
Príloha 9  Navrhované typy zariadení

Predmet zákazky: Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá

Laboratórium Additive Manufacturing

0.H1.P34 Zariadenie na výrobu 3D štruktúr zo zmesí na báze práškov

Typ zariadenia alebo vývojová rada: VX200 3D-Printing System ODB

Výrobca zariadenia: voxeljet AG

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia:
Parametre ponúkaného zariadenia:

(ÁNO-NIE/hodnota parametra):

výroba / tlač trojdimenzionálnych štruktúr z kremičitého piesku a keramických zmesí na báze práškov ÁNO / kremičitý piesok,PMMA materiál

minimálne rozmery produkčného priestoru 295 x 195 x 145 mm ÁNO / 300 x 200 x 150 mm

rozlíšenie vrstvy minimálne 250 dpi s možnosťou rozšírenia na minimálne 300 dpi
ÁNO / 254 DPI / možnosť rozšírenia až 

do 300 DPI
schopnosť tlačiť tenké vrstvy s hrúbkou ≤ 150 µm ÁNO / 150 µm
ak nie je riadiaca jednotka integrovaná v zariadení, súčasťou dodávky musí byť aj ovládací softvér a 
riadiaca jednotka

ÁNO / ovládací počítač aj softvér sú 
súčasťou dodávky

Laboratórium Additive Manufacturing

0.H1.P35 Zariadenie na výrobu 3D štruktúr na báze tekutých a polotekutých zmesí

Typ zariadenia alebo vývojová rada: 3D-Bioplotter® Developer Series

Výrobca zariadenia: envisionTEC GmbH

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia:
Parametre ponúkaného zariadenia:

(ÁNO-NIE/hodnota parametra):

zariadenie musí byť vybavené minimálne 3 zásobníkmi a tlačovými hlavami na simultánnu tlač troch 
rôznych typov materiálov do kompozitných štruktúr

ÁNO / 3 zásobníky a tlačové hlavy na 
simultánnu tlač troch rôznych typov 
materiálov do kompozitných štruktúr

veľkosť tlačovej platformy minimálne 150 x 150 mm, požadovaná veľkosťou tlačeného objemu 
minimálne 140 x 140 x 140 mm

ÁNO / platforma 160x160 mm / tlačený 
objem 150 x 150 x 140 mm 

počítačom riadený pohyb tlačovej hlavy s rozlíšením ≤ 0,001 mm v smeroch x, y a z ÁNO / 0,001 x 0,001 x 0,001 mm
zariadenie musí byť vybavené tlačovými hlavami na tlač pri nízkych teplotách - v minimálnom teplotnom 
rozsahu od 2 °C do 70 °C, ako aj pri vysokých teplotách - v minimálnom teplotnom rozsahu od 25 °C do 
250 °C

ÁNO / 2 °C - 70 °C a 25 °C - 250 °C

UPOZORNENIE: Uchádzač vyplňa údaje len do bielych polí!



ak nie je riadiaca jednotka integrovaná v zariadení, súčasťou dodávky musí byť aj ovládací softvér a 
riadiaca jednotka

ÁNO / ovládací počítač aj softvér (SW 
Envisiontec 3-D Bioploter). Hlavné 

funkcie - kontrola všetkých parametrov 
tlače (teplota, tlak,rýchlosť atď.), 
vstavaná databáza materiálov a 

projektov, import zo softvérov tretích 
strán.

Laboratórium Additive Manufacturing

Typ zariadenia alebo vývojová rada:
CeraFab 7500 Research 
stereolitography system

Výrobca zariadenia: LITHOZ

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia:
Parametre ponúkaného zariadenia:

(ÁNO-NIE/hodnota parametra):
zariadenie na výrobu trojdimenzionálnych štruktúr z keramických, sklených, alebo sklokeramických 
práškov s polymérnym spojivom na báze fotosenzitívnych polymérnych zmesí technológiou 
stereolitografie alebo ekvivalentnou

ÁNO

veľkosť produkčného priestoru musí dosahovať rozmery minimálne 75 x 40 x 165 mm (x/y/z) ÁNO / 76 x 43 x 170 mm
schopnosť tlačiť vrstvy s hrúbkami v minimálnom rozsahu od 25 do 100 µm ÁNO / 10 – 100 µm
minimálna rýchlosť nanášania vrstiev ≥ 100 vrstiev za hodinu ÁNO / 100 a viac vrstiev za hodinu
rozlíšenie tlače v horizontálnom smere musí byť minimálne 40 µm (635 dpi) ÁNO / 40 µm (635 DPI)

súčasťou dodávky musí byť aj čistiace zariadenie na odstraňovanie prebytočnej fotosenzitívnej živice 
umožňujúce pripojenie tlakovej vzduchovej pištole, vybavené osvetlením s vlnovou dĺžkou  svetla, na 
ktorú bežne používané fotosenzitívne živice nie sú citlivé – napr. žlté svetlo a integrovanou nádobou na 
likvidáciu tekutého a pevného odpadu

ÁNO / CeraCleaning Station Ultra, 
pracovná plocha 130 × 38,4 × 41,5 cm s 
odsávaním a dvojstupňovou fitráciou (tr.  

EN 1822:2009, MPPS) na ochranu 
zdravia pred aerosólmi, vybavená 

tlakovou vzduchovou pištolou, 
osvetlením s vlnovou dĺžkou  svetla 

eliminujúce trvrdnutie fotosenzitívnych 
živíc, integrovanou nádoba na likvidáciu 

tekutého a pevného odpadu

ak nie je riadiaca jednotka integrovaná v zariadení, súčasťou dodávky musí byť aj ovládací softvér a 
riadiaca jednotka

ÁNO / ovládací počítač aj softvér sú 
súčasťou dodávky

0.H1.P36 Zariadenie na výrobu vysoko pevných keramických 3D štruktúr na báze fotosenzitívnych keramických zmesí



Príloha 9  Navrhované typy zariadení

Predmet zákazky: Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá

UPOZORNENIE: Uchádzač vyplňa údaje len do bielych polí!

Laboratórium fyzikálnych vlastností materiálov

0.H1.P43  Taviaca pec s kontrolovanou atmosférou

Typ zariadenia alebo vývojová rada:
Laboratórna pec s možnosťou riadenia 
atmosféry

Výrobca zariadenia: CLASIC CZ, s.r.o

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia:
Parametre ponúkaného zariadenia:

(ÁNO-NIE/hodnota parametra):
vákuová nádoba vyrobená z nerezovej austenitickej ocele ÁNO
minimálne požadované rozmery tavnej komory sú: vnútorný priemer minimálne 180 mm, výška 
minimálne 190 mm

ÁNO / Ø 200 mm, výška 200 mm

maximálna kontinuálna prevádzková teplota minimálne 1600 °C ÁNO / 1600 °C ≥ 48 h prevádzky

maximálna krátkodobá prevádzková teplota v trvaní do 1 h - minimálne pri teplote 1650 °C
ÁNO / teplota atmosféra vzduch 1800 °C, 
teplota inertná atmosféra 1700 °C

pec musí byť vybavená programovateľným riadiacim systémom, ktorý umožní naprogramovať minimálne 
60 programov obsahujúcich minimálne 40 inštrukcií ako ich aj uloženie vytvorených programov do 
pamäte regulátora

ÁNO / programovatelný regulátor CLARE ( 
75 programov po 50 krokoch) s možnosťou 

ukladania programov do pamäte

pec musí byť vybavená modulom pre pripojenia s PC na vytvorenie programov pomocou PC, zbieranie 
dát, zobrazenie aktuálneho bežiaceho programu

ÁNO / súčasťou dodávky je programové 
vybavenie bežiace pod MS Windows 10 s 
možnosťou tvorby programov na PC, ich 
prenosom do zariadenia, zberom dát, ich 

zobrazenie, tlač a archiváciu

nastaviteľná rýchlosť vzostupu teploty v rozsahu minimálne od 0,1 °C/min do 10 °C/min až do teploty 
1400 °C

ÁNO / nastaviteľná rýchlosť vzostupu 
teploty po 0,1 °C/min.,  do 10 °C/min až do 

teploty 1500 °C

presnosť regulácie teploty: maximálne ± 1,5 °C ÁNO / presnosť regulácie teploty ± 1,0 °C

homogenita teplotného poľa: maximálne ± 5 °C pri 1600 °C ÁNO / ± 5 °C pri 1600 °C

pec musí umožňovať tavenie v inertnej atmosfére s možnosťou výberu minimálne dvoch rôznych plynov
ÁNO / 2 vstupy na inertné, neohorľavé, 

nejedovaté plyny



pec musí byť vybavená rotačnou vývevou na vyvákuovanie zavzdušňovacím ventilom, minimálne dvomi 
plavákovými regulátormi na regulovanie prietoku plynov

ÁNO

pec musí umožňovať použitie vyberateľného miešadla taveniny s otáčkami nastaviteľnými v rozsahu 
minimálne 20 až 80 otáčok/minútu

ÁNO / vybavená vyberateľným Pt 
miešadlom, nastaviteľné otáčky v rozsahu 
od 10 až do  100 ot. / min, vertikálny zdvih 

200 mm

Laboratórium fyzikálnych vlastností materiálov

0.H1.P44  Zariadenie na stanovenie špecifického povrchu materiálov metódou BET

Typ zariadenia alebo vývojová rada: Autosorb iQ-C-XR (1 STAT.) EPDM

Výrobca zariadenia: Quantachrome Instruments

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia:
Parametre ponúkaného zariadenia:

(ÁNO-NIE/hodnota parametra):
zariadenie musí obsahovať minimálne jeden fyzisorbčný port umožňujúci okrem bežnej analýzy aj 
merania pri ultra nízkych tlakoch na stanovenie rozdelenia veľkosti pórov, vrátane mikropórov

ÁNO / 1 chemi - a fyziosorbčný port

zariadenie musí byť schopné určiť minimálne merný povrch, distribúciu pórov podľa veľkosti, objem 
pórov ako aj adsorpčné teplo

ÁNO

zariadenie musí byť schopné analyzovať fyzisorbciu minimálne v rozsahu <1x10-7 až 0.999 P/Po ÁNO

zariadenie musí byť vybavené dostatočným počtom tlakových prevodníkov umožňujúcich meranie tlaku v 
minimálnom rozsahu od 0,1 do 1000 torr, tak aby sa precízne monitoroval proces sorpcie a vyrovnávania 
tlakov,

ÁNO / 0,1 až 1000 torr

zariadenie musí byť vybavené Po celou s vlastným snímačom tlaku na presné určenie hodnoty Po, ÁNO / kontinuálne Po meranie

zariadenie musí byť schopné pracovať s dávkovačom plynov s fixným objemom ako aj s dávkovačom s 
variabilným objemom

ÁNO

schopnosť analyzovať fyzisorbciu minimálne 90 hodín bez potreby dopĺňania chladiva ÁNO / viac ako 90 hodín
zariadenie musí obsahovať minimálne dve zabudované pozície na odplynenie tzv. „degassing ports”, obe 
s napojením na vákuovú turbovývevu cez vymrazovacie zariadenie tak (obe musia byť súčasťou 
dodávky), aby sa dalo dosiahnuť požadované vysoké vákuum

ÁNO / 2 pozície

súčasťou dodávky musí byť ovládacia/vyhodnocovacia jednotka s predinštalovaným operačným 
systémom a software na vyhodnocovanie a archiváciu meraní

ÁNO

súčasťou dodávky musia byť aj redukčné ventily kompatibilné s tlakovými fľašami na plyny používanými 
v rámci plynového hospodárstva

ÁNO

Laboratórium fyzikálnych vlastností materiálov

0.H1.P45  Univerzálne testovacie zariadenie na charakterizáciu mechanických vlastností materiálov



Typ zariadenia alebo vývojová rada:
INSTRON 8862  ±100 kN Dynamic Testing 
System

Výrobca zariadenia: Instron

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia:
Parametre ponúkaného zariadenia:

(ÁNO-NIE/hodnota parametra):
univerzálne testovacie zariadenie na charakterizáciu mechanických vlastností materiálov ÁNO
zariadenie musí mať dvojstĺpovú konštrukciu s dostatočnou tuhosťou na uskutočňovanie meraní so 
zaťažením minimálne až do 250 kN a so servo-elektrickým pohonom ramena so servo-elektrickým 
aktuátorom v rozsahu minimálne ±100 kN

ÁNO / 250 kN a aktuátor +/- 100 kN

zariadenie musí umožňovať merania v širokom rozsahu rýchlosti pohybu meracieho ramena v 
minimálnom rozsahu od 300 mm/min do 1 µm/h

ÁNO / 300 mm/min až 1 µm/h 

zariadenie musí byť vybavené záťažovou celou umožňujúcou merania s maximálnou meracou silou 
aspoň 50 kN,

ÁNO / 100 kN

zariadenie musí byť vybavené upínacími čeľusťami na uchytenie vzoriek na meranie v ťahu, v ohybe (3 
aj 4-bodovom), aj v tlaku, pričom čeľuste musia umožňovať meranie na vzorkách rôzneho prierezu, 
minimálne na valcových aj plochých vzorkách

ÁNO

zariadenie musí byť vybavené minimálne jedným tzv. clip-on extenzometrom na priame meranie 
deformácie a snímačom šírenia trhliny, v teplotnom rozsahu minimálne od -50 °C do 180 °C

ÁNO / od -80 °C do 200 °C

zariadenie musí byť vybavené teplotnou komorou na skúšky pri vysokých teplotách do teploty minimálne 
1450 °C s programovateľnou riadiacou jednotkou a zodpovedajúcimi upínacími čeľusťami na upnutie 
vzoriek pri meraní pri vysokej teplote. Systém ohrevu musí byť napojený na chladiaci vodný systém a 
vybavený teplotnou a chladiacou ochranou proti poškodeniu

ÁNO / 1500 °C

zariadenie musí byť vybavené pneumatickými čeľusťami 1 kN v teplotnom rozsahu minimálne od -15 °C 
do 90 °C a uchytenie vzorky s hrúbkou minimálne do 10 mm v závislosti od zvolených čeľustí

ÁNO / 1 kN v rozsahu -20 °C až 100 °C

zariadenie musí byť vybavené pneumatickými čeľusťami 2 kN v teplotnom rozsahu minimálne od -15 °C 
do 90 °C a uchytenie vzorky s hrúbkou minimálne do 15 mm v závislosti od zvolených čeľustí

ÁNO / 2 kN v rozsahu -20 °C až 100 °C

zariadenie musí byť vybavené pneumatickými čeľusťami 1 kN a 2 kN na testovanie vlákien ÁNO / 1 kN a 2kN
súčasťou zariadenia musí byť aj počítačová riadiaca a ovládacia jednotka vybavená potrebným 
softvérom na riadenie procesu, zber a analýzu dát a s nainštalovaným softvérom na vykonávanie a 
analýzu statických testov, dynamických testov, výpočet lomových charakteristík materiálov (lomová 
mechanika) a cyklických záťažových testov

ÁNO / PC je súčasťou dodávky + SW pre 
statické skúšky (Bluehill Universal), pre 

dynamické skúšky (WaveMatrix2, Bluehill 
Fracture, LCF 3)

Laboratórium fyzikálnych vlastností materiálov

0.H1.P46  Analyzátor tvaru kvapiek

Typ zariadenia alebo vývojová rada: DSA100 Expert



Výrobca zariadenia: KRÜSS

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia:
Parametre ponúkaného zariadenia:

(ÁNO-NIE/hodnota parametra):
komplexné zariadenie na charakterizáciu povrchových úprav materiálov umožňujúce analýzu rôznych 
parametrov definujúcich povrchy materiálov: statické a dynamické kontaktné uhly, voľná povrchová 
energia tuhých látok, prítomnosť polárnych a disperzných komponentov, Lewisových kyslých a 
zásaditých bázových komponentov a vodíkových mostíkov

ÁNO

meracie metódy: Sessile Drops, Advancing Angle, Recending Angle, Captive Angle, Dynamic Contact 
Angle a Pendant Drop

ÁNO

použiteľný rozsah zorného poľa aspoň 0 až 90° ÁNO
musí umožňovať snímanie obrazu frekvenciou až do 1000 fps, pričom pri najvyššej frekvencii musí byť 
rozlíšenie minimálne 90x50 pixelov

ÁNO / 2000 fps

musí umožňovať merania v teplotnej komore pri teplote v minimálnom rozsahu od 5 do 90 °C ÁNO / 5°C až 90°C

súčasťou dodávky musí byť ovládacia/vyhodnocovacia jednotka s predinštalovaným operačným 
systémom a software na vyhodnocovanie a archiváciu

ÁNO / ovlídací-vyhodnocovací počítač je 
súčasťou dodávky vrátane softvéru:

AD3221 - Software ADVANCE / Drop 
Shape – Contact Angle

AD62 - Software ADVANCE / Drop Shape 
– Surface Free Energy

AD3223 - Software ADVANCE / Drop 
Shape – Surface and Interfacial Tension

Laboratórium fyzikálnych vlastností materiálov

0.H1.P47  Naparovačka uhlíka

Typ zariadenia alebo vývojová rada: K975X

Výrobca zariadenia: Quorum Technologies

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia:
Parametre ponúkaného zariadenia:

(ÁNO-NIE/hodnota parametra):
zariadenie musí umožňovať teremické nanášanie ultra-tenkých vrstiev kovu a uhlíkových vrstiev v 
jednom systéme na povrchy cieľových predmetov pred ich analýzou na TEM alebo SEM, ako aj 
naprašovanie vodivých terčov na ploché vzorky

ÁNO

nanášanie/naprašovanie na vzorky až do priemeru minimálne 200 mm s možnosťou kontroly hrúbky 
naparovanej vrstvy, napr. pomocou kremíkového kryštálu

ÁNO / kontrola hrúbky nanášanej vrstvy 
oscilátorom kremíkového kryštálu

súčasťou dodávky musí byť vákuový systém umožňujúci dosiahnutie pracovného vákua v priebehu 
maximálne 15 minút

ÁNO

zdrojmi pre nanášanie kovov by malo byť dostupné z košíčkov alebo lodičiek ÁNO



komora zariadenia by mala umožňovať nastavenie pracovnej vzdialenosti medzi zdrojom a vzorkou min. 
do 200 mm

ÁNO

nastavenie systému pomocou digitálneho užívateľského rozhrania alebo manuálneho nastavenia ÁNO
stolček na vzorky by malo umožňovať rotáciu vzorky okolo osi a minimálny priemer by mal byť aspoň 80 
mm a náklon minimálne 0 °– 45 °

ÁNO

možnosť sekvenčného nanášania dvojvrstiev z minimálne dvoch nezávislých zdrojov kovov bez 
prerušenia vákua

ÁNO

minimálne dvojstupňový systém vákuovania (pomocou rotačnej olejovej pumpy a turbomolekulárnej 
pumpy) alebo adekvátna alternatíva

ÁNO / dvojstupňové rotačné čerpadlo 5m^3 
/ h

výsledná hodnota vákua minimálne 1 x 10-7 mbar vrátane zabudovanej mierky ÁNO

Laboratórium fyzikálnych vlastností materiálov

0.H1.P48  Laboratórny digestor na prácu s kyselinou fluorovodíkovou

Typ zariadenia alebo vývojová rada: MERCI N - DIG N-1200/900 M2

Výrobca zariadenia: MERCI

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia:
Parametre ponúkaného zariadenia:

(ÁNO-NIE/hodnota parametra):
zariadenie umožňujúce bezpečnú prácu a ochranu zdravia pri práci s kyselinou fluorovodíkovou ÁNO

šírka pracovnej plochy minimálne 1000 mm, hĺbka minimálne 800 mm, výška pracovnej plochy 900 mm 
na podlahou

ÁNO / rozmery vnútorného priestoru: šírka 
1070 mm, hĺbka 810, výška 1280 mm, 
výška pracovnej plochy 900 mm nad 

podlahou

vnútro digestora vyložené látkou chemicky odolnou voči kyseline fluorovodíkovej, napr. polypropylén ÁNO / polypropylén

pracovná doska so zvýšeným okrajom chrániacim obsluhu pri prípadnom rozliatí kvapaliny ÁNO
okno/okná digestora musia byť vyložené látkou chemicky odolnou voči kyseline fluorovodíkovej napr. 
polykarbonát

ÁNO / polykarbonát

osvetlenie pracovnej plochy
ÁNO / v hornej časti digestoru je 

umiestnené žiarivkové osvetlenie 36W s 
ochranným krytom z polykarbonátu

súčasťou dodávky musia byť aj napojenia na odťahy
ÁNO / súčasťou dodávky všetky pripojenia 

a aktívne časti napojenia na 
vzduchotechniku



Príloha 9  Navrhované typy zariadení

Predmet zákazky: Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá

Typ zariadenia alebo vývojová rada: RPS400

Výrobca zariadenia: ROPLASS s.r.o

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia:
Parametre ponúkaného zariadenia:

(ÁNO-NIE/hodnota parametra):
zariadenie musí byť schopné opracovať plazmou vo vzdušnej atmosfére za atmosférického tlaku (tzv. 
difúzny koplanárny bariérový výboj) bez pridávania vzácnych plynov rôzne typy poréznych a 
neporéznych materiálov (napr. textil, plastické materiály (PMMA, PET), kovy (meď, hliník), drevo, sklo), 
vrátane práškových materiálov (keramické a sklené prášky)

ÁNO

veľkosť aktívnej zóny minimálne 5x15 cm ÁNO / 8x20 cm
výkon generátora plazmy musí byť minimálne 400 W ÁNO / 400  W

zariadenie musí byť konštrukčne schopné nepretržitej prevádzky v poloprevádzkovom alebo 
prevádzkovom režime (24/7)

ÁNO / schopné nepretržitej prevádzky 
(24/7) v priemyselných podmienkach 

(zvýšená prašnosť / teplota / humidita).

Laboratórium koloidných procesov

0.H1.P50  Zariadenie na deaglomeráciu práškov

Typ zariadenia alebo vývojová rada: SFP SPCH-18-EP

Výrobca zariadenia: HOMOGENISING SYSTEMS LTD

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia:
Parametre ponúkaného zariadenia:

(ÁNO-NIE/hodnota parametra):
schopnosť deaglomerácie keramických práškov v suspenziách metódou, pri ktorej sa suspenzia pod 
vysokým tlakom pretláča cez dýzu s priemerom v mikrometrovej oblasti z keramiky, alebo iného 
vhodného materiálu (technológia tzv. mikrofluidizácie)

ÁNO

zariadenie musí byť schopné vyvinúť pracovný tlak minimálne 200 Mpa ÁNO / 210 MPa
minimálny priemer dýzy z materiálu vysoko odolnému voči oteru maximálne 100 µm ÁNO / 100 µm
schopnosť pracovať v cyklickom móde s kapacitou minimálne 110 ml/min ÁNO / 120 ml / min
schopnosť spracovať vzorky aj v minimálnych množstvách už od 3 ml ÁNO
schopnosť homogenizácie/deaglomerácie práškov, emulzií, disperzií, suspenzií ÁNO

UPOZORNENIE: Uchádzač vyplňa údaje len do bielych polí!

Laboratórium koloidných procesov

0.H1.P49  Zariadenie na opracovávanie práškov atmosférickou plazmou



možnosť termického „ošetrenia“ vzorky v procese homogenizácie/deaglomerácie v rozsahu od 80 °C až 
– 5 °C

ÁNO / -20°C až 90°C

Laboratórium koloidných procesov

0.H1.P51  Zariadenie na povrchovú úpravu materiálov poťahovaním ponorom (dip coating)

Typ zariadenia alebo vývojová rada: Nadetech Innovations

Výrobca zariadenia: ND-DC Dip Coater 150

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia:
Parametre ponúkaného zariadenia:

(ÁNO-NIE/hodnota parametra):
zariadenie musí umožňovať nanášanie jednej alebo viacerých tenkých funkčných vrstiev v laboratórnom 
meradle na upravené substráty kontrolovaným vyťahovaním substrátu definovanou rýchlosťou z 
kvapalného prekurzoru (roztok, sól, alebo suspenzia)

ÁNO

zariadenie musí byť schopné manipulovať so vzorkami/substrátmi s hmotnosťou až do 1000 gramov ÁNO / 1000 g

vertikálny rozsah ponoru v rozsahu minimálne 0 – 150 mm ÁNO / 0 – 150 mm
programovateľné funkcie: rýchlosti ponoru a vyťahovania, vertikálny posun, počiatočná poloha 
substrátu, čas ponorenia a čas sušenia

ÁNO

minimálny rozsah rýchlostí pohybu v rozmedzí od 0,5 mm/min do 150 mm/min
ÁNO / softvérom kontrolovaný, 100% 

automatický pohyb v rozsahu od 0,001 - 
150 mm/min

súčasťou dodávky musí byť ovládací softvér a riadiaca jednotka ÁNO

súčasťou dodávky musí byť aj komora na umiestnenie zariadenia, zabezpečujúca reguláciu teploty a 
vlhkosti pri nanášaní

ÁNO / klimatická komora umožňujúca 
nastavenie vnútornej teploty od 15 °C až 40 

°C  a vlhkosti v rozsahu od 40% až 80 % 

Laboratórium koloidných procesov

0.H1.P52  Zariadenie na povrchovú úpravu materiálov odstredivým nanášaním (spin coating)

Typ zariadenia alebo vývojová rada: HO-TH-05

Výrobca zariadenia: Holmarc Opto-Mechatronics PVT

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia:
Parametre ponúkaného zariadenia:

(ÁNO-NIE/hodnota parametra):

zariadenie musí umožňovať nanášanie tenkých funkčných vrstiev v laboratórnom meradle na upravené 
substráty odstredivým nanášaním kvapalného prekurzora (roztok, sól, alebo suspenzia)

ÁNO

otáčky rotora nastaviteľné v rozsahu minimálne od 70 do 9900 ot./min ÁNO /  60 - 9999 ot./min



akcelerácia rotora nastaviteľná v rozsahu minimálne od 10 – 2000 ot./s ÁNO / 5 - 2000  ot./s

podporovaný rozmer substrátov v rozsahu minimálne od 15x15 mm do 90x90 mm ÁNO / od 15 x 15 mm až do 100 x 100 mm

zariadenie zhotovené z nekorozívnych materiálov s možnosťou inštalácie do čistých priestorov ÁNO

Laboratórium koloidných procesov

0.H1.P53  Zariadenie na povrchovú úpravu materiálov striekaním (spray coating)

Typ zariadenia alebo vývojová rada: ND-SP Precision Spray Coater

Výrobca zariadenia: Nadetech Innovations

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia:
Parametre ponúkaného zariadenia:

(ÁNO-NIE/hodnota parametra):
zariadenie musí umožňovať nanášanie tenkých funkčných vrstiev v laboratórnom meradle na upravené 
substráty striekaním jemne dispergovaného kvapalného prekurzora (roztok, sól, alebo suspenzia) za 
definovaných podmienok

ÁNO

podporovaný rozmer substrátov minimálne 200x200 mm ÁNO / 250 x 250 mm
možnosť nanášania na horizontálne umiestnený substrát ÁNO

najmenšia rýchlosť pohybu pri striekaní aspoň 30 mm/min, najväčšia rýchlosť pohybu pri striekaní 
aspoň 1500 mm/min

ÁNO / najmenšia rýchlosť pohybu pri 
striekaní 20 mm/min, najväčšia rýchlosť 

pohybu pri striekaní až 2000 mm/min
prietok kvapalného média nastaviteľný v rozsahu minimálne od 100 do 1000 ml/h ÁNO /  od 0,1 až 1500 ml/h
možnosť striekania na substrát vyhrievaný na teplotu až do 200 °C ÁNO
ak nie je riadiaca jednotka integrovaná v zariadení, súčasťou dodávky musí byť aj ovládací softvér a 
riadiaca jednotka

ÁNO / súčasťou dodávky je počítač vrátane 
ovládacieho softvéru

Laboratórium koloidných procesov

Typ zariadenia alebo vývojová rada: Mini Spray Dryer B-290

Výrobca zariadenia: BÜCHI Labortechnik

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia:
Parametre ponúkaného zariadenia:

(ÁNO-NIE/hodnota parametra):

zariadenie na sušenie vodných a organických suspenzií keramických práškov a iných látok 
technológiou rozprašovania umožňujúce prípravu práškového granulátu s definovanou veľkosťou granúl

ÁNO

zariadenie musí zabezpečiť reprodukovateľnú výrobu sušeného produktu s odparovacou kapacitou 
minimálne 1 l/hod pre vodné roztoky

ÁNO / 1 l/hod pre roztoky na báze vody

0.H1.P54  Zariadenie na granuláciu práškov technológiou rozprašovania (rozprachová sušiareň)



zariadenie musí umožňovať bezpečnú prípravu granulátu zo zmesí na báze organických rozpúšťadiel 
bez rizika explózie a musí byť vybavené chladiacim modulom na chladenie pár organických 
rozpúšťadiel po sušení - možnosť chladenia do minimálne -10 °C

ÁNO / až do -20°C

zariadenie musí umožňovať prípravu granulovaných práškov s veľkosťou granúl v minimálnom rozsahu 
priemerov od 2 do 24 µm pri pracovnej teplote až do 220 °C sušením vo vzduchu alebo v inertnom 
plyne (napríklad dusík)

ÁNO/ 1 - 25 μm

zariadenie musí obsahovať funkciu automatického čistenia rozprašovacích trysiek ÁNO
na dosahovanie konštantnej a opakovateľnej kvality výstupných produktov musí byť zariadenie 
vybavené modulom/funkciou na kontrolu a úpravu teploty a nasýtenia nasávaného vzduchu vodnými 
parami, resp. na zachytávanie vody v uzavretom móde sušenia pre vodné roztoky

ÁNO

Laboratórium koloidných procesov

0.H1.P55  Zariadenie na izostatické lisovanie práškov za studena

Typ zariadenia alebo vývojová rada: S-FL-850-12.5 -S

Výrobca zariadenia:
SOVEREIGN PRESSURE PRODUCTS 
LTD.

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia:
Parametre ponúkaného zariadenia:

(ÁNO-NIE/hodnota parametra):
zariadenie na lisovanie/komprimáciu sklených, keramických a sklokeramických práškových zmesí 
izostatickým lisovaním za studena

ÁNO

musí dosahovať maximálny pracovný tlak minimálne 1250 Mpa
ÁNO / 1250 Mpa, rýchlosť dosiahnutia 

maximálneho tlaku ≤ 3 min
využiteľný vnútorný priemer pracovného priestoru musí byť minimálne 20 mm ÁNO / 22 mm
využiteľná vnútorná výška pracovného priestoru musí byť minimálne 80 mm ÁNO / 100 mm

rýchlosť kompresie/dekompresie musí byť nastaviteľná v rozsahu minimálne od 20 do 350 MPa/min
ÁNO / nastaviteľná v rozsahu od 10 až 400 

Mpa/min

Laboratórium koloidných procesov

0.H1.P56  Laboratórny mlyn na mletie pevných materiálov

Typ zariadenia alebo vývojová rada: Laboratory mill MICRO- & MINISERIE

Výrobca zariadenia: NETZSCH

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia:
Parametre ponúkaného zariadenia:

(ÁNO-NIE/hodnota parametra):
zariadenie musí umožňovať mletie malých objemov vzoriek, s objemom maximálne 500 ml alebo 
menším až do 160 ml

ÁNO / 0,5 l;  0,16 l



zariadenie musí byť vybavené centrifugálnym separátorom, ktorý umožňuje odseparovanie mlecích 
telies s veľkosťou v rozsahu minimálne od 0,05 do 2 mm

ÁNO / 0,05 mm až 2 mm

zariadenie musí umožňovať mletie pevných materiálov za mokra s výstupnou veľkosťou častíc (v 
závislosti od typu materiálu) menšou ako 100 nm

ÁNO / 100 nm

zariadenie musí umožňovať mletie vstupného materiálu so zrnitosťou ≤ 200 µm ÁNO / ≤ 200 µm
zariadenie musí byť vybavené mlecou komorou z materiálu minimalizujúceho kontamináciu vzorky pri 
mletí (napr. keramiky s vysokou odolnosťou voči oteru)

ÁNO

zariadenie musí umožňovať použitie mlecích teliesok s veľkosťou v minimálnom rozsahu od 0,05 mm 
do 0,1 mm

ÁNO / 0,05 mm až 0,1 mm

súčasťou zariadenia musí byť aj počítačová riadiaca a ovládacia jednotka vybavená potrebným 
softvérom na riadenie procesu, zber a analýzu dát

ÁNO / súčasťou dodávky je počítačová a 
riadiaca jednotka so softvérom MessDat

Laboratórium koloidných procesov

0.H1.P57  Systém na výrobu ultra-čistej vody typu I

Typ zariadenia alebo vývojová rada: Milli-Q Direct 8

Výrobca zariadenia: Merck Millipore

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia:
Parametre ponúkaného zariadenia:

(ÁNO-NIE/hodnota parametra):
systém musí predstavovať integrovanú platformu na výrobu vody typu I a vody typu III, aj z dôvodu 
priestorového umiestnenia v laboratóriu a požiadavky na kvalitu vody na základe realizovaných 
experimentov

ÁNO

výkon systému minimálne 8 litrov/h s nastaviteľným prietokom minimálne od 50 – 2000 ml/min ÁNO

produkcia ultračistej vody (voda typu I) s minimálnymi parametrami 18,2 MΩ.cm pri 25 °C, absolútny 
obsah uhlíka < 5 ppb, endotoxíny < 0.001 EU/ml, Rnázy < 0,01 ng/ml, DNázy < 4 pg/ml

ÁNO

produkcia vodu typu III s minimálne nasledovnými technickými parametrami: % odstránených iónov: 97 
– 98 %, % odstránených organických látok: > 99 % pre MW > 200 Daltonov, % odstránenie častíc a 
baktérií: > 99 %

ÁNO

systém musí obsahovať UV lampu (185/254 nm) s minimálnou garantovanou životnosťou 2 roky ÁNO / životnosť 2 roky

systém musí obsahovať patrónu na prečistenie vstupnej vodovodnej vody, skladajúcu sa aspoň z častí 
reverznej osmózy a ionexu

ÁNO / čistiaca patróna s aktívnym uhlím, 
filtrom na polyfosfáty a RO cartrigde

systém musí obsahovať koncový filter slúžiaci na odstránenie nukleáz a pyrogénnych látok ÁNO
systém musí byť vybavený minimálne 55 litrovým zásobníkom na vodu s filtrom, ktorý izoluje častice z 
vonkajšieho prostredia pri prestupe do tanku

ÁNO / 60 l

tvar zásobníka musí zabraňovať tvorbe biofilmu v záhyboch zásobníka ÁNO / valcovitý tvar s kónickým dnom



systém musí obsahovať sanitačný modul umožňujúci ožiarenie v zásobníku vo zvolených časových 
intervaloch v rámci 24 hodinového režimu na minimalizovanie množenia baktérií v zásobníku

ÁNO / ASM s UV lampou 254 nm

úspora vstupného média v systéme najmenej v rozsahu 25-40 % / minimálne 3 l pitnej vody na 1 l 
ultračistej vody

ÁNO

systém musí mať možnosť volumetrického dávkovania v minimálnom rozsahu možných nastaviteľných 
krokov od 100 ml do 5 l po 250 ml a od 5 l do 60 l po 1 l

ÁNO

systém musí zobrazovať absolútny obsah uhlíka na displeji ÁNO
systém musí byť možné umiestniť na stole, pod stolom alebo aj na stene ÁNO
systém musí mať integrované odberové rameno na ultračistú vodu, s možnosťou voliteľne nastaviteľnej 
dĺžky ramena až do dvoch metrov

ÁNO

systém musí umožňovať dávkovanie ultračistej vody bez potreby použitia rúk, optimálne pomocou 
nožného pedálu

ÁNO

systém musí mať možnosť finálneho dočistenia až cez minimálne 5 voliteľných filtrov podľa typu 
experimentu – aspoň filter pre LC-MS (optimálne C18 sorbent), s možnosťou kombinovaného pripojenia 
aj s výstupným bakteriologickým filtrom

ÁNO / kolónka RP C18

systém musí mať možnosť následného osadenia systému germicídnou UV lampou na elimináciu 
baktérií v čistej vode pred jej vstupom do zásobníka

ÁNO

možnosť pripojenia detektora (water sensor) na kontrolu úniku vody ÁNO / valcovitý tvar s kónickým dnom

použitie pri separačných metódach ako HPLC, UPLC, LC-MS a GC, pri stopovej analýze: AA, GFAA, 
ICP-MS, ICP-OES, ILC, pre bunkové kultúry, molekulárnu biológiu, biochémiu, PCR, sekvenovanie 
DNA, DNA čipy, elektroforézu a blotting, na analytické techniky s vysokou citlivosťou na hladinách ppm 
a nižších, na chemickú syntézu: prípravu reagencií, prípravu farbiacich roztokov pre histológiu, ako 
zdroj vody pre umývačky laboratórneho inštrumentária a pre autoklávy

ÁNO

systém musí byť kalibrovateľný a kvalifikovateľný v súlade s požiadavkami validácie podľa cGMP a GLP ÁNO

Laboratórium koloidných procesov

0.H1.P58  Zariadenie na umývanie a dezinfekciu skla a inštrumentária

Typ zariadenia alebo vývojová rada: PG 8583 CD ADP

Výrobca zariadenia: MIELE

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia:
Parametre ponúkaného zariadenia:

(ÁNO-NIE/hodnota parametra):

samostatne stojace zariadenie, vonkajšie opláštenie a vnútorná komora/umývací priestor zhotovené z 
materiálu odolného voči korózii, mech. a chemickému poškodeniu (nerez alebo ekvivalent)

ÁNO / samostatne stojace zariadenie, 
vonkajšie opláštenie a vnútorná 

komora/umývací priestor zhotovené z 
nerezu



na zabezpečenie čo najvyššej čistoty a kvality umývaného a dezinfikovaného materiálu sa požaduje 
integrovaný sušiaci agregát s HEPA filtrami na vstupe sušiaceho vzduchu a záverečný oplach 
demineralizovanou vodou

ÁNO / HEPA filter H14 (DIN EN 1822) 
99,995 %, záverečný oplach 

demineralizovanou vodou
elektronické riadenie prevádzky s možnosťou voľby programov (podľa druhu, objemu, tvaru, znečistenia 
laboratórneho skla), ich uloženie do pamäti a port na dokumentáciu procesov

ÁNO

na ochranu obsluhy a osôb v laboratóriu pred nebezpečnými aerosólmi musí zariadenie disponovať 
integrovaným kondenzátorom pár a parotesným napojením odpadu do kanalizačného systému

ÁNO

obehové čerpadlo s prietokom minimálne 350 l/minútu ÁNO / 500 l/min
integrovaný zmäkčovač vody s priamym pripojením na rozvod studenej alebo teplej (do 70 °C) tlakovej 
vody

ÁNO

súčasťou dodávky musia byť koše/nádoby/držiaky z nehrdzavejúceho materiálu, umožňujúce uloženie a 
spracovanie požadovaných druhov laboratórneho skla - požadované príslušenstvo minimálny rozsah:

ÁNO / 1x spodný kôš, 1x kôš horný kôš 
výškovo nastaviteľný  + príslušenstvo na 

umývanie a dezinfekciu širokohrdlého 
laboratórneho skla, Petriho misiek, 

podložných sklíčok, skúmaviek, 
úzkohrdlého laboratórneho skla a pipiet

    súprava košov a príslušenstva na prípravu širokohrdlého laboratórneho skla, Petriho misiek, 
podložných sklíčok a skúmaviek

ÁNO

    súprava košov a príslušenstva na prípravu úzkohrdlého laboratórneho skla a pipiet ÁNO



Príloha 9  Navrhované typy zariadení

Predmet zákazky: Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá

Laboratórium korelatívnej mikroskopie

0.H1.P37  Elektrónová mikroskopia - Skenovací elektrónový mikroskop s EDS analyzátorom

Typ zariadenia alebo vývojová rada:
JSM-IT500LA Analytical Scanning 
Electron Microscope

Výrobca zariadenia: JEOL

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia:
Parametre ponúkaného zariadenia:

(ÁNO-NIE/hodnota parametra):

mikroskop musí pri urýchľovacom napätí 30 kV dosahovať rozlíšenie minimálne 3 nm a pri 
urýchľovacom napätí 3 kV minimálne rozlíšenie 8 nm, stanovené podľa ISO/TS 24597:2011 alebo 
ekvivalentnou derivačnou štatistickou metódou

ÁNO / pri 30kV: 3 nm; pri 3kV: 8 nm;  pri 
1kV: 15 nm; rozlíšenie je stanovené 

podľa normy ISO/TS 24597:2011

mikroskop musí dosahovať minimálne priame zväčšenie v rozsahu minimálne od 7x až 300.000x ÁNO /  5 x – 300,000x priame zväčšenie

musí byť vybavený minimálne 1 EDS detektorom umožňujúcim detekciu prvkov v rozsahu minimálne od 
Be po U

ÁNO / Be (4) až U (92)

musí byť vybavený minimálne 1 „Backscatter electron detektorom“ (BSD) umožňujúcim získavať 
informácie o kryštalografickej mikroštruktúre vzoriek

ÁNO / „Backscatter electron detector“ - 
BEI 

musí byť vybavený minimálne 1 detektorom sekundárnych elektrónov (SE) v celom rozsahu 
požadovaných tlakov pre „high vacuum“ aj „low vacuum"

ÁNO / 2 detektory sekundárnych 
elektrónov - SEI 

musí byť vybavený možnosťou merania v premenlivom vákuu, pri tlaku ≤ 400 Pa, prípadne v móde „low 
vacuum“ s možnosťou merania pri tlakoch ≤ 650 Pa

ÁNO/ mikroskop je vybavený módom 
"low vacuum" s možnost'ou merania pri  ≤ 

650 Pa

mikroskop musí byť vybavený plne motorizovaným eucentrickým alebo kompucentrickým stolčekom s 
pohybom v osiach x, y, z, T a R

ÁNO / mikroskop je vybavený plne 
motorizovaným eucentrickým a 

kompucentrickým stolčekom s pohybom 
v osiach X,Y,Z,R a T

mikroskop musí byť vybavený možnosťou chladenia vzorky na teplotu minimálne -30 °C alebo nižšiu
ÁNO / -30 °C až 50 °C, regulácia teploty 

Peltierovými elementami

možnosť merania vzoriek s priemerom minimálne 230 mm a výškou vzorky maximálne 100 mm
ÁNO / priemer: 230 mm a výška: max. 

100 mm

UPOZORNENIE: Uchádzač vyplňa údaje len do bielych polí!



na ľahké ovládanie musí byť mikroskop vybavený dotykovým displejom
ÁNO / dotykový  displej + klávesnica + 

myš 

na monitorovanie pozície vzorky musí byť mikroskop vybavený farebnou kamerou pre náhľad na vzorky, 
vrátane systému pre posun vzorky v komore na základe navigačnej náhľadovej snímky

ÁNO/ mikroskop je vybavený farebnou 
kamerou pre náhľad na vzorky a 

systémom na posun vzorky v komore na 
základe navigačnej náhľadovej snímky

súčasťou dodávky musí byť ovládacia/vyhodnocovacia jednotka s predinštalovaným operačným 
systémom s dodávaným zariadením a software na ovládanie mikroskopu, analýzu výsledkov EDS 
meraní a archiváciu výsledkov

ÁNO / mikroskop je vybavený 
vyhodnocovaciou jednotkou s 

predinštalovaným operačným systémom 
s dodávaným zariadením a softwarom na 
ovládanie mikroskopu, analýzu výsledkov 

EDS meraní a archiváciu výsledkov

dodaný softvér pre ovládanie mikroskopu musí umožňovať automatické nastavenie jasu, kontrastu a 
korekcie astigmatizmu v celom podporovanom rozsahu zväčšení

ÁNO / softvér pre ovládanie mikroskopu 
umožňuje automatické nastavenie jasu, 

kontrastu a korekcie astigmatizmu v 
celom podporovanom rozsahu zväčšení

dodávaný softvér a podporné zariadenia (napr. držiak vzoriek) musia umožňovať vzájomné prepojenie 
elektrónového, konfokálneho a invertovaného optického fluorescenčného mikroskopu

ÁNO / softvér na korelatívnu mikroskopiu 
a podporné zariadenia vrátane držiaka 
vzoriek umožňujú vzájomné prepojenie 

elektrónového, konfokálneho a 
invertovaného optického fluorescenčného 

mikroskopu 

Laboratórium korelatívnej mikroskopie

Typ zariadenia alebo vývojová rada: S NEOX

Výrobca zariadenia: Sensofar Metrology

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia:
Parametre ponúkaného zariadenia:

(ÁNO-NIE/hodnota parametra):

mikroskop musí umožňovať konfokálne 2D a 3D zobrazenie povrchov a umožňovať pozorovanie vzoriek: ÁNO

      vo svetlom poli (BF, bright field) ÁNO
      v polarizovanom svetle ÁNO
      DIC - diferenciálny interferenčný kontrast ÁNO

0.H1.P38  Konfokálna mikroskopia - Konfokálny mikroskop s možnosťou interferometrických meraní



      tvorbu snímok: 2D zábery povrchov a 2D meranie ÁNO
      3D zábery povrchov a 3D merania ÁNO
      skladanie snímok: skladanie viacerých zorných polí s vysokým rozlíšením ÁNO
mikroskop musí umožňovať pozorovanie vzoriek v rozsahu zväčšení minimálne od 100x do minimálne 
40 000 krát alebo vyššie

ÁNO /  100x až 40 000x

musí dosahovať minimálne laterálne rozlíšenie ≤ 260 nm alebo 37 Mpix a rozlíšenie v osi Z ≤ 10 nm
ÁNO / laterálne rozlíšenie 160 nm, 

rozlíšenie v osi Z 0,1 nm
opakovateľnosť merania v osiach X, Y musí byť aspoň 40 nm alebo lepšia, v osi Z aspoň 20 nm alebo 
lepšia

ÁNO / 40 nm v X, Y / 20 nm v Z

mikroskop musí byť vybavený zdrojom svetla LED alebo laserovým zdrojom, a musí mať možnosť 
rozšírenia o ďalšie zdroje s inými vlnovými dĺžkami

ÁNO / LED zdroje svetla 460, 530, 575, 
630 nm, kruhové LED osvetlenie; možnsť 

rozšírenia o ďalšie zdroje LED svetla

mikroskop musí byť vybavený revolverovým držiakom objektívov s minimálne 5 pozíciami ÁNO / 6 pozičný revolver

súčasťou dodávky musia byť minimálne 4 objektívy so zväčšeniami 10x, 20x, 50x, 100x

ÁNO/Nikon TU Plan FLUOR 10x (NA 
0.30, WD 17,5 mm); TU Plan FLUOR 20x 
(NA 0.45, WD 4,5 mm); TU Plan FLUOR 

50x (NA 0.80, WD 1,0 mm), TU Plan 
FLUOR 100x (NA 0.90, WD 1,0 mm); TU 
Plan APO 150x (NA 0.90, WD 1.5 mm), 
CI Plan DI 10x (NA 0.30,WD 7.4 mm) 

interferometrický

musí umožňovať pozorovanie bez nutnosti predbežnej úpravy povrchu vzorky ÁNO
musí byť tiež vybavený interferometrickým modulom umožňujúcim meranie hrúbky vrstiev na rovných 
substrátoch

ÁNO

musí mať možnosť neskoršieho rozšírenia o AFM modul ÁNO

súčasťou dodávky musí byť počítačom riadený posuvný stolík umožňujúci pohyb v osiach x,y,z, s 
možnosťou posunu vzorky v osiach x a y minimálne 80 mm

ÁNO / pohyb v osiach X, Y , Z; posun 
vzorky v osi X 154 mm, v osi Y 154 mm

musí umožňovať meranie vzoriek s výškou až do 45 mm
ÁNO / meranie vzoriek s výškou až 150 

mm

súčasťou dodávky musí byť riadiaca jednotka s predinštalovaným operačným systémom a softvérom na 
riadenie mikroskopu a analýzu nameraných údajov obsahujúci minimálne tieto funkcie:

ÁNO / počítač HP, WIN 10 64-bit, SW na 
riadenie a analýzu nameraných údajov: 

SensoSCAN, Senso View, NIS- Elements

   meranie hrúbok, meranie povlakov ÁNO
   meranie veľkosti zrna planimetrickou a priečnikovou metódou podľa normy ASTM E–112, ISO 643

ÁNO



   meranie podielu fáz ÁNO
   meranie porozity ÁNO
súčasťou dodávky musí byť aktívna antivibračná platforma na elimináciu otrasov a vibrácií ÁNO

dodávaný softvér a podporné zariadenia (napr. držiak vzoriek) musia umožňovať vzájomné prepojenie 
elektrónového, konfokálneho a invertovaného optického fluorescenčného mikroskopu

ÁNO / počítač HP, WIN 10 64-bit, SW na 
riadenie a analýzu nameraných údajov: 

SensoSCAN, Senso View, NIS- Elements 
a podporné zariadenia vrátane držiaka 
vzoriek umožňujú vzájomné prepojenie 

elektrónového, konfokálneho a 
invertovaného optického fluorescenčného 

mikroskopu 

Laboratórium korelatívnej mikroskopie

0.H1.P39  Invertovaný mikroskop s fluorescenciou

Typ zariadenia alebo vývojová rada: ECLIPSE Ts2R-FL

Výrobca zariadenia: Nikon

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia:
Parametre ponúkaného zariadenia:

(ÁNO-NIE/hodnota parametra):

musí byť vybavený revolverovou hlavou na minimálne 4 objektívy ÁNO / revolverová hlava pre 6 objektívov

možnosť pozorovania vo svetlom poli a fázovom kontraste ÁNO
musí byť vybavený minimálne 4 objektívmi s dlhou pracovnou vzdialenosťou umožňujúcimi merania v 
nasledujúcich zväčšeniach:

ÁNO

    4x alebo 5x – pracovná vzdialenosť minimálne 11 mm
ÁNO / plan fluorový 4x s fázovým 

kontrastom a pracovnou vzdialenosťou 
16 mm

    10x - pracovná vzdialenosť minimálne 8,5 mm
ÁNO / plan fluorový 10x s fázovým 

kontrastom a pracovnou vzdialenosťou 
15 mm

    20x - pracovná vzdialenosť minimálne 4,5 mm
ÁNO / plan fluorový 20x s fázovým 

kontrastom a pracovnou vzdialenosťou 8 
mm

    40x - pracovná vzdialenosť minimálne 2,5 mm
ÁNO / achromatický 40x s fázovým 

kontrastom a pracovnou vzdialenosťou 
2,7 mm



binokulárny tubus s okulármi s minimálnym zväčšením 10x a šírkou zorného poľa 22 mm s dioptrickou 
korekciou ±5 dioptrií

ÁNO / zväčšenie 10x, šírka zorného poľa 
22 mm, dioptrická korekcia ±5 dioptrií

musí byť vybavený minimálne jedným portom pre pripojenie digitálnej kamery s pomerom optickej dráhy 
minimálne 100-0/0-100

ÁNO / port na pripojenie dig. kamery, 
delenie opt. dráhy 100-0/0-100

musí byť vybavený motorizovaným pracovným stolíkom s držiakom na Petriho misky, podložné sklíčka a 
multitest, LED fluorescenciou pre minimálne 2 moduly a minimálne 4-pozičným revolverovým držiakom 
FL filtrov

ÁNO / vybavený motorizovaným 
pracovným stolíkom (rozsah pohybu 114 

x 75 mm), držiakom na Petriho misky, 
podložné sklíčka a multitesty, LED 
fluorescenciou pre 2 moduly a 4-

pozičným revolverovým držiakom FL 
filtrov

kamera na snímanie vzoriek s rozlíšením minimálne 1,4 Mpix ÁNO / 2,3 Mpix, USB 3.0, 75 fps

súčasťou dodávky musí byť antivibračný stôl
ÁNO / antivibračný stôl 98 x 66 cm 

vrátane tichého kompresora

dodávaný softvér a podporné zariadenia (napr. držiak vzoriek) musia umožňovať vzájomné prepojenie 
elektrónového, konfokálneho a invertovaného optického fluorescenčného mikroskopu

ÁNO / softvér (NIS- Elements) a hardvér 
pre korelatívnu mikroskopiu a podporné 

zariadenia vrátane držiaka vzoriek na 
vzájomné prepojenie elektrónového, 

konfokálneho a invertovaného optického 
fluorescenčného mikroskopu 
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Predmet zákazky: Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá

Laboratórium povrchových úprav skla v poloprevádzkových podmienkach

Typ zariadenia alebo vývojová rada: Pilot Coater

Výrobca zariadenia: AGC Plasma Technology Solutions

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia:
Parametre ponúkaného zariadenia:

(ÁNO-NIE/hodnota parametra):

zariadenie (alebo zostava zariadení) musí byť schopné nanášať variabilné druhy anorganických povlakov 
na sklené tabule

ÁNO /  je schopné nanášať variabilné typy 
povlakov ako SiO2, TiO2, SnO2, ZnOx a 

ďalšie, vysoká rýchlosť nanášania povlakov 
(200 - 500 nm.m/min SiO2)

schopnosť povrchovo upraviť tabule plochého skla s rozmermi minimálne 300 x 300 mm ÁNO / 400 x 400 mm

rezanie sklených tabúľ na požadovaný rozmer minimálne 300 x 300 mm
ÁNO / 300 x 300 mm + akýkoľvek ďalší 

rozmer podľa potreby

umývanie narezaných tabúľ

ÁNO / umývačka lab. skla MIELE, typ PG 
8583 CD ADP  -  záverečný oplach 

demineralizovanou vodou, integrované 
sušenie

musí poskytovať možnosť použiť rôzne povrchové povlakové materiály, ako aj kombinované povlaky 
pripravené postupným nanášaním viacerých vrstiev s rôznym zložením

ÁNO / poskytuje variabilné možnosti 
nanášania z rôznych povlakových 

materiálov, vo viacerých vrstvách a ich 
kombináciách - rôzne bariérové vrstvy; 
hydrofóbne, hydrofilné povlaky, povlaky 
odolné proti mechanickému narušeniu a 

iné

UPOZORNENIE: Uchádzač vyplňa údaje len do bielych polí!

0.H1.P21  Testovacie zariadenie na povrchové úpravy skla v poloprevádzkových podmienkach

Obchodné meno uchádzača: ProScience Tech s.r.o.
Sídlo uchádzača: Dobšinského 20, 811 05 Bratislava, Slovenská republika



aplikácia funkčnej vrstvy/vrstiev plazmovým nanášaním s garantovanou homogenitou nanesenej vrstvy 
na ploche minimálne 300 x 300 mm - všetky výrobné kroky musia podporovať túto veľkosť materiálu

ÁNO / schopnosť nanášať až do rozmeru 
400 x 400 mm, garantovaná homogenita 

nanesenej vrsvy - plocha s rozmermi 300 x 
300 mm

zariadenie (alebo zostava zariadení) musí byť schopné nanášania technikou tzv. dutej katódy
ÁNO / nanášanie technológiou PE CVD 
prostredníctvom tzv. "holow cathode" - 

dutej katódy 

zariadenie (alebo zostava zariadení) musí mať modulárnu konštrukciu umožňujúcu neskoršie rozšírenie 
o ďalšie technológie plazmového nanášania (rotujúcou, planárnou katódou a i.)

ÁNO / modulárne, modifikovateľné 
zariadenie - rozšíriteľné o rotujúcu a 

planárnu katódu
automatická in-line výstupná kontrola kvality nanášaných vrstiev pomocou modulov zabudovaných 
priamo v procese, konkrétne detekcia pomocou hmotnostného spektrometra (MKS) a optického 
meracieho detektora

ÁNO / detekcia pomocou hmotnostného 
spektrometra (MKS) a optického 

meracieho detektora

prostredie, v ktorom sa zariadenie (alebo zostava zariadení) bude nachádzať musí simulovať podmienky 
charakteristické pre povrchové úpravy skla v priemyselných podmienkach, t. j. regulovaná teplota, 
vlhkosť, prašnosť prostredia a pod. a musí byť v rámci projektu zabezpečená pomocou nevyhnutných 
stavebných úprav

ÁNO / zabezpečené plánovanými 
stavebnými úpravami priestoru a 

inštaláciou technológií - klimatizácia, 
vzduchotechnika, monitoring plynov v 

ovzduší  a iné podľa potreby na 
zabezpečenie vhodných podmienok pre 

bezproblémovú prevádzku technologickej 
zostavy a s ohľadom na bezpečnosť a o 

chranu zdravia pri práci
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Predmet zákazky: Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá

UPOZORNENIE: Uchádzač vyplňa údaje len do bielych polí!

Laboratórium RTG difrakcie A

0.H1.P40  Röntgenový difraktometer na charakterizáciu tenkých vrstiev

Typ zariadenia alebo vývojová rada: EMPYREAN III

Výrobca zariadenia: Malvern Panalytical

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia:
Parametre ponúkaného zariadenia:

(ÁNO-NIE/hodnota parametra):
RTG difraktometer s medenou katódou (CuKα žiarenie s vlnovou dĺžkou 0,15405 nm) ÁNO
RTG difraktometer musí minimálne spĺňať nasledovné požiadavky a byť vybavený nasledovným 
príslušenstvom a optikou RTG žiarenia:

ÁNO

    geometria goniometra Bragg-Brentano ÁNO
    3-osá kolíska umožňujúca upnutie kruhovej vzorky na práškové materiály ÁNO
    krížový kolimátor ÁNO / dvojitý krížový kolimátor
    fixné divergenčné clony ÁNO
    príslušenstvo na meranie v móde GISAXS ÁNO
    SAXS clony ÁNO
    3D pozične citlivý detektor PIXcel alebo ekvivalentný ÁNO / detektor PIXcel 3D
    scintilačný detektor ÁNO

    goniometer umožňujúci súčasnú montáž oboch detektorov (pozične citlivý a scintilačný detektor ÁNO

    automatický atenuátor ÁNO
súčasťou dodávky musí byť chladič s uzavretou cirkuláciou chladiaceho média ÁNO, chladič Hyfra, typ eChilly



súčasťou dodávky musí byť riadiaca jednotka s predinštalovaným operačným systémom a softvérom na 
riadenie zariadenia, analýzu nameraných údajov, na vyhodnotenie napätí, textúry a reflektivity meraných 
vrstiev, vrátane licencie pre minimálne jeden počítač na analýzu RTG difrakčných záznamov napr. PDF2 
alebo ekvivalent

ÁNO / riadiaca jednotka s 
predinštalovaným operačným 
systémom Windows 10 64-bit 
so softvérom na riadenie zariadenia, 
analýzu nameraných údajov, na 
vyhodnotenie napätí, textúry a 
reflektivity meraných vrstiev, 1x licencia 
pre počítač na analýzu RTG 
difrakčných záznamov - phase ID and 
search match, Rietveld, dtb PDF2.
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Predmet zákazky: Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá

Laboratórium spektrálnych a optických metód

Typ zariadenia alebo vývojová rada:
PPD900 & CS204SI-FMX-1SS & 
H10330B-75 NIR PMT

Výrobca zariadenia:
Horiba Scientific & Advanced Research 
Systems & Hamamatsu Photonics

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia:
Parametre ponúkaného zariadenia:

(ÁNO-NIE/hodnota parametra):

zariadenie/modul detektora NIR-PMT na meranie steady-state spektier ako aj TCSPC s rozsahom 
(spektrálnou odozvou/citlivosťou) minimálne od 960 do 1600 nm so spektrometrom a príslušnou optikou

ÁNO / 950 - 1700 nm (H10330B-75 NIR 
PMT)

zariadenie/modul detektora PMT na meranie steady-state spektier ako aj TCSPC v UV-VIS-NIR oblasti 
s rozsahom (spektrálnou odozvou/citlivosťou) minimálne od 300 do 900 nm

ÁNO / spektrálna odozva/citlivosťou 300 
- 900 nm (PPD900)

pulzné exitačné zdroje s rôznymi nominálnymi vlnovými dĺžkami (300, 330, 350, 375, 395 nm ± 10 nm a 
lepšie) pre TCSPC techniku merania doby zhášania luminiscencie s príslušnou riadiacou elektronikou, 
softvérom a držiakom vzoriek

ÁNO / 300, 330, 350, 375, 395 nm +/- 
10nm

duálny housing pre excitačné lampy (CW 450 W XE a UV pulznú Xe lampu) s príslušnou optikou ÁNO

kryostat s príslušenstvom a špeciálnym držiakom vzoriek (pevných aj práškových) umožňujúci merania 
steady-state spektier ako aj TCSPC pri teplotách až do minimálne 5 K, a pri ohreve vzorky v držiaku 
meranie steady-state spektier ako aj TCSPC pri teplotách až do minimálne 750 K

ÁNO / 4K až 800 K (CS204SI-FMX-
1SS)

zariadenie/moduly a príslušenstvo musia byť plne kompatibilné (hardvérovo a softvérovo) so 
spektrometrom Fluorolog 3FL 3-21 (Horiba) inštalovanom na pracovisku

ÁNO

súčasťou dodávky musí byť aktívna antivibračná platforma na elimináciu otrasov a vibrácií ÁNO

Laboratórium spektrálnych a optických metód

0.H1.P42  Zariadenie (modul) na meranie difúznej reflektancie práškových vzoriek

UPOZORNENIE: Uchádzač vyplňa údaje len do bielych polí!

0.H1.P41  Zariadenie (moduly) na skúmanie fotoluminiscenčných vlastností vzoriek/materiálov



Typ zariadenia alebo vývojová rada:
Diffuse Reflectance Accessory Praying 
Mantis for the CARY 4000/5000/6000i
UV-VIS-NIR spectrophotometers

Výrobca zariadenia: Agilent

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia:
Parametre ponúkaného zariadenia:

(ÁNO-NIE/hodnota parametra):

zariadenie (modul) „praying mantis“ na meranie difúznej reflexie
ÁNO / Diffuse Reflectance Accessory 

Praying
Mantis

rozsah vlnových dĺžok: min od 175 do 3300 nm ÁNO / 175 - 3300 nm

typy meraných vzoriek: prášky, kvapaliny, viskózne kvapaliny, pasty
ÁNO / prášky, kvapaliny, viskózne 

kvapaliny, pasty, veľmi malé vzorky

možnosť merania veľmi malých objemov vzoriek ≥ 0,03 ml,
ÁNO / od 0,03 ml pomocou mikro-

vzorkovacej mištičky
modul rozšíriteľný o príslušenstvo na kontrolu atmosféry v meracom priestore na vysoko citlivé merania v 
hlbokej UV a NIR oblasti

ÁNO

zariadenie (modul) musí byť plne kompatibilné s UV-VIS-NIR spektrometrom Agilent Cary 5000 
inštalovanom na pracovisku

ÁNO / kompatibilné so všetkými 
spektrofotometrami Agilent typu CARY 

4000/5000/6000i
UV-VIS-NIR
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Predmet zákazky: Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá

Laboratórium testovania biomateriálov

Typ zariadenia alebo vývojová rada:
HERAsafe 2030i Biological Safety 
Cabinet

Výrobca zariadenia: Thermo Fischer Scientific

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia:
Parametre ponúkaného zariadenia:

(ÁNO-NIE/hodnota parametra):

osadený 2 HEPA filtrami s účinnosťou minimálne 99,999% pre častice 0,3 µm na ochranu osôb pred 
nebezpečnými látkami a aerosólmi

ÁNO / dva HEPA filtre tr. H14 (99,995 
MPPS), pod pracovnou plochou 

prachový predfilter, účinnosť filtrácie ≥ 
99,999% pre častice 0,3 μm, 

dosiahnuteľná čistota v boxe tr. A podľa 
GMP, tr. 4 podľa ISO 14644

pracovná plocha musí byť zhotovená z autoklávovateľného materiálu nepodliehajúceho korózii a musí sa 
dať demontovať mimo priestor laminárneho boxu za účelom čistenia a sterilizácie

ÁNO / pracovná plocha z nerezu, 
demontovateľná, autoklávovateľná

integrované programovateľné UV svetlo s časovačom v rozsahu minimálne 1 min až 24 hod. ÁNO

osvetlenie pracovnej plochy boxu musí mať minimálnu intenzitu 1000 lux
ÁNO / vnútorné osvetlenie pracovnej 

plochy s intenzitou ≥ 1000 lux, možnosť 
voľby až 1500 lux

minimálne 2 elektrické zásuvky umiestnené na zadnej stene pracovného priestoru s bezpečným 
krytovaním na pripojenie zariadení používaných v boxe

ÁNO / 2 elektrické zásuvky 230V

bezpečnostný kahan typu „Bunsen“ so senzorovým zapínaním citlivým na pohyb ruky
ÁNO / I/R senzor na spínanie plameňa 

s nastaviteľnou citlivosťou

elektricky výsuvné čelné okno

ÁNO / čelné elektricky posuvné a 
výklopné okno z netrieštivého skla, 
sklon okna 10°, hermeticky tesné v 
pracovnej polohe a v uzatvorenom 

stave
transparentné bočné panely ÁNO / bočné presklené okná

UPOZORNENIE: Uchádzač vyplňa údaje len do bielych polí!

0.H1.P22  Laminárny box



ovládací panel so zobrazovacou jednotkou na sledovanie prevádzkových parametrov (stav filtrov, 
rýchlosť prúdenia, počítadlo prevádzkových hodín)

ÁNO / ovládací panel s veľkoplošným 
displejom so zobrazením všetkých 

parametrov: rýchlosť prúdenia, 
prevádzkové hodiny UV osvetlenia a 

boxu, stand-by (úsporný) režim, 
osvetlenie, časovač UV lampy, 
možnosť integrácie ovládania s 

nadradeným systémom a so 
vzduchotechnikou, optický a akustický 

alarm stavu filtrov, chybná pozícia 
okna, chybné zostupné a výstupné 

prúdenie

alarm pri narušení laminárneho prúdenia a nesprávnej polohe okna

ÁNO / vizuálna a akustická signalizácia 
alarmových stavov - chybná pozícia 
okna, chybné zostupné a výstupné 

prúdenie

2 opierky rúk na zabezpečenie komfortu práce a zachovanie laminarity prúdenia

ÁNO / polohovateľné a vyberateľné 
opierky na ruky s ergonomickým 

umiestnením v okne nad pracovnou 
plochou

výškovo nastaviteľný podstavec v rozsahu minimálne 750 – 850 mm ÁNO / 680 - 880 mm

požaduje sa akreditovaná skúška účinnosti filtrov a rýchlosti prúdenia po inštalácii

ÁNO / súčasťou inštalácie je 
akreditovaná skúška účinnosti filtrov, 
rýchlosti prúdenia a funkcií boxu, jej 

súčasťou je validačný protokol
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0.H1.P23  Teplovzdušný inkubátor s chladením

Typ zariadenia alebo vývojová rada: ST2 COMFORT SMART

Výrobca zariadenia: POL EKO APARATURA

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia:
Parametre ponúkaného zariadenia:

(ÁNO-NIE/hodnota parametra):
vnútorný objem minimálne 110 litrov ÁNO /  vnútorný objem 150 l

vnútorné tesniace priehľadné dvere na vizuálnu kontrolu vzoriek bez zmien vnútorného prostredia
ÁNO / tesniace vnútorné sklenené 

dvere



mikroprocesorová regulácia teploty v minimálnom rozsahu +5 °C až +70 °C so zobrazením na displeji, 
nastavenie v kroku po 0,1 °C

ÁNO / mikroprocesorová regulácia 
teploty v rozsahu od +3 °C až +70 °C,  

zobrazenie na displeji, nastavenie 
v kroku po 0,1 °C

nútená cirkulácia vzduchu ÁNO
minimálne 2 police ÁNO / 3 police (rošt)
podstavec pod inkubátor na umiestnenie na podlahu ÁNO

súčasťou dodávky akreditovaná kalibrácia

ÁNO / súčasťou inštalácie je 
akreditovaná vstupná kalibrácia a 

skúška funkcií zariadenie, jej súčasťou 
je protokol
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Typ zariadenia alebo vývojová rada: ZWYR-200D Series Shaking Incubator

Výrobca zariadenia: LABWIT Scientific

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia:
Parametre ponúkaného zariadenia:

(ÁNO-NIE/hodnota parametra):

nastaviteľný pohyb trepaním v rozsahu minimálne od 50 – 580 otáčok /min, nastaviteľný polomer 
trepania v rozsahu minimálne od 1 – 40 mm

ÁNO / nastaviteľný pohyb trepaním v 
rozsahu od 30 – 600 otáčok /min, 

nastaviteľný polomer trepania 
v rozsahu od 1 – 50 mm

chladenie vnútornej komory, možnosť nastavenia teploty v rozsahu minimálne 5 °C až 60 °C
ÁNO / chladenie vnútornej komory, 

možnosť nastavenia teploty v rozsahu 
od 4 °C až 60 °C

vnútorný objem komory minimálne 65 l ÁNO / 69 l
časovač s rozsahom minimálne od 1 min – 9000 min ÁNO / od 1 min – 9999 min
teplotná presnosť minimálne ± 0,1 °C ÁNO /  ± 0,1 °C
teplotná uniformita ±1 °C pri 37 °C prípadne lepšia ÁNO / ±1 °C pri 37 °C
tlačiareň, ÁNO / integrovaná tlačiareň
požadované príslušenstvo a kapacita trepačky:

    úchytky na 100 ml banky – minimálny počet 22 ks ÁNO / úchytky na 100 ml banky - 22 ks

    úchytky na 250 ml banky – minimálny počet 10 ks ÁNO / úchytky na 250 ml banky - 10 ks

    úchytky na 500 ml banky - minimálny počet 8 ks ÁNO / úchytky na 500 ml banky - 8 ks

0.H1.P24  Trepaný inkubátor



    lepivá podložka, rozmer minimálne 20 x 20 cm - minimálny počet 2 ks
ÁNO / lepivá podložka, rozmer 20 x 20 

cm - 2 ks
    držiak z nerezovej ocele nastaviteľný v rozsahu od 0° – 90° s minimálnou kapacitou 50 ks skúmaviek 
s ø 17,5 mm – 1 ks

ÁNO / 1 ks

    držiak z nerezovej ocele nastaviteľný v rozsahu od 0° – 90° s minimálnou kapacitou 15 ks skúmaviek 
s ø 30 mm – 1 ks

ÁNO / 1 ks
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0.H1.P25  Zariadenie na kultiváciu buniek s riadenou atmosférou

Typ zariadenia alebo vývojová rada: Heracell Vios 160i

Výrobca zariadenia: Thermo Fischer Scientific

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia:
Parametre ponúkaného zariadenia:

(ÁNO-NIE/hodnota parametra):
objem komory minimálne 150 l ÁNO / úžitkový objem 165 litrov

musí mať zobrazovacie zariadenie umiestnené na vonkajších dvierkach prístroja, ktoré zobrazuje 
základný prehľad o monitorovaných parametroch a alarmové správy

ÁNO / ovládací dotykový panel 
umiestnený na vonkajších dverách 

zobrazujúci celkový prehľad o 
monitorovaných parametroch a 

alarmové správy, umožňuje ovládanie 
aj v rukaviciach

programovateľné akustické a vizuálne alarmy: úroveň vody, otvorenie dverí, % CO2, RH, T °C ÁNO
možnosť riadenia CO2 atmosféry - voliteľný obsah CO2 od 0 % do 20 % s citlivosťou 0.1 % ÁNO
schopnosť udržať konštantnú vlhkosť až 95 % pri 37 °C ÁNO
bezúdržbový senzor na kontrolu koncentrácie CO2 ÁNO

HEPA filter na vstupe plynu do komory na ochranu vzoriek pred kontamináciou

ÁNO / HEPA-filtrácia vzduchu v tr. 
čistoty ISO 5 + HEPA Filter Airflow 

systém ISO5 (kontinuálna filtrácia  a 
recirkulácia vnútornej atmosféry)

zariadenie musí mať reguláciu teploty v rozsahu minimálne +7 °C nad teplotu okolitého prostredia až 55 
°C s citlivosťou 0,1 °C

ÁNO / regulácia teploty v rozsahu od 
+3 °C nad teplotu okolitého prostredia 

až 55 °C s citlivosťou 0,1 °C

vnútorné tesniace priehľadné dvere na vizuálnu kontrolu vzoriek bez zmien vnútorného prostredia
ÁNO / priehľadné, vyhrievané dvere 

zabraňujúce kondenzácii

integrovaný dekontaminačný program komory pri minimálne 150 °C
ÁNO / integrovaný automatický 

sterilizačný cyklus pri 180°C



Interiér modulu vyrobený z materiálu nepodliehajúceho korózii
ÁNO / nerezový interiér a 100% oblé 

rohy pre jednoduché čistenie a 
eliminovanie rizika kontaminácie

minimálne 3 vnútorné police
ÁNO / 3x nerezová polička (423 x 465 

mm), max. zaťaženie 10kg/polica

súčasťou dodávky musia byť ventily a tlakové regulátory na pripojenie na tlakový CO2

ÁNO / 2x fľašový redukčný ventil CO2, 
Pripojenie vstup: G 3/4", Pripojenie 

výstup: G 3/4" + hadicový nadstavec o 
6mm

podstavec pod zariadenie na umiestnenie na podlahu ÁNO / v=380mm, 4 kolieska, 2x brzda

súčasťou dodávky validácia s protokolom
ÁNO / súčasťou inštalácie je 

akreditovaná vstupná validácia jej 
súčasťou je protokol

Laboratórium testovania biomateriálov

0.H1.P26  ELISA čítačka

Typ zariadenia alebo vývojová rada: EPOCH Microplate Spectrophotometer

Výrobca zariadenia: BioTek Instruments

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia:
Parametre ponúkaného zariadenia:

(ÁNO-NIE/hodnota parametra):

zariadenie musí umožňovať merania 6 až 384-jamkových platničiek
ÁNO / merania 6 až 384-jamkových 

platničiek

minimálne rýchlosť merania 96 jamkovej platničky 15 s, 384 jamkovej platničky 31 s
ÁNO / 96 jamková 15 s, 384 jamková 

31 s

zariadenie musí umožňovať čítanie metódami: end-point, kinetické a spektrálne merania
ÁNO / čítanie metódami: end-point, 

kinetické a spektrálne merania + tzv. 
"well area scanning"

z dôvodov variability výskumných metód musí byť schopné pracovať v širokom rozsahu vlnových dĺžok, 
minimálne od 200 nm až 999 nm s možnosťou voľného nastavenia vlnových dĺžok pre rôzne testy s 
krokom 1nm

ÁNO / od 200 nm až do 999 nm s 
možnosťou voľného nastavenia 
vlnových dĺžok pre rôzne testy s 

krokom 1 nm
zariadenie musí umožňovať prepojenie na počítač ÁNO

súčasťou dodávky musí byť ovládacia/vyhodnocovacia jednotka s predinštalovaným operačným 
systémom kompatibilným s dodávaným ELISA prístrojom a software na vyhodnocovanie a archiváciu

ÁNO / Gen5 Software



Laboratórium testovania biomateriálov

0.H1.P27  Zariadenie na automatické počítanie buniek

Typ zariadenia alebo vývojová rada: EVE Automatic cell counter

Výrobca zariadenia: NanoEnTek

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia:
Parametre ponúkaného zariadenia:

(ÁNO-NIE/hodnota parametra):
zariadenie musí umožňovať automatické počítanie buniek, identifikáciu buniek – živých / mŕtvych a 
posudzovanie ich viability

ÁNO

farbenie trypánovou modrou ÁNO

nastavenie veľkosti buniek, ktoré sa majú počítať v rozmedzí minimálne 6-60 µm
ÁNO / nastavenie veľkosti buniek v 

rozmedzí od 5 µm - 60 µm

možnosť merania v koncentračnom rozsahu minimálne 105 – 106 buniek/ml
ÁNO / meranie v koncentračnom 
rozsahu od 1 × 10^4 to 1 × 10^7 

buniek/ml
možnosť ukladania dát na dátový nosič ÁNO / na USB disk

displej na zobrazenie buniek, parametrov a výsledkov merania
ÁNO / integrovaný dotykový LCD 

displej
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0.H1.P28  Prietokový cytometer

Typ zariadenia alebo vývojová rada: CyFlow Cube6 N1

Výrobca zariadenia: Sysmex Europe GmbH

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia:
Parametre ponúkaného zariadenia:

(ÁNO-NIE/hodnota parametra):
excitácia minimálne 2 excitačnými zdrojmi: jeden s excitáciou 488 nm ±2 nm a jeden s excitáciou 640 
nm ±2 nm

ÁNO / 2 simultánne lasery: 488 nm 
modrý laser a 640 nm červený laser

minimálne 4 detekčné kanály
ÁNO / FITC, PE, PerCPCy5.5 a APC 

detekcia
detektory rozptylu svetla - FSC a SSC ÁNO / FSC, SSC
rozsah veľkostí meraných buniek v rozsahu minimálne od 0,2 – 60 µm ÁNO / 0,1 μm – 100 μm

súčasťou dodávky musí byť ovládacia/vyhodnocovacia jednotka (ak nie je integrovaná v prístroji) s 
predinštalovaným operačným systémom s dodávaným zariadením a software na vyhodnocovanie 
a archiváciu výsledkov

ÁNO / ovládacia a vyhodnocovacia 
jednotka je integrovaná v zariadeni 

vrátane operačného systému a 
softwaru na vyhodnocovanie 

a archiváciu výsledkov
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0.H1.P29  Systém na výrobu čistej vody typu II

Typ zariadenia alebo vývojová rada: Elix Essential 5 UV 

Výrobca zariadenia: Merck Millipore

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia:
Parametre ponúkaného zariadenia:

(ÁNO-NIE/hodnota parametra):
systém na prípravu čistej vody typu II zariadenie na produkciu analyticky čistého polárneho 
anorganického rozpúšťadla

ÁNO

parametre čistej vody typu II na výstupe: rezistivita vody minimálne 10-15 MΩ.cm pri 25 ˚C, obsah uhlíka 
< 30 ppb, obsah mikroorganizmov <10 KTJ/ml

ÁNO

minimálna produkcia čistej vody typu II - 5 l/hod ÁNO / 5l/hod
súčasťou systému musí byť UV lampa na deštrukciu mikroorganizmov v médiu ÁNO

elektrodeionizačný modul (alebo ekvivalentný) musí byť bezúdržbový, bez potreby dekalcifikácie anódy, 
alebo odstraňovania usadených častíc z anódy, bez potreby výmeny alebo údržby živice

ÁNO

systém musí obsahovať rekuperačnú slučku, ktorá umožňuje recykláciu odpadovej vody z membrány 
reverznej osmózy, a tým minimalizuje spotrebu vstupného média, prispieva taktiež k ekonomizácii 
nákladov, taktiež k šetreniu vstupnej prečisťovacej patróny, minimálny rekuperačný rozsah 25 - 46 % v 
závislosti na kvalite vstupného média

ÁNO / rekuperácia 25-46 %

súčasťou dodávky musí byť zásobník na prečistené médium s minimálnym objemom 50 L, vyrobený zo 
svetlo nepriepustného materiálu s tvarom obmedzujúcim tvorbu biofilmu, vstupný otvor musí byť 
dostatočne veľký, aby bola nádoba jednoducho sanitovateľná, plnenie optimálne zo spodnej strany, čo 
minimalizuje kontaktnú plochu medzi vzduchom a vodou počas plnenia zásobníku, vzduch, ktorý 
vstupuje do zásobnej nádoby musí byť ošetrený časticovým filtrom, maximálna veľkosť pórov 0,22 µm

ÁNO / zásobník s objemom 60 l

jednoduchá výmena filtračných náplní bez potreby zásahu servisného technika, ÁNO
súčasťou systému musí byť pumpa s teplotnou kompenzáciu na prečerpávanie média ÁNO
systém musí byť pripojený priamo na rozvod vstupného média v budove ÁNO

systém musí zodpovedať alebo presahovať požiadavky na kvalitu čistého anorganického polárneho 
rozpúšťadla podľa noriem IS0 3696 (2. stupeň kvality); ASTM D1193 a tiež liekopisu USP, Ph Eur a JP

ÁNO
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0.H1.P30  Zariadenie na dekontamináciu materiálov

Typ zariadenia alebo vývojová rada: 3870 ELV D-line



Výrobca zariadenia:  Tuttnauer 

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia:
Parametre ponúkaného zariadenia:

(ÁNO-NIE/hodnota parametra):
zariadenie musí mať vertikálnu pracovnú komoru s objemom minimálne 85 l ÁNO / 85 litrov
schopnosť deštruktívnej sterilizácie kvapalných látok v rôznych laboratórnych nádobách a tiež pevných 
odpadov

ÁNO

nádoby alebo koše na umiestnenie dekontaminovaných materiálov minimálne 2 ks ANO

možnosť nastavenia minimálne 10 sterilizačných programov
ÁNO / 10 fixných programov + 20 

programov s možnosťou zmeny podľa 
potreby užívateľa

automatické plnenie komory demineralizovanou vodou ÁNO
archivácia minimálne 100 posledných sterilizačných cyklov ÁNO
systém biologickej filtrácie vzduchu na ochranu obsluhy pred nebezpečnými aerosólmi ÁNO / HEPA filter na výstupe
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0.H1.P31  Chladená centrifúga

Typ zariadenia alebo vývojová rada: CENTRIFUGE 5804R G

Výrobca zariadenia: Eppendorf

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia:
Parametre ponúkaného zariadenia:

(ÁNO-NIE/hodnota parametra):
spracovávanie a separáciu vzoriek v rôznych typoch skúmaviek s objemom v minimálnom rozsahu 
minimálne od 1,5/2 ml, 15 ml a 50 ml

ÁNO

musí umožňovať minimálny rýchlostný rozsah v rozmedzí od 200 – 14000 otáčok / minútu ÁNO
možnosť nastavenia teploty v minimálnom rozmedzí od -9 °C do +38 °C ÁNO / od -9 °C do +40 °C

musí mať inštalovaný časovač v rozsahu minimálne od 1 min do 99 min a autoklávovateľné uhlové rotory ÁNO

    uhlový rotor s kapacitou minimálne 24 x 1,5/2 ml skúmaviek ÁNO / uhlový rotor FA-45-30-11

    uhlový rotor s kapacitou minimálne 6 x 15 ml skúmaviek
ÁNO / uhlový rotor F34-6-38 +6x 

adapter 1x15 ml

    uhlový rotor s kapacitou minimálne 6 x 50 ml skúmaviek
ÁNO / uhlový rotor F34-6-38 +6x 

adapter 1x50 ml
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0.H1.P32  Zariadenie na umývanie a dezinfekciu skla a inštrumentária

Typ zariadenia alebo vývojová rada: PG 8583 CD ADP

Výrobca zariadenia: MIELE



Požadované funkčné a technické parametre zariadenia:
Parametre ponúkaného zariadenia:

(ÁNO-NIE/hodnota parametra):

samostatne stojace zariadenie, vonkajšie opláštenie a vnútorná komora/umývací priestor zhotovené z 
materiálu odolného voči korózii, mechanickému a chemickému poškodeniu (nerez alebo ekvivalent)

ÁNO / samostatne stojace zariadenie, 
vonkajšie opláštenie a vnútorná 

komora/umývací priestor zhotovené z 
nerezu

na zabezpečenie čo najvyššej čistoty a kvality umývaného a dezinfikovaného materiálu sa požaduje 
integrovaný sušiaci agregát s HEPA filtrami na vstupe sušiaceho vzduchu a záverečný oplach 
demineralizovanou vodou

ÁNO / HEPA filter H14 (DIN EN 1822) 
99,995 %, záverečný oplach 

demineralizovanou vodou
elektronické riadenie prevádzky s možnosťou voľby programov (podľa druhu, objemu, tvaru, znečistenia 
laboratórneho skla), ich uloženie do pamäti a port na dokumentáciu procesov

ÁNO

na ochranu obsluhy a osôb v laboratóriu pred nebezpečnými aerosólmi musí zariadenie disponovať 
integrovaným kondenzátorom pár a parotesným napojením odpadu do kanalizačného systému

ÁNO

obehové čerpadlo s prietokom minimálne 350 l/minútu ÁNO / 500 l/min
integrovaný zmäkčovač vody s priamym pripojením na rozvod studenej alebo teplej (do 70 °C) tlakovej 
vody

ÁNO

súčasťou dodávky musí byť príslušenstvo v minimálnom rozsahu: ÁNO

    minimálne dva koše a príslušenstvo na umývanie a dezinfekciu širokohrdlého laboratórneho skla, 
Petriho misiek, podložných sklíčok, skúmaviek, úzkohrdlého laboratórneho skla a pipiet

ÁNO / 1x spodný kôš, 1x kôš horný kôš 
výškovo nastaviteľný  + príslušenstvo 

na umývanie a dezinfekciu 
širokohrdlého laboratórneho skla, 

Petriho misiek, podložných sklíčok, 
skúmaviek, úzkohrdlého laboratórneho 

skla a pipiet
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0.H1.P33  Hlbokomraziaci box

Typ zariadenia alebo vývojová rada: CryoCube F101h

Výrobca zariadenia: Eppendorf

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia:
Parametre ponúkaného zariadenia:

(ÁNO-NIE/hodnota parametra):
musí mať minimálny objem 100 l ÁNO / 101 l

musí umožňovať dlhodobé uskladnenie vzoriek pri teplotách v rozsahu minimálne od -60 °C do -86 °C ÁNO / -50 °C až -86 °C



súčasťou dodávky musí byť minimálne 10 krabičiek, minimálne 10 nádobiek a minimálne 6 stojanov na 
uloženie skúmaviek 1,5/2 ml, 15 ml skúmaviek a 50 ml skúmaviek

ÁNO


