspešným uchádzačom zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického 
trhoviska „Zlepšenie pripravenosti záchranných zložiek MV SR – prístroje III“ na dodávku tovaru 
predmetu zákazky  časť č. „3“ Ručný röngeno-florescenčný spektrometer. 

 
III. 

Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Ručný röngeno-florescenčný 

spektrometer – spektrometr DELTA PROFESSIONAL vrátane manuálu a technickej dokumentácie 

(ďalej len „predmet zmluvy“)  ako aj  jeho uvedenie do prevádzky a školenie obsluhy v súlade s 

dohodnutými technickými a funkčnými charakteristikami, platnými záväznými predpismi, technickými 

normami a podmienkami tejto zmluvy a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo a záväzok 

Kupujúceho tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu v zmysle čl. V tejto zmluvy  . 

2. Predmet zmluvy je podrobne špecifikovaný v Opise predmetu zákazky a vo Vlastnom návrhu plnenia 

Predávajúceho, ktoré tvoria Prílohu č.1 tejto zmluvy. 

3. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na Kupujúceho dňom zaplatenia kúpnej ceny, t.j. 

pripísaním na účet Predávajúceho. 

4. Predmet zmluvy bude odovzdaný jeho úplným dodaním, inštaláciou, odskúšaním, inštruktážou obsluhy 

a protokolárnym prebratím Kupujúcim, čím naňho prejde nebezpečenstvo škody na tovare. 

 
IV. 

Dodacie podmienky 
 

1. Predávajúci sa zaväzuje protokolárne odovzdať celý predmet zmluvy Kupujúcemu v lehote  podľa 

prílohy č.3 tejto zmluvy po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. 

2. Miestom dodania predmetu zmluvy je pre: 
Časť 3:  Kontrolné chemické laboratórium CO v Jasove, Ku kachličkárni 653/9, 04423 Jasov. 

3. Deň protokolárneho preberania predmetu zmluvy písomne alebo elektronicky oznámi Predávajúci 

Kupujúcemu minimálne 3 pracovné dni vopred. Kupujúci sa  zaväzuje predmet  zmluvy prevziať v 

oznámenom termíne. 

4. Doručenie predmetu zmluvy bude dokladované podpismi oprávnených zástupcov zmluvných strán na 

odovzdávajúcom a preberajúcom protokole. 

5. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Predávajúceho na zjavné porušenie balenia 

(obalov) pri preprave a na vady zrejmé už pri doručení predmetu zmluvy, spísať o tom zápis a odovzdať 

ho Predávajúcemu. 

6. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť podmienky vhodné pre inštaláciu, odskúšanie a prevádzku predmetu 

zmluvy podľa písomných pokynov Predávajúceho, a to najmä: 

a) miesto pre inštalovanie a prevádzku predmetu zmluvy, 



 
 

3 
 

b) médiá potrebné pre prevádzku predmetu zmluvy, 
 

c) zabezpečiť ochranu doručených a inštalovaných častí predmetu zmluvy pred zásahom 

nepovolaných osôb, pred vytopením, požiarom a podobne. 

7. Predávajúci sa zaväzuje uskutočniť školenie zamestnancov Kupujúceho pre prevádzku predmetu 

zmluvy v priestoroch Kupujúceho. 

8. Po   protokolárnom   prebratí   predmetu   zmluvy   Kupujúci   môže   riadne   predmet   zmluvy   užívať 

a Predávajúci sa mu zaväzuje toto užívanie dňom protokolárneho prebratia umožniť. 

 
V. 

Kúpna cena 

 
1. Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky 

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodou zmluvných strán ako cena maximálna 

vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. 

2. Ďalšie náklady, ako dopravu a prípadné preclenie predmetu zmluvy a jeho doručenie Kupujúcemu, 

inštaláciu a inštruktáž obsluhy zabezpečuje Predávajúci na vlastné náklady. 

 
VI. 

Platobné podmienky 

 
1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v zmysle čl. V. tejto zmluvy 

v eurách na základe predloženej faktúry. 

2. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude podpísaný odovzdávací a preberací protokol. Úhrada faktúry 

bude realizovaná kupujúcim z príspevku zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu. 

3. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry do sídla Kupujúceho. 

4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti, stanovené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 

pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane označenia čísla zmluvy podľa evidencie 

kupujúceho, názov projektu Zlepšenie pripravenosti záchranných zložiek MV SR – prístroje III. Ak 

Predávajúci neuvedie vo faktúre ktorýkoľvek požadovaný údaj, je to dôvod na vrátenie faktúry bez jej 

uhradenia Predávajúcemu na prepracovanie . Nová lehota splatnosti začne plynúť až po doručení 

novej faktúry do sídla Kupujúceho. Faktúru je potrebné zaslať doporučenou listovou zásielkou. 

 

 
VII. 

Záručná doba, servis a zodpovednosť za vady 

 
1. Predávajúci je počas záručnej doby povinný poskytovať servisné služby predmetu zmluvy, a to 

technické prehliadky, údržbu a opravy. 

2. Predávajúci sa zaväzuje realizovať servisné služby podľa aktuálnych platných smerníc o servisných 

službách a podľa podmienok upravujúcich zodpovednosť za vady. 

3. Predávajúci sa zaväzuje v prípade vady jednotlivých častí predmetu zmluvy zabezpečiť ich opravu do 5 

pracovných dní odo dňa oznámenia závady. V prípade, že nie je možné danú závadu odstrániť do 

stanoveného termínu (napr. z dôvodu nevyhnutného dodania náhradného dielu), je na písomnej 

dohode zmluvných strán stanovenie termínu odstránenia reklamácie. 
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4. Predávajúci zodpovedá za vady predmetu zmluvy po dobu 24 mesiacov od protokolárneho prebratia 

celého predmetu zmluvy Kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu poruchy a jej opravy v tomto 

období. 

5. V prípade vady predmetu zmluvy počas záručnej doby má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie 

vád a Predávajúci povinnosť vady odstrániť na svoje náklady. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré 

vznikli poškodením predmetu zmluvy hrubou nedbanlivosťou Kupujúceho, jeho konaním v rozpore s 

inštrukciami ohľadne používania predmetu zmluvy, neodbornou prevádzkou, obsluhou a údržbou, 

používaním v rozpore s návodom na použitie, alebo neobvyklým spôsobom užívania predmetu zmluvy. 

6. Kupujúci sa zaväzuje, že reklamáciu vady predmetu plnenia uplatní bez zbytočného odkladu po jej 

zistení, písomnou formou, oprávnenému zástupcovi Predávajúceho. 

7. Kupujúci je oprávnený v prípade vadného plnenia požadovať: 

a) odstránenie chýb tovaru, ak sú opraviteľné, 

 
b) dodanie chýbajúceho množstva alebo časti, 

 
c) výmenu vadného tovaru za tovar bez vád. 

8. Právo voľby uplatneného nároku podľa bodu 7 písm. a), b), c) tohto článku musí Kupujúci uviesť 

v písomne uplatnenej reklamácii. V opačnom prípade má právo voľby Predávajúci. 

9. Postup pri reklamácii predmetu zmluvy sa riadi záručnými podmienkami, príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej 

republike. 

10. Predávajúci zabezpečí v priestoroch kupujúceho inštaláciu a školenie v slovenskom jazyku minimálne 

v rozsahu 1 pracovného dňa a to na pracoviskách Kontrolného chemického laboratória CO (Slovenská 

Ľupča / Jasov). Zároveň predávajúci poskytne kupujúcemu celú technickú a odbornú dokumentáciu 

prístrojov v slovenskom jazyku vrátane návodu na obsluhu a údržbu prístroja. 

 
VIII. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Predávajúci prehlasuje, že predmet zmluvy nie je zaťažený právami tretích osôb. 

2. Predávajúci je povinný: 

a) dodať predmet zmluvy Kupujúcemu v dohodnutom množstve, rozsahu, kvalite, 
v požadovaných technických parametroch, v bezchybnom stave a dohodnutom termíne, 

b) pred   odovzdaním   predmetu   zmluvy   zabezpečiť   vykonanie   predpredajného   servisu, 
inštaláciu, školenie obsluhy a predviesť funkčnosť, 

c) strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom a službami, 
kedykoľvek do 31.08.2018 (táto doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené 
v článku 90 Nariadenia Rady ES č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností), a to 
oprávnenými osobami, ktorými sú: 

i. Úrad vlády Slovenskej republiky pre Švajčiarske finančné mechanizmy a ním 

poverené osoby, 

ii. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný 

orgán a nimi poverené osoby, 

 
iii. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
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iv. Splnomocnení zástupcovia Švajčiarskeho finančného mechanizmu, 
 

v. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v i. až iv. bodu 2 písm. c tohto článku 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, 

 
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 
3. Predávajúci sa zaväzuje v priestoroch kupujúceho dodržiavať predpisy o ochrane pred požiarmi, ako aj 

predpisy  v oblasti  bezpečnosti  a ochrany  zdravia  pri  práci  a iné  bezpečnostné  predpisy  platné 

v Slovenskej republike. 

4. Kupujúci je povinný: 

a) protokolárne prebrať bezchybný predmet zmluvy v deň určený Predávajúcim v oznámení 

podľa článku IV. ods. 4 tejto zmluvy, 

b) riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v článku V.  tejto zmluvy. 

 
5. Predávajúci: 

 
a. vykoná bezplatné zaškolenie obsluhy v mieste dodania predmetu zmluvy, 

 
b. zabezpečí profilaktickú prehliadku 2x počas záručnej doby, 

 
c. zabezpečí návody na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, 

 
d. zabezpečí bezplatný servis v záručnej dobe, 

e. poskytne bezplatné poradenstvo a  ďalšie vzdelávanie 

k predmetu zmluvy, 
f. zabezpečí servisný zásah do 48 hodín od  oznámenia  poruchy na predmete 

zmluvy. 

6. Kupujúci požaduje, aby Predávajúci najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia tejto 

Zmluvy predložil zoznam subdodávateľov v rozsahu údajov podľa §28 ods. 1 písm. k) zákona 

č.25/2006 Z.z., v ktorom bude uvedený aj podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, ako 

aj navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a čestného vyhlásenia, že každý navrhnutý 

subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa §26 ods. 1 

zákona č.25/2006 Z.z.. 

 
7. Povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho, vrátane pravidiel výberu subdodávateľa uvedené v bode 6. 

tohto článku tejto Zmluvy platia aj pri zmene subdodávateľa počas plnenia tejto Zmluvy. 

8. Predávajúci zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plmnenie 

realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Predávajúci zodpovedá za odbornú starostlivosť 

pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy 

o subdodávke. 

9. Porušenie povinnosti Predávajúceho podľa bodov 6. až 8 tohto článku tejto Zmluvy predstavuje 

podstatné porušenie tejto Zmluvy. 
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IX. 
Sankcie 

 
1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na nasledovných 

sankciách: 

a) za omeškanie Predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy podľa čl. IV. tejto zmluvy mu 

vzniká povinnosť uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny celého predmetu zmluvy za 

každý aj začatý deň  omeškania. To platí aj v prípade nedodania  alebo  oneskoreného 

dodania dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie alebo užívanie predmetu zmluvy, alebo 

iných dokladov, ktoré je Predávajúci povinný predložiť Kupujúcemu podľa tejto zmluvy. 

Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Kupujúceho na prípadnú náhradu škody, ktorá 
vznikla v príčinnej súvislosti s porušením zmluvnej povinnosti, za ktorú je uplatňovaná 
zmluvná pokuta. 

b) za omeškanie Kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny je Predávajúci oprávnený uplatniť si 

úrok z omeškania vzákonnej výške z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania. 

c) za omeškanie  Predávajúceho  s odstránením  vady  predmetu  zmluvy  je  Kupujúci  oprávnený  uplatniť si 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu zmluvy za každý aj začatý deň omeškania. 

 
 

2. Nárok na zmluvnú pokutu nevzniká vtedy, ak sa preukáže že: 

a) omeškanie je spôsobené účinkom vyššej moci alebo, 

b) omeškanie je spôsobené druhou zmluvnou stranou. 
 
 

 
3. V prípade, že predmet zmluvy nemôže byť Predávajúcim dodaný v dohodnutom termíne z dôvodov 

zavinených Kupujúcim, je Predávajúci oprávnený vyžadovať náhradu preukázanej škody podľa 

Obchodného zákonníka počínajúc piatym týždňom oneskorenia. 

4. Zmluvnú pokutu zaplatí povinná zmluvná strana oprávnenej zmluvnej strane v lehote 15 kalendárnych 

dní odo dňa doručenia faktúry do sídla povinnej zmluvnej strany. 

 
 
 

X. 
Zánik zmluvy 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť: 

 
a) Písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) písomným odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy. 
 

 
2. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany adresovaným 

druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je účinné okamihom jeho 

doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie od zmluvy doručené druhej zmluvnej 

strane tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na poslednú známu adresu zmluvnej strany. 

3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje: 
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a) omeškanie Predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy oproti dohodnutému termínu 

dodania o viac ako štyri kalendárne (4) týždne bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie 

ospravedlňoval (vyššia moc), 

 
b) ak kúpna cena bude fakturovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, 

 
c) Predávajúci  dodá  Kupujúcemu  predmet  zmluvy  takých  parametrov,  ktoré  sú  v rozpore 

s opisom predmetu zákazky, 
 

d) Kupujúci je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní. 

4. Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, 

pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 

5. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných 

strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: 

vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, atď. Oslobodenie od 

zodpovednosti za nesplnenie predmetu zmluvy trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva 

kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe. Ak 

nedôjde k dohode, môže ktorákoľvek zmluvná strana odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú 

dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 

 
XI. 

Ochrana a zabezpečenie dôverných informácií 

V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane je každá zmluvná strana 
povinná počas platnosti tejto zmluvy a po skončení platnosti tejto zmluvy uchovávať a zabezpečovať 
utajenie a dôvernosť akýchkoľvek informácií označených za dôverné a nebude takéto informácie 
reprodukovať ani poskytovať tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany 
a ani ich využívať iným spôsobom, ako na naplnenie účelu tejto zmluvy. 

 
XII. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej 

republiky. 

2. Osoba splnomocnená zo strany Predávajúceho ku konaniu vo veciach tejto zmluvy je Ing. Pavel Ševčík, 
tel. +420 541 126 090, +420 606 424 759, e-mail: pavel.sevcik@bas.cz. 

3. Osoby splnomocnené zo strany Kupujúceho ku konaniu vo veciach tejto zmluvy vo veci prevzatia 

predmetu zmluvy sú : 

Ing. Jozef Bartoš, komoditný manažér KS 14, tel.02/48593205, e-mail: jozef.bartos@minv.sk, 

Ing. Peter Novotný, vedúci KCHL CO v Jasove, tel.: 055/4664341, 0905 419 882, e-mail: 
peter.novotny@minv.sk, 

Ing. Eduard Jakubčo, vedúci KCHL CO v Slov. Ľupči, tel.: 048/4187093, 0908 949 639, e-mail: 
eduard.jakubco@minv.sk, 

 
 

4. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných očíslovaných dodatkov, obojstranne 

odsúhlasených oboma zmluvnými stranami, ktoré sa po nadobudnutí účinnosti stanú neoddeliteľnou 

súčasťou tejto zmluvy. 

mailto:jozef.bartos@minv.sk
mailto:peter.novotny@minv.sk
mailto:eduard.jakubco@minv.sk
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5. Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Kupujúci obdrží tri (3) 

vyhotovenia a Predávajúci dve (2) vyhotovenia. 

6. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej 

republike. Prípadné spory , ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť 

predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany 

nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy budú riešené 

príslušnými slovenskými súdmi. 

7. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu 

ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa niektorá 

z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného 

odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, 

ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho 

pripájajú svoje podpisy. 

9. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov Predávajúceho. 

10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

- Príloha č. 1 Opis – špecifikácia predmetu zákazky, technické požiadavky a vlastný návrh plnenia 
predmetu zákazky, 

- Príloha č. 2: Štruktúrovaný rozpočet ceny zmluvy po jednotlivých položkách (doplní vysúťažený 
uchádzač), 
- Príloha č.3 Lehota dodania predmetu zákazky. 

 
 
 
 

za Predávajúceho za Kupujúceho 
v  Blansku, dňa ............. 2016 v Bratislave, dňa ................ 2016 

 
 
 
 
 
   

 Ing. Pavel Ševčík, Ing. Marek Vladár, 

konateľ     generálny riaditeľ sekcie ekonomiky 

                                                                                                     MV SR 
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         Príloha č. 1  

Opis – špecifikácia predmetu zákazky, technické požiadavky a vlastný návrh plnenia 
predmetu zákazky 

 
Část 3 - Ručný róngeno-florescenčný spektrometer 

 
Ručný röntgeno-florescenčný spektrometer XFR  je mobilný prístroj pracujúci na  základe elektrónových spektier, 
určený na elementárnu analýzu kvapalných, pevných látok alebo práškov v teréne. 
 
Jednotka množstva: kus     Množstvo: 1 
 
• ručný batériou napájaný prístroj pre presnú prvkovú analýzu elementárnych prvkov ako sú: Al, Mg, Si, P, S, 

Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W, Re, Pb, Ag, Sn, Bi, Sb, Au, Pd, Pt. Tiež musí 
pracovať v móde pre všeobecnú detekciu prvkov ako sú: U, Th, Tl, Ba, Pu, As, Hg, Cl a ďalšie potenciálne 
nebezpečné prvky, 

• prístroj musí byť dodaný plne kalibrovaný pre všetky dodané prvky, 
• maximálne napätie RTG lampy 40kV, 
• minimálny výkon/prúd RTG lampy 4W/200uA, 
• musí mať zabudovanú integrovanú kameru pre vizualizáciu a ukladania fotiek meranej oblasti (musí bežať 

automaticky), 
• SDD detektor musí umožňovať vykonávania  analýz všetkých meraných prvkov bez hélia či vákua, 
• prístroj musí mať zabudovaný integrovaný digitálny barometer pre zaistenie dlhodobej správnosti 

výsledkov,  
• musí zobrazovať okamžité zobrazenie výsledkov merania po štartu analýzy (do 1 sekundy od stisku 
 spúšťacieho gombíka) a priebežnú okamžitú aktualizáciu podmienok merania,  
• ovládací softvér musí byť kompletne v slovenčine alebo češtine, 
• hmotnosť prístroja nesme presahovať 1.5 kg, 
• musí mať  automatické otáčanie orientácie obrazovky, 
• musí mať čo  najvyššiu kapacita pamäte na výsledky – minimálne 75 000 výsledkov ich ukladania v pamäti 

prístroja s dobrou možnosťou ich vyhľadávania 
• v prístroji musí byť vstavaný počítač s vyhodnocovacím softvérom,  
• v prístroji musí byť vstavaný  dotykový displej, 
• súčasť dodávky musí obsahovať 2 náhradné batérie, nabíjačku pre ich súčasné nabíjanie,  transportný 

kufor, USB kábel a možnosť ľahkého tlačenia výsledkov, 
• spektrometer musí mať  minimálne 10 identifikačných definovateľných a editovateľných polí pre každú 

vzorku 
• manuál a technická dokumentácia  
 
 
Ďalšie požiadavky:  
Predávajúci zabezpečí jednodňové školenie pre 5 zamestnancov na mieste plnenia. 
Predávajúci je počas záručnej doby povinný poskytovať servisné služby predmetu zmluvy, a to technické 

prehliadky, údržbu a opravy a zabezpečí profilaktickú prehliadku 2x počas záručnej doby . 

Náklady, ako dopravu a prípadné preclenie predmetu zmluvy a jeho doručenie Kupujúcemu, inštaláciu a inštruktáž 

obsluhy zabezpečí Predávajúci na vlastné náklady. 

Termín plnenia: najneskôr do 70 dní od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy, respektíve v súlade s návrhom    na 
plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk  č.2. 
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Miesto plnenia : Kontrolné chemické laboratórium CO v Jasove, Ku kachličkárni 653/9, 04423 Jasov 
 
Záruky: 
Záruka  na spektrometer sa požaduje v trvaní min. 24 mesiacov odo dňa odovzdania kupujúcemu.  
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          Príloha č. 2:  
 
 

Štruktúrovaný rozpočet ceny zmluvy po jednotlivých položkách 
 

Tabuľka č.1 : Zlepšenie pripravenosti záchranných zložiek MV SR – prístroje III – pre časť č.3 
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Maximálna 

celková cena 
za požadovaný 

predmet 
zákazky v EUR 

s DPH 

 

3. 

Ručný röngeno- 
florescenčný 
spektrometer ku

s 

 

1 20 680,- EUR 20 680,- EUR * * * 

Spolu  20 680,- EUR 20 680,- EUR * * * 

 
Najnižšia maximálna celková cena za  požadovaný celý 

predmet zákazky 20 680,- EUR * * * 

 
 

* Prehlásenie uchádzača - Upozornenie: 
Týmto prehlasujeme, že spoločnosť BAS Rudice spol. s r.o., IČO 16343875 nie je registrovaným platcom DPH v 
Slovenskej republike a potvrdzujeme, že dodanie vyššie uvedeného tovaru z Českej republiky do Slovenskej 
republiky je oslobodené od dane z pridanej hodnoty (DPH), tzn. že tovar nebude faktúrovaný s DPH. 
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Príloha č.3 
 

 Lehota dodania predmetu zákazky 
 
 
 

1.  Názov alebo  obchodné meno uchádzača:  BAS Rudice spol. s r.o. 
 
 

2.  Adresa alebo sídlo uchádzača:  č.p. 194, 679 06 Rudice, Česká republika 

 
 

 
Tabuľka č.2 : Zlepšenie pripravenosti záchranných zložiek MV SR – prístroje III – pre časť č.3 

Časť číslo Kritérium č.2 v celých  kalendárnych dňoch 

3. 
Lehota dodania predmetu 

zákazky 
70 

 
 
 

 

 
 
 


