
Kúpna zmluva č. ZM1/2021-27 
uzatvorená v zmysle § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 

(ďalej ako „Zmluva“) 

Zmluvné strany: 

Kupujúci:    Slovenská akadémia vied 
Sídlo:     Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 
Právna forma:    rozpočtová organizácia 
Zastúpený:    prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda SAV 
IČO:     00 037 869 
DIČ:     2020844914 
Bankové spojenie:    
IBAN:      
SWIFT kód:    SPSRSKBA 
 
(ďalej ako „Kupujúci“) 

a 

Predávajúci:    PRAGOLAB s.r.o. 
Sídlo:     Drieňová 34, 821 02 Bratislava 
Právna forma:    spoločnosť s ručením obmedzeným 
Označenie registra:   Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odd: s.r.o., 

vložka číslo 5279/B 
Štatutárny orgán:   Ing. Ladislav Náměstek, konateľ 
v zastúpení:    RNDr. Mariana Danková, PhD., prokuristka oprávnená konať 

samostatne 
IČO:     31352839 
IČ DPH:     SK2020325142 
Bankové spojenie:    
IBAN:      
SWIFT/BIC:    SUBASKBX 
 
(ďalej ako „Predávajúci“) 

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

  



Preambula 

Táto Zmluva je výsledkom zadávania zákazky s názvom „Prístrojové vybavenie pre výskumné centrum 
pre využitie pokročilých materiálov SAV“ - 1. časť Technologický celok pre prípravu vzorky“, ktoré 
bolo uskutočnené v súlade s ustanovením § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o verejnom 
obstarávaní“). 
 
Zmluvné strany berú na vedomie a podpisom tejto Zmluvy potvrdzujú, že sú plne oboznámené so 
skutočnosťou, že predmet tejto Zmluvy je poskytovaný v súvislosti s implementáciou operačného 
programu Integrovaná infraštruktúra  programové obdobie 2014 – 2020. 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

1.1 Predávajúci sa touto Zmluvou a za podmienok v nej dohodnutých zaväzuje pre Kupujúceho 
dodať laboratórne prístroje a zariadenia a aktualizovať (upgrade) existujúce laboratórne 
prístroje a zariadenia v súlade s dokumentmi podľa Článku IV. tejto Zmluvy a Článku V. tejto 
Zmluvy vrátane ich dokumentácie (ďalej spolu ako „Prístrojové vybavenie“ alebo „Prístroje“ 
alebo „Prístroj“). 

1.2 Predávajúci sa zároveň touto Zmluvou zaväzuje pre Kupujúceho vykonať, resp. zabezpečiť 
nasledovné činnosti súvisiace s dodaním Prístrojov: 
(a) dopravu Prístrojov podľa bodu 1.1 tohto Článku do miesta dodania podľa Článku III. tejto 

Zmluvy, 
(b) inštaláciu Prístrojov podľa bodu 1.1 tohto Článku a Článkov V. a VI. tejto Zmluvy, ak je táto 

inštalácia v zmysle predpisov výrobcu jednotlivých Prístrojov potrebná, 
(c) overenie funkčnosti jednotlivých Prístrojov podľa bodu 1.1 tohto Článku a Článku VI. tejto 

Zmluvy (ďalej ako „Overenie funkčnosti Prístroja“), 
(d) zaškolenie personálu Kupujúceho podľa Článku XIX. tejto Zmluvy, 
(e) záručný servis počas záručnej doby podľa Článku XI. tejto Zmluvy. 

1.3 Dodávka Prístrojového vybavenia podľa bodu 1.1 tohto Článku a výkon činností súvisiacich 
s dodaním Prístrojového vybavenia podľa bodu 1.2 tohto Článku tvoria spolu predmet plnenia 
tejto Zmluvy (ďalej ako „Predmet plnenia“). 

1.4 Predmet plnenia bude v súlade s touto Zmluvou splnený riadnym a včasným vyhotovením 
a odovzdaním  Prístrojového vybavenia podľa bodu 1.1 tohto Článku a vykonaním činností 
súvisiacich s dodaním Prístrojového vybavenia podľa bodu 1.2 tohto Článku. 

1.5 Všetky dodávky a činnosti výslovne neuvedené v tejto Zmluve a jej Prílohách, ktoré sú 
nevyhnutné k riadnemu vykonaniu, dokončeniu, odovzdaniu či poskytnutiu Predmetu plnenia 
alebo jeho časti a ktoré mohol Predávajúci pri vynaložení odbornej starostlivosti predvídať, sa 
považujú za súčasť Predmetu plnenia a odplata za tieto dodávky a činnosti je súčasťou ceny za 
Predmet plnenia podľa tohto Článku. 

1.6 Predávajúci vyhlasuje, že sa v celom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou Predmetu 
plnenia, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky realizácie Predmetu 
plnenia a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú nevyhnutné na 
realizáciu Predmetu plnenia. Predávajúci taktiež vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými 
dokumentmi poskytnutými Kupujúcim v procese verejného obstarávania v súvislosti 
s Predmetom plnenia a neidentifikoval v nich žiadne vady či nezrovnalosti. 



Článok II. 
Komunikácia 

2.1 Ak nestanovia ostatné ustanovenia tejto Zmluvy inak, musí byť akékoľvek oznámenie, správa, 
výzva, žiadosť a iná informácia podľa tejto Zmluvy (ďalej ako „Oznámenie“) vykonaná písomne 
a doručená osobne, doporučenou poštou alebo kuriérskou službou na adresu príslušnej 
Zmluvnej strany, uvedenú v bodoch 2.2 a 2.3 tohto Článku. Pokiaľ nie je upravené v ostatných 
ustanoveniach tejto Zmluvy inak, platí, že: 
(a) Oznámenia zaslané doporučenou poštou alebo kuriérskou službou sa považujú za doručené 

tretím pracovným dňom od podania zásielky u poštového doručovateľa, resp. kuriérskej 
služby, 

(b) Oznámenia zaslané osobne sa považujú za doručené dňom ich odovzdania druhej Zmluvnej 
strane alebo dňom, kedy pri odovzdávaní takýchto Oznámení bolo ich prevzatie druhou 
Zmluvnou stranou bezdôvodne odmietnuté. 

2.2 Oznámenie určené pre Kupujúceho musí byť zaslané na nasledujúcu adresu: 
Slovenská akadémia vied 
Štefánikova 49 
814 38 Bratislava 
Kontaktná osoba Kupujúceho: Ing. Veronika Púčiková, odborný referent, tel: +421 2 57 510 115, 
email: pucikova@up.upsav.sk 
 

2.3 Oznámenie určené pre Predávajúceho musí byť zaslané na nasledujúcu adresu: 
PRAGOLAB s.r.o. 
Drieňová 34 
821 02 Bratislava 
Kontaktná osoba Predávajúceho: RNDr Mariana Danková, PhD., prokuristka oprávnená konať 
samostatne, tel: +421 903 459 596, email: dankova@pragolab.sk, bratislava@pragolab.sk  

2.4 Zmluvné strany sa zaväzujú písomne a bezodkladne oznámiť druhej Zmluvnej strane zmenu 
svojej adresy pre príjem takýchto Oznámení. 

2.5 Bežná komunikácia medzi Zmluvnými stranami môže byť vybavená emailom. Zmluvné strany si 
na základe vzájomnej dohody určia osoby a obsah bežnej komunikácie, ktorú bude možné 
vybavovať emailom. Pokiaľ sa Zmluvné strany na tom nedohodnú, platí, že akákoľvek 
komunikácia sa bude vybavovať podľa bodov 2.1 až 2.4 tohto Článku. 

Článok III. 
Miesto dodania 

Miesto dodania Predmetu plnenia je podľa Prílohy č. 5 k tejto Zmluve (ďalej ako „Miesto dodania“). 

Článok IV. 
Súčasti Zmluvy 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú: 
(a) Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (Kapitola B.1 Opis predmetu zákazky 

súťažných podkladov), 
(b) Príloha č. 2: Ponuka Predávajúceho, 
(c) Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov Predávajúceho, 
(d) Príloha č. 4: Zoznam Prístrojového vybavenia, na ktoré bude poskytnutý preddavok, 
(e) Príloha č. 5: Miesto dodania Predmetu plnenia. 



Článok V. 
Prístrojové vybavenie 

5.1 Dodanie Prístrojového vybavenia zahŕňa inštaláciu Prístrojového vybavenia v zmysle predpisov 
výrobcov jednotlivých Prístrojov. 

5.2 Predávajúci je povinný dodať také Prístrojové vybavenie, ktoré zodpovedá úrovni súčasných 
znalostí, spĺňa parametre v súlade s dokumentmi podľa Článku IV. tejto Zmluvy. 

5.3 Predávajúci zodpovedá za súlad Prístrojového vybavenia s príslušnými právnymi predpismi 
a touto Zmluvou. 

5.4 Ak Predávajúci nedodá niektoré Prístroje v súlade s touto Zmluvou a jej Prílohami, považuje sa 
to za podstatné porušenie tejto Zmluvy a Kupujúci je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Toto 
neplatí, ak nastane niektorá z nasledovných situácií: 
(a) Predávajúci preukáže, že Prístroj, ktorý navrhol vo svojej ponuke sa medzičasom prestal 

vyrábať a Predávajúci ho nahradí rovnako výkonným alebo výkonnejším Prístrojom bez 
dopadu na zmluvnú cenu a Kupujúci s nahradením súhlasí, 

(b) Predávajúci a Kupujúci sa dohodli na nahradení Prístroja iným rovnako výkonným alebo 
výkonnejším Prístrojom bez dopadu na zmluvnú cenu. 

Článok VI. 
Inštalácia Prístrojov a overenie funkčnosti 

6.1 Predávajúci je povinný zabezpečiť inštaláciu Prístrojového vybavenia v súlade s touto Zmluvou 
a v termínoch predvídaných Harmonogramom podľa bodu 8.3 Článku VIII. tejto Zmluvy. 

6.2 Pokiaľ sa v zmysle dokumentácie k prístroju vydanej výrobcom Prístroja vyžaduje inštalácia 
Prístroja výlučne odborne spôsobilým pracovníkom, je Predávajúci povinný vykonať inštaláciu 
v Mieste dodania takýmto spôsobom. 

6.3 Predávajúci vykoná na svoje náklady overenie funkčnosti jednotlivých Prístrojov pred ich 
uvedením do prevádzky v Mieste dodania. O termíne overenia funkčnosti bude Predávajúci 
informovať Kupujúceho najmenej 5 (päť) pracovných dní vopred. 

6.4 Kupujúci je oprávnený zúčastniť sa overenia funkčnosti jednotlivých Prístrojov podľa bodu 6.3 
tohto Článku v termíne oznámenom Predávajúcim. Pokiaľ sa Kupujúci nezúčastní overenia, môže 
ho Predávajúci vykonať bez prítomnosti Kupujúceho, pričom výsledky mu odovzdá bez 
zbytočného odkladu. 

6.5 O vykonanom overení bude vyhotovený protokol/správa obsahujúci/a aspoň nasledovné údaje: 
(a) označenie Prístroja, 
(b) funkčnosť Prístroja, 
(c) kontrolované parametre, prijateľné hodnoty kontroly a kvantitatívne požiadavky kontroly, 

ak sú tieto definované výrobcom. 

Článok VII. 
Odovzdanie a prevzatie Prístrojov 

7.1 Predmetom odovzdania a prevzatia budú Prístroje po jednotlivých Prístrojoch, resp. viacerých 
Prístrojoch, resp. funkčných systémoch. 

7.2 Prístroj bude prevzatý Kupujúcim, ak je dodaný a inštalovaný v súlade s touto Zmluvou, bolo 
vykonané úspešne overenie funkčnosti Prístroja a bol podpísaný Protokol o prevzatí prístroja. 



7.3 Predávajúci je povinný aspoň .5 (päť) pracovných dní vopred informovať Kupujúceho o tom, že 
Prístroj bude pripravený na odovzdanie, a o termíne preberacieho konania. Pokiaľ najneskôr 
nasledujúci pracovný deň Kupujúci z dôležitých dôvodov nenavrhne iný vhodný termín 
preberacieho konania, platí, že preberacie konanie sa uskutoční v deň určený Predávajúcim. 

7.4 Účelom preberacieho konania ohľadom Prístroja je vykonanie obhliadky Prístroja a kontrola, či 
bol dodaný a inštalovaný v súlade s touto Zmluvou. 

7.5 K preberaciemu konaniu ohľadom Prístroja je Predávajúci povinný pripraviť a odovzdať aspoň 
päť (5) pracovných dní vopred nasledujúce doklady: 
(a) osvedčenia o akosti Prístroja, certifikáty, potvrdenia o zhode a iné potvrdenia a dokumenty 

vyžadované legislatívou SR alebo EÚ, 
(b) protokol/správa  o vykonaní overenia funkčnosti, 
(c) záručné listy, návody na prevádzku, obsluhu a údržbu. 

7.6 Kupujúci nie je oprávnený odmietnuť prevzatie Prístroja, pokiaľ bolo vykonané úspešne overenie 
funkčnosti a Prístroj nemá vady a nedorobky. Neúplnosť dokladov Prístroja je dôvodom na 
odmietnutie prevzatia Prístroja. 

7.7 V prípade, že k prevzatiu Prístroja nebráni žiadna okolnosť uvedená v bode 7.6 tohto Článku, 
spíšu Zmluvné strany o výsledku preberacieho konania Protokol o prevzatí prístroja, ktorý bude 
obsahovať najmä nasledovné údaje: 
(a) popis preberaného Prístroja, 
(b) deň, ku ktorému došlo k jeho prevzatiu. 

7.8 Pokiaľ Kupujúci odmietne prevziať Prístroj a podpísať Protokol o prevzatí prístroja bez 
primeraného dôvodu, bude sa Prístroj považovať za prevzatý ku dňu preberacieho konania. 

7.9 V prípade, že k prevzatiu Prístroja bráni okolnosť uvedená v bode 7.6 tohto Článku, spíšu 
Zmluvné strany záznam z preberacieho konania, ktorý bude obsahovať najmä nasledovné údaje: 
(a) potvrdenie o tom, že k prevzatiu Prístroja nedošlo, 
(b) dôvody neprevzatia Prístroja s popisom vád, 
(c) lehoty na odstránenie vád (ak boli dohodnuté). 

7.10 Po odstránení vád Prístroja spísaných v zázname podľa bodu 7.9 tohto Článku sa preberacie 
konanie zopakuje, pričom na opakované preberacie konanie sa použijú ustanovenia 
o preberacom konaní. 

7.11 Kupujúci nesmie užívať Prístroj predtým, než dôjde k spísaniu Protokolu o prevzatí prístroja. 

Článok VIII. 
Lehoty plnenia 

8.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať Predmet plnenia v lehote najneskôr do dvadsaťštyri (24) mesiacov 
odo dňa účinnosti tejto Zmluvy. 

8.2 Lehota na dodanie Predmetu plnenia podľa bodu 8.1 tohto Článku neplynie, ak pretrváva 
niektorý z nasledovných dôvodov: 
(a) Vyššia moc, 
(b) omeškanie Kupujúceho s poskytnutím súčinnosti podľa tejto Zmluvy. 

8.3 Predávajúci je povinný vyhotoviť a v lehote dvadsať (20) dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy 
predložiť Kupujúcemu na odsúhlasenie harmonogram, ktorý bude v súlade s touto Zmluvou 
a bude obsahovať čiastkové termíny minimálne v tomto rozsahu: 
(a) termíny dodania a inštalácie jednotlivých Prístrojov, 



(b) termíny na vystavenie preddavkových faktúr na vybrané Prístrojové vybavenie podľa 
Prílohy č. 4 k tejto Zmluve. 

(ďalej ako „Harmonogram“). 

8.4 Harmonogram je určený pre sledovanie postupu dodávok Prístrojov. Čiastkové termíny 
v Harmonograme však nie sú pre Predávajúceho záväzné. Predávajúci sa zaväzuje pravidelne 
aktualizovať Harmonogram a predkladať ho Kupujúcemu na odsúhlasenie tak, aby bol konečný 
termín dodania Predmetu plnenia podľa bodu 8.1 tohto Článku dodržaný. 

8.5 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu informovať Kupujúceho o výskyte skutočnosti 
podľa bodu 8.2 tohto Článku, ktorá mu bráni v plnení povinností podľa tejto Zmluvy, o dĺžke jej 
predpokladaného trvania a o povinnostiach, ktorých plnenie nie je alebo nebude možné, ako aj 
o zániku takej skutočnosti. Počas doby trvania prekážky podľa bodu 8.2 tohto Článku neplynie 
lehota na dodanie Predmetu plnenia podľa bodu 8.1 tohto Článku. Vzhľadom na skutočnosť, že 
termín dodania Predmetu plnenia podľa bodu 8.1 tohto Článku je pre Kupujúceho kľúčový 
a rozhodujúci, Zmluvné strany sú pri vzniku dôvodov na prerušenie plynutia lehoty plnenia 
povinné vyvinúť maximálne rozumné úsilie na prekonanie prekážok a minimalizovanie možných 
časových omeškaní s dodaním Predmetu plnenia. 

Článok IX. 
Zmluvná cena 

9.1 Za dodanie Predmetu plnenia má Predávajúci právo na zaplatenie zmluvnej ceny v celkovej sume 
3 376 714,80 EUR s DPH (slovom tri milióny tristosedemdesiatšesťtisícsedemstoštrnásť EUR 
osemdesiat centov) z toho 
(a) cena bez DPH v sume 2 813 929,00 EUR (slovom dva milióny 

osemstotrinásťtisícdeväťstodvadsaťdeväť EUR) 
(b) % DPH v sume 562 785,80 EUR (slovom päťstošesťdesiatdvatisícsedemstoosemdesiatpäť 

EUR osemdesiat centov). 

9.2 Predávajúci bude fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov. 

9.3 Zmluvná cena bola stanovená na základe Ponuky Predávajúceho. 

9.4 Zmluvná cena zahŕňa všetky náklady Predávajúceho v súvislosti s Predmetom plnenia podľa tejto 
Zmluvy. 

9.5 Pre vylúčenie budúcich možných sporov Zmluvné strany berú na vedomie, že činnosti a náklady 
na ich vynaloženie, ktoré v zmysle Ponuky Predávajúceho nie sú súčasťou Zmluvnej ceny, budú 
realizované nad rámec Zmluvnej ceny, pričom výška odmeny za ich realizáciu bude predmetom 
osobitnej dohody Zmluvných strán, resp. dodatku k tejto Zmluve. 

9.6 K zmene zmluvnej ceny môže dôjsť najmä v prípade zmeny sadzby DPH, cla a iných 
administratívnych opatrení štátu, a to len na základe dodatku k tejto Zmluve. 

Článok X. 
Platobné podmienky 

10.1 Zmluvná cena je splatná postupnými platbami, pričom Predávajúcemu vzniká právo na 
vystavenie faktúry takto: 
(a) preddavkové faktúry na vybrané Prístrojové vybavenie podľa Prílohy č. 4 k tejto Zmluve vo 

výške 60 % z ponukovej ceny s DPH jednotlivých Prístrojov: podľa termínov predvídaných 
Harmonogramom podľa bodu 8.3 Článku VIII. Tejto Zmluvy, 



(b) zúčtovacie faktúry na vybrané Prístrojové vybavenie podľa Prílohy č. 4 k tejto Zmluve, na 
ktoré bude poskytnutý preddavok podľa bodu 10.1 (a) tohto Článku: na základe dodania 
a prevzatia vybraného Prístrojového vybavenia zo strany Kupujúceho v súlade s touto 
Zmluvou, 

(c) faktúry na cenu za dodanie a inštaláciu Prístrojového vybavenia, okrem Prístrojového 
vybavenia, na ktoré bude poskytnutý Predávajúcemu preddavok podľa bodu 10.1 (a) tohto 
Článku: na základe dodania a prevzatia Prístrojového vybavenia zo strany Kupujúceho 
v súlade s touto Zmluvou. 

10.2 Všetky oprávnené platby budú vykonané v mene Euro (EUR). 

10.3 Predávajúci (platiteľ DPH) vystaví Kupujúcemu faktúru v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov na vybrané Prístrojové vybavenie podľa Prílohy 
č. 4 k tejto Zmluve, na ktoré bude poskytnutý preddavok podľa bodu 10.1 (a) tohto Článku, do 
pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa prijatia preddavku alebo do konca kalendárneho 
mesiaca, v ktorom bol preddavok prijatý. 

10.4 Zúčtovacie faktúry na vybrané Prístrojové vybavenie podľa Prílohy č. 4 k tejto Zmluve, na ktoré 
bude poskytnutý preddavok podľa bodu 10.1 (a) tohto Článku, budú vystavené Zhotoviteľom do 
pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa protokolárneho prevzatia Prístrojového vybavenia na 
základe príslušných Protokolov o prevzatí prístrojového vybavenia podľa Článku VII. tejto 
Zmluvy, najneskôr do dvanástich (12) mesiacov od poskytnutia preddavku Zhotoviteľovi; 
prílohou faktúry bude Protokol o prevzatí prístrojového vybavenia podľa Článku VII. tejto 
Zmluvy. 

10.5 Čiastkové faktúry za Prístrojové vybavenie, okrem Prístrojového vybavenia, na ktoré bude 
poskytnutý Zhotoviteľovi preddavok podľa bodu 10.1 (a) tohto Článku, budú vystavené 
Zhotoviteľom do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa protokolárneho prevzatia 
Prístrojového vybavenia na základe príslušných Protokolov o prevzatí prístrojového vybavenia 
podľa Článku VII. tejto Zmluvy; prílohou faktúry bude Protokol o prevzatí prístrojového 
vybavenia podľa Článku VII. tejto Zmluvy. 

10.6 Minimálne obsahové náležitosti faktúry: 
(a) názov projektu: Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej 

akadémie vied, 
(b) kód ITMS2014+: 313021T081, 
(c) číslo faktúry, 
(d) obchodné meno a sídlo Kupujúceho, 
(e) obchodné meno a sídlo Predávajúceho, 
(f) dátum, keď bol tovar dodaný, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno 

určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry, 
(g) dátum vyhotovenia faktúry, 
(h) lehota splatnosti faktúry, 
(i) číslo a názov tejto Zmluvy (označenie časti tejto Zmluvy), 
(j) množstvo a druh dodaného tovaru, 
(k) názov a adresa banky Predávajúceho, 
(l) číslo účtu Predávajúceho v tvare IBAN, 
(m) suma požadovaná na platbu v EUR zaokrúhlená na dve desatinné miesta, 
(n) náležitosti pre účely DPH (sadzba DPH, DIČ a kurz NBS pre prepočet inej meny na EUR), 
(o) podpis zodpovednej osoby za Predávajúceho. 

10.7 V prípade, že Predávajúcim vystavená faktúra neobsahuje určené náležitosti, alebo vykazuje iné 
vady, je Kupujúci oprávnený v lehote piatich (5) pracovných dní vrátiť faktúru na prepracovanie. 



Súčasne s vrátením faktúry oznámi Kupujúci Predávajúcemu dôvody vrátenia. Oprávneným 
vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti faktúry. Nová lehota splatnosti 
začína plynúť až dňom doručenia riadnej faktúry. 

10.8 Všetky faktúry Predávajúceho na zmluvnú cenu alebo jej časť budú splatné v lehote tridsať (30) 
dní odo dňa ich doručenia Kupujúcemu. Uvedené sa netýka faktúry podľa bodu 10.1 (a) tohto 
Článku. 

10.9 Platby zmluvnej ceny alebo jej časti budú vykonané formou bankového prevodu na účet 
Predávajúceho uvedený vo faktúre. 

10.10 V prípade omeškania Kupujúceho s platením zmluvnej ceny alebo jej časti o viac ako tridsať (30) 
dní má Predávajúci právo pozastaviť plnenie Zmluvy až do momentu riadneho zaplatenia dlžnej 
sumy. 

10.11 V prípade, že Predávajúci nedodá Prístroj, na ktorý mu Kupujúci poskytol preddavok, v súlade 
s touto Zmluvou a/alebo nebude Predávajúcim zúčtovaný v súlade s touto Zmluvou, je 
Predávajúci povinný bez zbytočného odkladu vrátiť preddavok v celej výške na účet Kupujúceho. 
Ostatné nároky Kupujúceho plynúce zo zodpovednosti za škodu týmto nie sú dotknuté. 

Článok XI. 
Záruka za Prístroje 

11.1 Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku za to, že Prístroje budú mať vlastnosti stanovené 
touto Zmluvou, platnými právnymi predpismi, budú v prevádzkyschopnom stave v súlade 
s účelom, na ktorý sú určené, a budú bez akýchkoľvek technických a právnych vád. 

11.2 Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku za Prístroje v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov. 

11.3 Záručná doba na Prístroj začína plynúť dňom spísania príslušného Protokolu o prevzatí prístroja. 

11.4 Za vady zistené v záručnej dobe Predávajúci nezodpovedá, ak preukáže, že vada vznikla 
v dôsledku toho, že Prístroj nebol prevádzkovaný Kupujúcim v súlade s požiadavkami návodov 
na prevádzku, obsluhu a údržbu. 

11.5 Oznámenie vady (reklamácie) vrátane popisu, ako sa vada prejavuje alebo prejavila, je Kupujúci 
povinný zaslať Predávajúcemu písomne doporučeným listom bez zbytočného odkladu potom, 
čo vadu zistil. Kupujúci umožní Predávajúcemu na jeho žiadosť potrebný prístup k Prístroju za 
účelom preverenia príčiny vady. 

11.6 Ak vyjde počas záručnej doby najavo, že Prístroj vykazuje vady, má Kupujúci nárok: 
(a) požadovať odstránenie reklamovanej vady bezplatnou opravou; Predávajúci je povinný tak 

spraviť neodkladne, najneskôr však v lehote dohodnutej s Kupujúcim s ohľadom na povahu 
vady, 

(b) v prípade neopraviteľných vád požadovať odstránenie vady bezplatným dodaním nového 
Prístroja alebo novej časti Prístroja; Predávajúci je povinný tak spraviť neodkladne, 
najneskôr však v lehote dohodnutej s Kupujúcim s ohľadom na povahu vady. 

11.7 Voľbu medzi nárokmi uvedenými v bode 11.6 tohto Článku oznámi Kupujúci Predávajúcemu 
v oznámení o reklamácii alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Raz vykonanú voľbu 
nároku už nie je možné bez písomného súhlasu Predávajúceho meniť. Ak sa však ukáže, že vady 
sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže Kupujúci 
požadovať dodanie náhradnej časti, ak o to Predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po 
tom, čo mu Predávajúci oznámil túto skutočnosť. 



11.8 Ak neodstráni Predávajúci vady v dohodnutej lehote, alebo v prípade, ak nedošlo k dohode 
ohľadom lehoty na odstránenie vady v lehote tridsiatich (30) dní po doručení oznámenia vady 
zo strany Kupujúceho, alebo ak Predávajúci oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže 
Kupujúci po predchádzajúcom vyrozumení Predávajúceho vadu odstrániť sám alebo ju nechať 
odstrániť, a to na náklady Predávajúceho. Predávajúci je povinný nahradiť Kupujúcemu náklady, 
ktoré boli so vznikom a odstránením vady spojené, a to do tridsiatich (30) dní po obdržaní 
príslušnej faktúry Kupujúceho. 

11.9 Predávajúci sa zaväzuje počas záručnej doby zabezpečiť vykonanie akejkoľvek záručnej opravy 
na Prístrojoch autorizovaným servisom. 

11.10 Predávajúci týmto deklaruje, že počas trvania záručnej doby podľa tejto Zmluvy poskytuje 
Kupujúcemu na Predmet plnenia záručný servis. 

Článok XII. 
Povinnosti Predávajúceho pri plnení Zmluvy 

12.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať Predmet plnenia podľa tejto Zmluvy vo vlastnom mene a na 
vlastnú zodpovednosť. 

12.2 Predávajúci je povinný realizovať Predmet plnenia svojimi pracovníkmi alebo pracovníkmi 
svojich subdodávateľov. 

12.3 Predávajúci a jeho subdodávatelia musia pri realizácii Predmetu plnenia postupovať s odbornou 
starostlivosťou a nesmú ohroziť bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky ostatných prístrojov 
a zariadení Kupujúceho. 

12.4 Predávajúci je povinný bezodkladne informovať Kupujúceho o akýchkoľvek okolnostiach, ktoré 
by mohli mať za následok omeškanie dodržania termínu plnenia Zmluvy, zmenu zmluvnej ceny 
alebo inú zmenu v podmienkach realizácie Predmetu plnenia. 

Článok XIII. 
Subdodávatelia 

13.1 Predávajúci je povinný preukázateľným spôsobom oboznámiť Subdodávateľa s podmienkami 
tejto Zmluvy a zaviazať Subdodávateľa na dodržiavanie povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy. 
Predávajúci zodpovedá za splnenie všetkých povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy zo strany 
Subdodávateľa. 

13.2 Predávajúci je zodpovedný za dodržiavanie mlčanlivosti podľa Článku XVI. tejto Zmluvy a za 
akúkoľvek škodu, konanie, porušenie, opomenutie alebo zanedbanie spôsobené 
Subdodávateľom, jeho pracovníkmi, alebo osobami ním poverenými, pri realizácii Predmetu 
plnenia Kupujúcemu a/alebo iným osobám, pričom zodpovedá tak, akoby škodu, konanie, 
porušenie, opomenutie alebo zanedbanie spôsobil sám Predávajúci. 

13.3 Subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora (RPVS), 
je počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy povinný byť v RPVS zapísaný a plniť všetky povinnosti 
podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

13.4 Predávajúci je oprávnený zadať subdodávku na realizácii Predmetu plnenia len Subdodávateľom 
uvedeným v Prílohe č. 3 k tejto Zmluve. 

13.5 V prípade zmeny Subdodávateľa počas trvania tejto Zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena 
Subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 3 k tejto Zmluve alebo vstup ďalšieho nového 



Subdodávateľa, je povinný Predávajúci najneskôr päť (5) pracovných dní pred zmenou 
Subdodávateľa písomne požiadať Kupujúceho o udelenie súhlasu so zmenou Subdodávateľa 
a v tejto žiadosti uviesť minimálne identifikačné údaje navrhovaného nového Subdodávateľa 
vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za navrhovaného nového Subdodávateľa v rozsahu 
meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a písomný a neodvolateľný súhlas osoby 
oprávnenej konať za navrhovaného nového Subdodávateľa s poskytnutím a spracovaním 
osobných údajov. Nový Subdodávateľ musí spĺňať podmienku podľa bodu 13.3 tohto Článku. 

13.6 Predávajúci je povinný oznámiť Kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o každom navrhnutom 
a Kupujúcim odsúhlasenom Subdodávateľovi počas plnenia tejto Zmluvy a to bezodkladne, 
najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo. 

13.7 Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby všetci Subdodávatelia mali platné príslušné oprávnenia, 
koncesie, certifikáty, licencie a tiež odbornú kvalifikáciu a dostatok odborných skúseností, ktoré 
sú nevyhnutné na vykonávanie činností podľa ich zmlúv s Predávajúcim. 

13.8 Predávajúci je povinný za všetkých okolností vystupovať voči Subdodávateľom v súlade so 
zásadami poctivého obchodného styku, t  j. najmä uhradiť Subdodávateľom v primeranej 
dohodnutej lehote dohodnutú cenu za riadne a včasné vykonané činnosti podľa ich zmlúv 
s Predávajúcim. 

Článok XIV. 
Povinnosti Kupujúceho pri plnení Zmluvy 

Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu nevyhnutne potrebnú súčinnosť v zmysle tejto Zmluvy, 
najmä umožniť Predávajúcim ustanovenému personálu prístup na Miesto dodania v primeranom čase 
a v rozsahu potrebnom pre riadne plnenie tejto Zmluvy. 

Článok XV. 
Výkon kontroly 

15.1 Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s plnením predmetu zmluvy 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku uzavretej medzi Kupujúcim ako prijímateľom a Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako poskytovateľom, a to oprávnenými osobami 
v zmysle Zmluvy o NFP, ktorými sú najmä: a) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej 
republiky a ním poverené osoby (auditné útvary); b) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky a ním poverené osoby (auditné útvary); c) Útvar vnútorného 
auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby; 
d) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby; 
e) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu; 
f) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov; g) osoby 
prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ; 
a poskytnúť im všetku potrebnú a požadovanú súčinnosť. 

15.2 Kontrolu plnenia Zmluvy bude Kupujúci a oprávnené osoby uskutočňovať najmä na pracovných 
poradách, prípadne iným vhodným spôsobom. Na pracovných poradách sú obe Zmluvné strany 
povinné zabezpečiť prítomnosť svojich zodpovedných osôb. Z pracovných porád Predávajúci bez 
zbytočného odkladu vyhotoví písomné záznamy, ktoré predloží Kupujúcemu na vyjadrenie, či 
obsah záznamu zodpovedá výsledkom porady. Pokiaľ Kupujúci nedoručí Predávajúcemu 
pripomienky k takýmto záznamom najneskôr do troch (3) pracovných dní, má sa za to, že 
s obsahom záznamu súhlasí. 



15.3 Zmluvné strany sa zaväzujú reagovať na prípadné žiadosti, návrhy a pripomienky bez zbytočného 
odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní. 

Článok XVI. 
Dôverné informácie 

16.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky obchodné a technické informácie, ako aj iné informácie 
a materiály, ktoré im druhá Zmluvná strana zverí a označí ako dokument /nosič/ s obmedzeným 
prístupom alebo ktoré jedna Zmluvná strana od druhej Zmluvnej strany v priebehu plnenia tejto 
Zmluvy získa, budú udržiavať v tajnosti, nevyužijú ich k svojmu finančnému či inému prospechu, 
ani v prospech alebo potreby tretej osoby, nesprístupnia ich tretím stranám bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany a nepoužijú tieto informácie 
a materiály k iným účelom než k plneniu tejto Zmluvy. Tento súhlas nie je potrebný pre 
sprístupnenie informácii právnym poradcom, audítorom, iným poradcom, konzultantom 
a subdodávateľom Zmluvnej strany, avšak vždy len do rozsahu informácii nevyhnutných pre 
plnenie ich povinností v súvislosti s realizáciou Predmetu plnenia a za podmienky, že na seba 
prevezmú povinnosť mlčanlivosti v rozsahu podľa tohto Článku. 

16.2 Kupujúci je povinný udržiavať v tajnosti a nesprístupňovať žiadnej tretej strane informácie alebo 
údaje označené Predávajúcim ako dokument /nosič/ s obmedzeným prístupom, s výnimkou 
bodu 16.1 tohto Článku a ďalej s tou výnimkou, že takéto informácie alebo údaje budú použité 
pre účely stanovené touto Zmluvou, predovšetkým pre zaisťovanie prevádzky a zaškolenia jeho 
obsluhy. 

16.3 Kupujúci je oprávnený bez súhlasu Predávajúceho oznámiť v nevyhnutnom rozsahu informácie 
označené Predávajúcim za dokument /nosič/ s obmedzeným prístupom, ktoré pre účely tejto 
Zmluvy budú na základe príslušných právnych predpisov vyžadované osobami oprávnenými na 
výkon kontroly v zmysle bodu 15.1 Článku XV. tejto Zmluvy v súvislosti s výkonom kontroly. 

16.4 Predávajúci je oprávnený bez súhlasu Kupujúce oznámiť v nevyhnutnom rozsahu informácie 
označené Kupujúcim za dokument /nosič/ s obmedzeným prístupom, ktoré pre účely tejto 
Zmluvy budú na základe príslušných právnych predpisov vyžadované štátnymi orgánmi, úradmi 
a inštitúciami vrátane finančných alebo inými úradmi zaoberajúcimi sa verejnoprávnym 
posudzovaním Predmetu plnenia. 

16.5 Ďalej uvedené informácie sú vylúčené z povinnosti utajovania dokumentov /nosičov/ 
s obmedzeným prístupom oboch Zmluvných strán: 
(a) informácie, ktoré sú alebo sa už stali verejne známymi bez toho, aby druhá Zmluvná strana 

porušila svoju povinnosť mlčanlivosti, 
(b) informácie, ktoré prijímajúca strana obdržala od tretej strany, pokiaľ Zmluvná strana 

preukáže, že odôvodnene predpokladala, že tretia osoba nebola povinná k povinnosti 
mlčanlivosti. 

16.6 Predávajúci berie na vedomie, že povinnosti Kupujúceho ako povinnej osoby v zmysle zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov majú 
prednosť pred ustanoveniami tohto Článku. 

Článok XVII. 
Zástupca Kupujúceho 

17.1 Zástupcu alebo zástupcov Kupujúceho (ďalej ako „Zástupca Kupujúceho“) a rozsah jeho/ich 
oprávnení zastupovať Kupujúceho je Kupujúci povinný bezodkladne po uzavretí tejto Zmluvy 



písomne oznámiť Predávajúcemu. Rovnako je povinný oznámiť každú prípadnú zmenu Zástupcu 
Kupujúceho. 

17.2 Kúpuci je povinný včas určiť Zástupcu Kupujúceho, ktorý bude poverený najmä podpisovaním 
Protokolu o prevzatí prístroja a inými úkonmi v súvislosti s plnením tejto Zmluvy Kupujúcim. 

17.3 V prípade, že Kupujúci výslovne a bez zbytočného odkladu neoznámi Predávajúcemu Zástupcu 
Kupujúceho, je Predávajúci oprávnený sa spoľahnúť na to, že osoby s ním konajúce, sú 
oprávnené riadne zastupovať a konať v mene Kupujúceho. 

Článok XVIII. 
Zástupca Predávajúceho 

Zástupcu alebo zástupcov Predávajúceho (ďalej ako „Zástupca Predávajúceho“) a rozsah jeho/ich 
oprávnení je Predávajúci povinný bezodkladne po uzavretí tejto Zmluvy písomne oznámiť Kupujúcemu. 
Rovnako je povinný oznámiť každú prípadnú zmenu Zástupcu Predávajúceho. 

Článok XIX. 
Školenie personálu Kupujúceho 

19.1 Predávajúci je povinný zaistiť školenie personálu Kupujúceho v súlade s touto Zmluvou. 
Predávajúci najneskôr .päť (5) pracovných dní vopred informuje Kupujúceho o tom, že je 
pripravený vykonať zaškolenie personálu Kupujúceho a o termíne zaškolenia (ktorý musí byť 
pracovným dňom). 

19.2 V prípade, že Predávajúcim navrhnutý termín zaškolenia nie je pre Kupujúceho vhodný, 
Predávajúci určí iný, náhradný termín, ktorý však nesmie byť neskorší ako tretí (3) pracovný deň, 
nasledujúci po pôvodne navrhovanom termíne zaškolenia. 

19.3 Zaškolenie personálu Kupujúceho sa bude považovať za riadne vykonané aj v prípade, že sa 
pracovníci Kupujúceho nezúčastnili zaškolenia v dohodnutý termín. 

Článok XX. 
Zmluvné pokuty 

20.1 Pre prípad omeškania Predávajúceho s nedodržaním lehoty plnenia podľa bodu 8.1 Článku VIII. 
tejto Zmluvy a/alebo Harmonogramu je Kupujúci oprávnený uplatňovať voči Predávajúcemu 
zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR (slovom sto EUR) za každý deň omeškania s dodaním 
Predmetu plnenia. 

20.2 Predávajúci však nie je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu, ak omeškanie bolo spôsobené 
Kupujúcim, alebo došlo k posunu termínu dodania Predmetu plnenia podľa bodu 8.1 Článku VIII. 
tejto Zmluvy. 

20.3 Predávajúci je oprávnený uplatňovať voči Kupujúcemu úrok z omeškania za omeškanie 
s platením zmluvnej ceny vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

Článok XXI. 
Vlastnícke právo 

21.1 Vlastnícke právo k odovzdanému Prístroju prechádza na Kupujúceho momentom zaplatenia 
ceny za Prístroj Predávajúcemu. 



21.2 Predávajúci sa zaväzuje dodávať len také Prístroje, ktoré nie sú zaťažené akýmikoľvek právami 
tretej osoby (vrátane výhrady vlastníctva, záložného práva, užívacieho práva a pod.). 

Článok XXII. 
Nebezpečenstvo vzniku škody 

22.1 Nebezpečenstvo vzniku škody na Prístroji (vrátane straty alebo zničenia) znáša Predávajúci do 
momentu podpisu Protokolu o prevzatí prístroja. 

22.2 Nebezpečenstvo vzniku škody na Prístroji prechádza na Kupujúceho dňom podpisu Protokolu 
o prevzatí prístroja. 

22.3 Predávajúci zodpovedá za škody na Prístroji, spôsobené v súvislosti s odstraňovaním vád zo 
strany Predávajúceho. 

22.4 Ak vznikne na Prístroji alebo akejkoľvek časti Prístroja škoda, strata alebo akákoľvek iná ujma 
v dobe do okamihu prechodu rizík na Kupujúceho, Predávajúci na svoje náklady odstráni 
vzniknutú škodu, stratu alebo inú ujmu a uvedie Prístroj alebo jeho časť, vo všetkých ohľadoch 
do bezchybného stavu a do súladu s podmienkami tejto Zmluvy. 

22.5 Za škody na majetku Kupujúceho zodpovedá Predávajúci, ak vznikli v dôsledku realizácie 
Predmetu plnenia Predávajúcim alebo v súvislosti s ním. Za škody spôsobené Vyššou mocou 
Predávajúci nezodpovedá. 

22.6 Každá zo Zmluvných strán zodpovedá druhej Zmluvnej strane v celom rozsahu za škodu, ktorú 
spôsobila porušením svojej povinnosti a/alebo svojich povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy. 

Článok XXIII. 
Vyššia moc 

23.1 Žiadna zo Zmluvných strán nie je zodpovedná za neplnenie povinností daných touto Zmluvou 
v prípade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo dôsledkom Vyššej moci. Zodpovednosť 
však nevylučuje prekážka, ktorá vznikla len v dobe, kedy povinná strana bola v oneskorení 
s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej ekonomických pomerov. 

23.2 Za Vyššiu moc sa budú považovať najmä nasledovné udalosti a okolnosti: 
(a) vojna, vojnový stav, vzbura, povstanie, iné hromadné násilné nepokoje, štrajk, výluky, 
(b) teroristické činy, 
(c) jadrová reakcia, jadrové žiarenie, kontaminácia rádioaktivitou, výbušný materiál, 
(d) tlakové vlny spôsobené lietadlami alebo inými vzdušnými objektmi pohybujúcimi sa 

rýchlosťou zvuku alebo nadzvukovou rýchlosťou, 
(e) pôsobenie prírodných síl, ktoré nebolo možné v čase uzavretia Zmluvy predvídať alebo ho 

odvrátiť (napr. zemetrasenie, povodeň a pod.). 

23.3 O výskyte Vyššej moci upovedomí Zmluvná strana odvolávajúca sa na a rozsah jeho oprávnení 
Vyššiu moc neodkladne, najneskôr však do piatich (5) dní odo dňa, kedy sa o jej vzniku dozvedela, 
druhú Zmluvnú stranu. Rovnakým spôsobom bude druhá Zmluvná strana informovaná o tom, že 
okolnosti Vyššej moci pominuli. 

23.4 Bez ohľadu na iné ustanovenia tejto Zmluvy Predávajúci nenesie zodpovednosť za škodu alebo 
stratu na Prístrojoch spôsobenú Vyššou mocou. 



Článok XXIV. 
Odstúpenie od Zmluvy 

24.1 Kupujúci je oprávnený na základe písomného odstúpenia od tejto Zmluvy (doručeného bez 
zbytočného odkladu) odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodov uvedených v bode 5.4 Článku V. tejto 
Zmluvy a/alebo vo všeobecne záväzných právnych predpisoch SR. 

24.2 V prípade odstúpenia Kupujúceho podľa bodu 24.1 tohto Článku je Kupujúci povinný zaplatiť 
Predávajúcemu tú časť zmluvnej ceny, ktorá zodpovedá vykonaným dodávkam a službám na 
Predmete plnenia (bez ohľadu na to, či boli nainštalované či prevzaté alebo nie) do momentu 
zániku tejto Zmluvy. 

24.3 Predávajúci je oprávnený, na základe písomného odstúpenia od tejto Zmluvy, odstúpiť od tejto 
Zmluvy z dôvodov uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch SR. 

24.4 V prípade odstúpenia Predávajúceho podľa bodu 24.3 tohto Článku je Kupujúci povinný zaplatiť 
Predávajúcemu tú časť zmluvnej ceny, ktorá zodpovedá vykonaným dodávkam a službám na 
Predmete plnenia do momentu zániku tejto Zmluvy, ktoré boli preukázateľne nainštalované 
a/alebo prevzaté. 

24.5 Táto Zmluva zaniká ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane, pokiaľ 
v oznámení o odstúpení nie je určený iný, neskorší deň účinnosti odstúpenia od tejto Zmluvy. 

24.6 Akékoľvek platby Kupujúceho dlžné v dôsledku odstúpenia od tejto Zmluvy musia byť vykonané 
v lehote tridsiatich (30) dní od účinného odstúpenia od tejto Zmluvy. 

Článok XXV. 
Postúpenie 

Zmluvné strany sa zaväzujú, že bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu druhej Zmluvnej 
strany nepostúpia tretej strane akékoľvek právo, pohľadávku alebo záväzok z tejto Zmluvy vyplývajúci 
počas celej doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. 

Článok XXVI. 
Záverečné ustanovenia 

27.1 Akákoľvek zmena tejto Zmluvy musí byť vykonaná na základe dohody Zmluvných strán, a to vo 
forme číslovaných písomných dodatkov k tejto Zmluve, riadne podpísaných oprávnenými 
zástupcami oboch Zmluvných strán. Podpisy Zmluvných strán musia byť na tej istej listine, 
v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k tejto Zmluve nedošlo. 

27.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. 

27.3 Účinnosť tejto Zmluvy nastáva dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv. 

27.4 Ak sa stane alebo ak je akékoľvek ustanovenie alebo podmienka tejto Zmluvy neplatnou alebo 
nevynútiteľnou, neovplyvňuje táto neplatnosť alebo nevynútiteľnosť ostatné ustanovenia tejto 
Zmluvy, pokiaľ zo zvláštneho právneho predpisu nevyplýva inak. 

27.5 Táto Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, 
z ktorých štyri (4) obdrží Kupujúci a dva (2) Predávajúci. 



27.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si dôkladne prečítali a pochopili obsah tejto Zmluvy, súhlasia s tým, 
že táto Zmluva je vyjadrením ich skutočnej a slobodnej vôle na dôkaz čoho ju strany 
prostredníctvom svojich zástupcov uzatvárajú pripojením svojich podpisov. 

V Bratislave, dňa .............     V Bratislave, dňa .......... 

Kupujúci:       Predávajúci: 

 

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

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSC.,         RNDr. Mariana Danková, PhD. 
predseda SAV           prokuristka PRAGOLAB s.r.o. 



Príloha č. 1 

KAPITOLA B.1  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 
Cieľom Slovenskej akadémie vied (SAV) ako vedeckovýskumnej inštitúcie v rámci projektu „Vybudovanie 
Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied“ spolufinancovaného zo zdrojov 
Európskej únie, ktorého ústrednou témou je modifikácia povrchov a rozhraní pre nové funkcionality 
štruktúr a prvkov v oblasti pokročilých (nano)materiálov, biomedicíny a udržateľnej energie, je vytvoriť 
podmienky pre poskytovanie špičkových výsledkov v tejto oblasti výskumu. Budovanie a rozvoj výskumnej 
infraštruktúry je nevyhnutnou podmienkou pre získavanie kvalitných výsledkov výskumu. Pre naplnenie 
tohto cieľa pripravila SAV v spolupráci s partnermi projektu podklady pre zadávanie zákazky, ktorej 
predmetom je dodávka laboratórnych prístrojov a zariadení vrátane ich inštalácie, resp. upgrade 
existujúcich prístrojov a zariadení pre Biomedicínske centrum SAV / Ústav polymérov SAV / Ústav 
materiálov a mechaniky strojov SAV / Ústav anorganickej chémie SAV / Fyzikálny ústav SAV / 
Elektrotechnický ústav SAV. 

Organizácie SAV - partneri projektu Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov SAV -
spolupracujú formálne alebo neformálne pri budovaní infraštruktúry. Od prvých výziev na projekty ŠF sa 
členovia konzorcia projektu, ktorí majú výskumné aktivity v oblasti materiálového výskumu, dohodli 
budovať infraštruktúru v oblasti materiálových vied komplementárne, s víziou pre Slovensko ojedinelého 
komplexu laboratórií vybavených modernou a unikátnou infraštruktúrou prístupnou všetkým partnerom a 
atraktívnou pre doktorandov a mladých výskumníkov zo Slovenska i zo zahraničia. V podobnom duchu sa 
pokračovalo v budovaní infraštruktúry v rámci projektu výskumného centra Centrum aplikovaného 
výskumu CAV. 

Súčasný projekt reprezentuje 3. etapu budovania modernej výskumnej infraštruktúry. Takto v Bratislave v 
areáli SAV vzniká v rámci Slovenska unikátny súbor laboratórií so svetovo kompetitívnou infraštruktúrou, 
ktorá je podporená kvalifikovanými medzinárodne rešpektovanými expertami. Účasť Biomedicínskeho 
centra SAV v predloženom projekte, ktoré svoju infraštruktúru budovalo v rámci projektu univerzitno-
vedeckého parku, prináša unikátnu možnosť vzájomnej interakcie a inšpirácie dvoch “svetov”, t. j. 
materiálového a biomedicínskeho, so všetkými pozitívnymi synergickými efektami. Nová, resp. doplnená 
infraštruktúra nevyhnutne vyžaduje moderné kvalifikované laboratórne priestory, ktoré plánujeme v rámci 
predloženého projektu pripraviť a využiť. Zároveň vytvorí potrebné podmienky pre udržateľnosť projektu. 

Pre účely verejného obstarávania sa rozdelila požadovaná infraštruktúra do logických celkov (častí zákazky) 
podľa funkcií jednotlivých prístrojov a zariadení. Sú to: 
1. časť: Technologický celok pre prípravu vzoriek materiálov, 
2. časť: Technologický celok pre spektrálnu charakterizáciu materiálov, 
3. časť: Technologický celok pre sledovanie fyzikálno-chemických vlastností materiálov, 
4. časť: Technologický celok pre špeciálne spracovanie materiálov. 

Prístroje v rámci jedného celku (časti zákazky) majú spoločné oblasti využitia z hľadiska ich funkcionality. 

1. časť Technologický celok pre prípravu vzoriek materiálov je zložený z prístrojov a zariadení, ktoré slúžia 
na prípravu vzoriek, niektoré vyžadujú extrémne podmienky, vysoké teploty alebo vysoké tlaky. Tieto 
prístroje a zariadenia tvoria logický celok predovšetkým pre výskum keramík a iných kompozitov. Kľúčové 
zariadenia sú na mieru vyrábané pece a 3D tlačiareň pre keramické materiály. Pre projekt je potrebné, aby 
boli dodržané všetky parametre požadovaných prístrojov a zariadení, v záujme čo najvyššej efektivity ich 
využívania. Je to vnútorne súvisiaci komplex prístrojov a zariadení, ktoré sú potrebné pre plnenie 
výskumných cieľov projektu. 
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2. časť Technologický celok pre spektrálnu charakterizáciu materiálov je zameraný na analýzu vzoriek na 
báze spektroskopických metód. Sú to optické spektroskopické metódy využívajúce rôzne oblasti viditeľného 
a IR spektra. Ďalej rastrovacie sondové mikroskopie, ako atómová silová mikroskopia a je ďalšie varianty. 
Najdôležitejšími zariadeniami v tejto skupine sú zariadenia na báze FTIR, vákuovateľný FTIR spektrometer a 
Rastrovací FTIR mikroskop pracujúci v režime blízkeho poľa. Ďalej sú to zariadenia pre RTG fotoelektrónovú 
spektroskopiu s UPS a klastrovým delom a zariadenie hmotnostný cytometer so zobrazovacím systémom. 
To sú zariadenia, ktoré na Slovensku nie sú a viaceré z nich sú mimoriadne aj európskom rozmere. Tieto 
zariadenia spolu s ďalšími dôležitými menšími zariadeniami tvoria komplex, ktorý je navzájom 
komplementárny a vytvorí najmodernejší spektroskopický infraštruktúrny klaster na Slovensku. Je dôležité 
tieto zariadenia obstarávať v jednom celku, aby sa dodržali všetky parametre zariadení a vytvoril sa 
komplementárny celok. 

3. časť Technologický celok pre sledovanie fyzikálno-chemických vlastností materiálov je súbor zariadení 
a doplnkov. Tento technologický celok je zameraný na prístroje a zariadenia umožňujúce merať fyzikálne a 
chemické veličiny, ktoré poskytujú dáta pre popis štruktúry a vlastností materiálov. Dôležitými zariadeniami 
sú vákuovateľný tribometer, zariadenie na určovanie merného povrchu práškových materiálov metódou 
BET a systém (HW a SW) na simulovanie a modelovanie fyzikálnych procesov. Celok je vytvorený tak, aby 
bola dodržaná logická súvislosť a komplementarita zariadení. To umožní všetkým partnerom projektu 
efektívne využívane týchto prístrojov a zariadení. 

4. časť Technologický celok pre špeciálne spracovanie materiálov - sú to zariadenia potrebné pre depozície 
tenkých vrstiev a ultratenkých vrstiev alebo nanášania na prášky, zariadenia pri prípravu vzoriek vo vákuu, 
v špeciálnej atmosfére, stenčovania a iného opracovania experimentálnych vzoriek, zariadenia na určovanie 
mechanických vlastností vzoriek, zariadenia pre preparatívnu chromatografiu ako aj ďalšie nevyhnutné 
podporné zariadenia, ako sú optické antivibračné stoly a pod. vrátane nevyhnutnej modernizácie už 
existujúcej infraštruktúry. Celok je vytvorený tak, aby umožnil aj netradičné využívanie zariadení indikované 
multidisciplinárnym výskumom. Zároveň je dodržaná logická súvislosť komplementarity zariadení. To 
umožní všetkým partnerom projektu efektívne využívanie týchto prístrojov a zariadení. 

Nižšie sú stanovené povinné požadované funkčné a výkonnostné parametre jednotlivých položiek 
predmetu zákazky pre každú časť zákazky samostatne. Pokiaľ sa v opise predmetu zákazky použil odkaz na 
konkrétnu značku, výrobcu, alebo výrobok alebo typ výrobku - tieto boli použité výlučne na ilustráciu vtedy, 
ak nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky v súlade so zákonom o 
verejnom obstarávaní a obvyklou obchodnou praxou prevažujúcou pri dodávke rovnakých alebo 
obdobných predmetov zákazky. V takýchto prípadoch sa má za to, že je vždy doplnený slovami „alebo 
ekvivalentný“. 

Zákazka je rozdelená na štyri (4) časti a ponuky možno predkladať na všetky časti, jednu časť, dve časti alebo 
tri časti. 
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1. časť Technologický celok pre prípravu vzorky 

0.H1.P63 Zariadenie na nanášanie tenkých vrstiev na častice (1 ks) 

Zariadenie na nanášanie tenkých vrstiev oxidov na častice metódou nanášania po atomárnych vrstvách. 

Minimálne technické parametre: 
- zariadenie umožňujúce nanášanie tenkých vrstiev oxidov na častice metódou nanášania po 

atomárnych vrstvách konkrétne metódami tzv. „fluidized bed particle“ a tzv. „static bed particle“, 
- schopnosť nanášať na častice s rozmerom minimálne od 50 nm, 
- schopnosť spracovať vzorky častíc až do objemu minimálne 95 ml, 
- schopnosť dosiahnuť minimálnu teplotu v reaktore aspoň 350 °C, 
- systém musí obsahovať minimálne 3 kvapalné zdroje (H2O, TMA, TiCl4), 
- 2 vyhrievané zdroje s možnosťou vyhrievania do 300 °C, 
- možnosť využitia O3 ako reakčného plynu, 
- súčasťou zariadenia musí byť kvadrupólový hmotnostný spektrometer na optimalizáciu pulzných 

a čistiacich časov procesu ALD na poťahovanie častíc, hmotnostné rozmedzie minimálne od 1 až 
300 amu, minimálna zistiteľná koncentrácia ≤ 200 ppb pre neintereferujúce vzorky, 

- súčasťou dodávky zariadenia musí byť tiež suchý vákuový systém - minimálna kapacita 100 m3/h, 
schopnosť dosiahnuť tlak aspoň 2x10-2 bar a chladič na chladenie zariadenia s výkonom minimálne 
1,5 kW pri 15 °C a lepším 

- Súčasťou dodávky je požadovaný štartovací balík spotrebného materiálu definovaného výrobcom 
pre celý systém nevyhnutný pre inštaláciu zariadenia a uvedenia do bežnej laboratórnej prevádzky. 

 
0.H1.P64 Chladiace zariadenie (1 ks) 

Chladiace zariadenie - kryocooler umožňujúci schladenie supravodivých cievok v rozsahu teplôt 4,2 – 20 K. 

Minimálne technické parametre: 
- dvojstupňový chladiaci systém s uzavretým cyklom plynného hélia určené na chladenie vinutí 

v rozsahu teplôt 4,2 – 20 K, 
- minimálna dosiahnuteľná teplota < 3,5 K, 
- čas na schladenie na 4,2 K maximálne 70 min, 
- dvojstupňový systém chladenie s výkonmi: 1. stupeň chladenia minimálne 35 W @ 50 K, 2. stupeň 

chladenia minimálne 1,5 W @ 4,2 K, 
- kompresor na stláčanie hélia (He) vybavený účinným chladením, napr. vodou, 
- Súčasťou dodávky je požadovaný štartovací balík spotrebného materiálu definovaného výrobcom 

pre celý systém nevyhnutný pre inštaláciu zariadenia a uvedenia do bežnej laboratórnej 
prevádzky, minimálne tlakové hadice na pripojenie s minimálnou dĺžkou aspoň 20 m. 

 
0.H1.P66 Termokompresné kontaktovacie zariadenie (1 ks) 

Zariadenie na vytváranie kontaktov vo forme zlatých alebo hliníkových drôtov spájajúcich kontaktovacie 
plôšky na mikročipe s nožičkami kontaktovacej pätice metódou termokompresie. 

Minimálne technické parametre: 
- viacúčelové kontaktovacie zariadenie umožňujúce kontaktovať termokompresiou, termosonicky 

a ultrazvukom, 
- musí umožňovať kontaktovanie ukončené guľôčkou, spájanie dvoch blízkych kontaktov nanesením 

elektricky vodivého materiálu, kontaktovanie mechanickým vtieraním s pridávaním a bez 
pridávania drôtu - priemer drôtu 12 - 300 mikrometrov v závislosti od módu, 

- ultrazvukový systém typu „PLL“, 62.5 kHz +/- 2.5 kHz, výkon ultrazvuku 0-2 W, 
- čas kontaktovania v intervale minimálne 0 až 900 ms, prítlačná sila kontaktu v rozsahu minimálne 

od 12 až 250 gramov, 
- súčasťou zariadenia musí byť: 
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o vyhrievaný stolík s priemerom aspoň 54 mm s nastaviteľnou výškou minimálne v rozsahu 
od 63 až 76 mm s mechanickým a vákuovým prichytávaním vzoriek, 

o vyhrievaný stolík 100 x 150 mm s nastaviteľnou výškou minimálne v rozsahu od 50 až 
63 mm s mechanickým a vákuovým prichytávaním vzoriek, s regulátorom teploty od teploty 
okolia až do minimálne 250 °C, pohyb v Z osi > 15 mm, možnosť kontaktovania s výškovým 
rozdielom > 15 mm, 

o optický stereomikroskop so zväčšením v rozsahu minimálne 13x až 100x s osvetlením 
optickými vláknami aj LED, 

o motorizovaný napínač drôtu, 8:1 pomerový X-Y manipulátor, 
o Súčasťou dodávky je požadovaný štartovací balík spotrebného materiálu definovaného 

výrobcom pre celý systém nevyhnutný pre inštaláciu zariadenia a uvedenia do bežnej 
laboratórnej prevádzky t.j. sada príslušenstva na pilotnú prevádzku: keramické hroty na 
guľôčkové kontaktovanie minimálne 5 ks, hrot na prítlačné kontaktovanie minimálne 4 ks, 
Au drôt priemer 25 mikrometrov dĺžka > 100 m, Al drôt priemer 25 mikrometrov dĺžka 
> 100 m. 

 
0.H1.P67 Naparovací systém (1 ks) 

Systém na nanášanie tenkých kovových vrstiev metódou vákuového naparovania s využitím odparovania 
materiálu elektrónovým lúčom. 

Minimálne technické parametre: 
- výkon elektrónového dela najmenej 10 kW, maximálny prúd vlákna 70 A @10 VAC, urýchľovacie 

napätie 4-10 kV, programovateľné x/y vychyľovanie a rozmietanie elektrónového lúča, 
- výstupný výkon zdroja elektrónového dela nastaviteľný najmenej do 12 kW, emisný prúd najmenej 

do 1200 mA, výstupné napätie najmenej do 10 kV, 
- minimálne 6 téglikov x 7 ccm s pneumaticky kontrolovaným zakrytím téglikov, 
- flexibilná vzdialenosť dela od substrátu v rozmedzí ~ 350 až ~ 550 mm, vymeniteľný rotujúci držiak 

substrátu s polomerom do 4 palcov, s elektro-pneumatickou clonou s vertikálnym nastavením 
polohy, 

- systém musí byť vybavený kryštálovým systémom na sledovanie naparovacej rýchlosti a hrúbky 
vrstvy a semi-automatickým programovaním procesu naparovania, 

- systém musí dosahovať medzný tlak menší ako 10-8 mbar a nominálnu čerpaciu rýchlosť pumpy 
najmenej 2 000 l/s. 

 
0.H1.P68 Plazmová komora na prípravu vzoriek (1 ks) 

Minimálne technické parametre: 
- plazmová komora umožňujúca funkcionalizáciu povrchov, 
- minimálny vnútorný rozmer komory - 110 x 110 x 200 mm, resp. minimálny objem 2,4 l, 
- systém musí umožňovať prácu v kyslíkovej plazme, 
- systém musí mať vstavaný kyslíkový generátor s čistotou kyslíka minimálne 93 % a minimálnym 

výkonom 80 W, 
- súčasťou dodávky musí byť vákuová pumpa s minimálnym čerpaním 5 m3/h s vákuovou mierkou 

s minimálnym rozsahom 0,001 mbar, 
- plazmová komora musí byť vybavená ovládacou jednotkou pre reguláciu nastavení a s možnosťou 

pripojenia pre ovládaciu PC data stanicu. 
 
0.H1.P69 Evaporátor kovov na báze elektrónového lúča (1 ks) 

Minimálne technické parametre: 
- set zložený z kompaktný (1 ks) a výkonový (1ks) evaporátor kovov, 
- minimálne parametre výkonového evaporátora 

o rozmer objemu kelímkov minimálne 4 x 15 cm3, 
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o minimálny výkon evaporátora sú 2kW na báze elektrónového lúča s kontrolérom, 
o systému musí byť kompatibilný so stávajúcim zariadením od firmy BESTEC, 

- minimálne parametre kompaktného evaporátora 
o minimálny požadovaný výkon kompaktného evaporátora kovov na báze elektrónového lúča 

s kontrolérom je 300 W, 
o systém musí byť kompatibilný s vysokým vákuom (UHV ) na prírube DIN CF40. 

 
0.H1.P70 Spincoater (1 ks) 

Minimálne technické parametre: 
- programovateľný spincoater, ktorý je možné umiestniť do „gloveboxu“, 
- spincoater musí byť možné ovládať bezdrôtovo vzhľadom na umiestenie v „gloveboxe“ 

s možnosťou štartovania programov nožným pedálom, 
- minimálne možnosti programovania 

o rýchlosť rotácie minimálne v rozsahu 0 - 12 krpm, 
o čas minimálne v rozsahu od 1 až 99 s, 
o možnosť programovania viacerých rámp s rôznym zrýchlením, 

- systém musí umožňovať vákuové prichytenie vzorky s vákuovou pumpou. 
 
0.H1.P71 UHV vákuová komora pre in-situ RTG rozptyl (1 ks) 

Minimálne technické parametre: 
- vákuová komora umožňujúca štúdium rastu tenkých filmov pomocou RTG rozptylu, 
- vstupné a výstupné okno pre RTG žiarenie na báze Berýlia, 
- vhodné pre UHV manipulátor so 6-osami voľnosti, 
- minimálna analytika povrchu - kombinovaný LEED, Auger a iónové delo, 
- minimálne 2x evaporátory pre malé organické molekuly s potrebným riadením. 

 
0.H1.P75 Stolová presná píla (1 ks) 

Zariadenie na presné rezy umožňujúce rezať bez poškodenia i veľmi krehké alebo deformovateľné vzorky. 

Minimálne technické parametre: 
- zariadenie na presné rezy umožňujúce rezať bez poškodenia i veľmi krehké alebo deformovateľné 

vzorky, 
- ovládanie pomocou dotykovej obrazovky, 
- posuv rezného kotúča manuálny (napr. pomocou joysticku) a automatický, 
- rýchle upínanie vzoriek, 
- pohyb rezného kotúča v troch osiach x, y, z, 

o polohovanie rezného kotúča pomocou laserového lúča, horizontálne v rozsahu minimálne 
od 0 mm až 50 mm, vertikálne od 0 mm až 50 mm, 

- spôsob rezania: rezný kotúč musí ísť pozdĺžne do vzorky, 
- možnosť regulácie otáčok kotúča a rýchlosti posuvu v priebehu rezania, 
- posuv v rozsahu minimálne od 1,2 mm až 25,4 mm/min a s krokom minimálne v rozsahu od 0,2 mm 

až 0,3 mm, 
- rýchlosť otáčania kotúča v rozsahu minimálne od 200 ot/min až 5000 ot/min, 
- nastaviteľná dĺžka rezu v rozsahu minimálne od 0,25 mm až 184 mm a po krokoch 0,25 mm, 
- osvetlenie: 2 x LED pásy s nastaviteľnou intenzitou svetla, 
- pracovný priestor minimálne 228 mm x 508 mm, 
- rezná kapacita ≥ 71 mm, 
- možnosť programovania vrátane vlastných metód rezania s pamäťou na posledné nastavenie, 
- bezpečnostný systém so signalizáciou okamžitých stavov kontrolkami: kryt otvorený, kotúč zovretý, 

zostávajúca dĺžka rezu, koniec rezu, núdzový vypínač, 
- automatické zarovnávanie diamantových rezných kotúčov, 
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- možnosť používať rezné kotúče s nasledujúcimi parametrami: f 75 mm - 200 mm diamantové, 
125 mm - 200 mm abrazívne korundové, 

- súčasťou dodávky musia byť: 
o chladiaci systém: voliteľná zabudovaná alebo externá recirkulačná jednotka, 
o upínací stôl s T-drážkami, 
o upínací prípravok (zverák) pre dlhé vzorky, 
o príruby na uchytenie rezného kotúča, 
o diamantový rezný kotúč Ø 152 x 0,5 x 12,7 mm. 

 
0.H1.P76 Automatický elektro-hydraulický lis na zalisovanie vzoriek za tepla (1 ks) 

Automatický elektro-hydraulický lis umožňujúci zalisovanie vzoriek za tepla do všetkých termosetických 
hmôt, bez potreby stlačeného vzduchu. 

Minimálne technické parametre: 
- automatický elektro-hydraulický lis umožňujúci zalisovanie vzoriek za tepla do všetkých 

termosetických hmôt na báze bakelitu, epoxidových a akrylátových živíc, 
- práca bez potreby stlačeného vzduchu, 
- simultánne zalisovanie minimálne 2 vzoriek nad sebou, 
- lisovací tlak v rozsahu minimálne od 80 bar až 300 bar, nastaviteľný po krokoch ≤ 5 bar, 
- lisovacia teplota v rozsahu minimálne od 50 °C až 180 °C nastaviteľná po krokoch ≤ 10 °C, 
- doba lisovania v rozsahu minimálne od 1 min až 20 min nastaviteľná po krokoch ≤ 10 s, 
- doba chladenia v rozsahu minimálne od 1 min až 30 min nastaviteľná po krokoch ≤ 10 s, 
- zahrievací element s výkonom ≥ 1 400 W, 
- možnosť v použiť lisovacie formy s Ø v rozsahu aspoň Ø 25 mm, Ø 30 mm, Ø 40 mm, Ø 50 mm, 
- zabudovaný senzor detegujúci priemer použitej lisovacej formy, 
- funkcia programovania, možnosť naprogramovať minimálne 25 vlastných postupov, 
- funkcia na termoplastické zalisovacie hmoty umožňujúca lineárnu rýchlosť chladenia zalisovanej 

vzorky na zachovanie čírosti zalisovacej hmoty bez tvorby trhlín aj pri šokovom chladení tepelne 
citlivých vzoriek, 

- funkcia „predzaťaženie“ umožňujúca skrátiť celkovú dobu prípravy vzorky čiastočným zlisovaním 
prášku ešte pred vlastným ohriatím, min. v rozsahu 0-30 bar s krokom min. 5 bar 

- pripojenie na sieť: 220V 50 Hz, 
- súčasťou dodávky musí byť bakelit zalisovávacia hmota s hmotnosťou minimálne 20 kg na pilotnú 

prevádzku. 
 
0.H1.P77 Plnoautomatická elektrická tavička (1 ks) 

Tavička na prípravu perál pre XRF alebo roztokov pre AAS a ICP analýzu. 

Minimálne technické parametre: 
- jednomiestna plne automatická elektrická tavička, 
- kapacita minimálne v rozsahu 4 až 6 vzoriek za hodinu, 
- musí umožňovať prípravu perál pre XRF alebo roztokov pre AAS a ICP, 
- automatické riadenie všetkých parametrov tavenia: teplota, výdrž na požadovanej teplote, rýchlosť 

ohrevu, rýchlosť trepania téglika, ochladzovanie pomocou vzduchu, alebo zvoleného plynu, 
magnetické miešanie pre roztoky, minimálne 3 odlievacie módy, 

- ohrevná časť dosahujúca teplotu ≥ 1 200 °C, teplota monitorovaná termočlánkom typu R 
umiestneným vnútri ohrevnej časti, stabilita ohrevnej časti sledovaná pomocou termočlánku typu 
N umiestneného do žiaruvzdornej vrstvy, 

- presnosť meranej teploty s odchýlkou ≤ 1 °C, 
- minimálne 10 preddefinovaných metód, 
- programovateľné predhriatie a chladenie, 
- programový úložný priestor na pamäťové médium napr. tzv. „compact flash“ kartu, 
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- minimálne 1x USB port, 1x ethernet port, 
- automaticky uzamykateľné bezpečnostné dvierka počas tavenia, púzdrenie ochránené pred 

koróznym procesom, 
- možnosť rozšírenia o tavenie do roztokov vhodné pre AAS a ICP analýzu, 
- súčasťou dodávky je požadovaný štartovací balík spotrebného materiálu definovaného výrobcom 

pre celý systém nevyhnutný pre inštaláciu zariadenia a uvedenia do bežnej prevádzky min. však 
držiak pre 30, 32, 35 alebo 40 mm misku, taviaci téglik typu „Cleisse Flat bottom“ Pt/Au, 26 ml/30 
g a masívna liaca miska typu „Heavy“ 32 mm Pt/Au, 36 g, 

- napájanie 220-240 V, 50 Hz. 
 
0.H1.P78 Zariadenie pre vstrekovacie tvarovanie (1 ks) 

Zariadenie na prípravu tvarovo komplikovaných dielov vstrekovaním plastickej zmesi kovových alebo 
keramických práškov a vhodného plastifikátora do formy. 

Minimálne technické parametre: 
- zariadenie umožňujúce prípravu tvarovo komplikovaných dielov vstrekovaním plastickej zmesi 

kovových alebo keramických práškov a vhodného plastifikátora do formy, 
- zariadenie musí umožňovať spracovanie kovových a keramických, resp. kompozitných, materiálov 

za účelom efektívnej prípravy výliskov s vysokou presnosťou a reprodukovateľnosťou, 
- otvor pre uloženie lisovacích foriem musí dovoľovať použitie foriem rôznej veľkosti, najväčšie 

roztvorenie minimálne 270 x 270 mm, 
- uzavieracia sila s tlakom minimálne 400 kN so servoreguláciou, 
- hydraulický systém s minimálne 2 regulačnými čerpadlami na regulované pohyby stroja a polohovo 

závislé rampovanie, 
- vstrekovacia jednotka musí dovoľovať použitie tlaku až do 2 000 bar pri priemere závitkového 

plastifikačného valca 25 mm a vstrekovanie minimálne 40 g pri jednom vstreku, 
- plastifikačný valec musí byť vybavený výhrevným modulom, odplyňovaním pomocou vákua a musí 

byť odolný voči abrazívnemu pôsobeniu častíc kovových alebo keramických práškov, 
- zariadenie musí byť vybavené programovateľnou regulačnou jednotkou s možnosťou rozšírenia 

zariadenia o automatizované odoberanie výliskov. 
 
0.H1.P79 Polo-automatická brúska a leštička (1 ks) 

Poloautomatická brúska a leštička na metalografické aplikácie. 

Minimálne technické parametre: 
- brúska a leštička s možnosťou voľby priemeru pracovného kotúča v rozsahu minimálne od 

Ø 205 mm až Ø 300 mm, 
- plynulo meniteľné otáčky pracovného kotúča v rozsahu minimálne od 50 až 500 ot./min, 

nastaviteľné v krokoch ≤ 50 ot./min, 
- plynulo meniteľné otáčky pracovnej hlavy v rozsahu minimálne od 30 až 200 ot./min, nastaviteľné 

v krokoch ≤ 10 ot./min, 
- výkon motora pracovného kotúča minimálne 400 W, výkon motora pracovnej hlavy aspoň 280 W, 
- možnosť voľby smerov otáčania pracovnej hlavy v smere a proti smeru hodinových ručičiek, 
- individuálny prítlak na vzorky nastaviteľný v rozsahu minimálne od 5 až 40 N, 
- centrálny prítlak na vzorky nastaviteľný v rozsahu minimálne od 25 až 200 N, 
- súčasťou dodávky je požadovaný štartovací balík spotrebného materiálu definovaného výrobcom 

pre celý systém nevyhnutný pre inštaláciu zariadenia a uvedenia do bežnej prevádzky min. však  
pracovný kotúč s Ø 250 ±5 mm, a upevňovací kruh pre SiC papiere, 

- pripojenie na sieť: 220V 50 Hz. 
 
0.H1.P80 Zariadenie pre elektrolytické stenčovanie kovových vzoriek pre TEM (1 ks) 
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Elektrolytická stenčovačka na automatické elektrolytické stenčovanie kovových vzoriek na transmisnú 
elektrónovú mikroskopiu s leštiacou jednotkou. 

Minimálne technické parametre: 
- plne automatické zariadenie pre elektrolytické stenčovanie, 
- výstupná veľkosť vzoriek s priemerom 3 mm alebo 2,3 mm, 
- kontrolná jednotka zariadenia požadované funkcie: vstavaná pamäť na minimálne 15 metód 

naprogramovaných výrobcom, možnosť programovanie minimálne 100 užívateľských metód, 
elektronický teplomer s adaptérom na pripojenie leštiacej jednotky, 

- leštiaca jednotka zariadenia: držiak na vzorky s priemerom 3 mm, sada trysiek, pumpa, chladiaca 
cievka, izolovaná a neizolovaná nádoba z PVC a vstavaný fotočlánok, 

- ďalšie príslušenstvo: sada na elektrolytické prebíjanie pre vzorky 3 mm/2,3 mm k elektrolytickému 
stenčovaniu, držiak vzoriek na stenčovanie tenkých fólií pre TEM (10 mm dia a 2,3 mm dia), sada 
trysiek (2,5 mm dia), 

- súčasťou dodávky je požadovaný štartovací balík spotrebného materiálu definovaného výrobcom 
pre celý systém nevyhnutný pre inštaláciu zariadenia a uvedenia do bežnej prevádzky minimálne 
však elektrolyty na pilotnú prevádzku s objemom min. 1 l na každý prvok alebo zliatinu (oceľ, 
ušľachtilá oceľ, hliník a zliatiny hliníku/niklu/cínu/titánu, molybdén, titán, zirkón a vanád). 

 
0.H1.P81 Zariadenie pre leštenie a pokrytie vzoriek pre zobrazovacie a analytické techniky SEM (1 ks) 

Zariadenie na iónové leštenie a pokrytie povrchu vzoriek v jednom kroku zabezpečujúce správnu 
identifikáciu a definíciu chemického zloženia rozhraní pomocou SEM v kombinácii s EDS a detektorom 
spätne odrazených elektrónov. 

Minimálne technické parametre: 
- jeden trvalý zdroj iónov (iónové delo), odprašovanie materiálu iónmi argónu (Ar +), 
- hodnota urýchľovacieho napätia iónového zväzku minimálne 2 - 8 kV, 
- šírka iónového zväzku min. 500 μm (plná šírka pri polovičnom maxime), 
- možnosť iónového leštenia aj „cross-section“ vzoriek, 
- možnosť iónového leptania vzoriek, 
- rýchlosť odprašovania materiálu vysoko-energetickými iónovým zväzkom na vzorke Si aspoň 

1.3 µm/min pri urýchľovacom napätí 6 kV, 
- upevnenie vzorky: naklápanie, 
- variabilné a programovateľné leštenie v rozsahu uhlov aspoň  0° - 90°, 
- stolík na vzorky s možnosťou prípravy vzorky o rozmeroch min. 25 mm (š) x 15 mm (d) x 10 mm (v) 

chladený kvapalným dusíkom, zásobník kvapalného dusíka integrovaný do systému, kapacita 
zásobníka kvapalného dusíka min. 8 hodín prevádzky zariadenia bez priebežného dopĺňania, 

- rozsah posuvov stolíka v osi X  min ± 6mm a v osi Y- min  ±2.5mm, 
- vákuový systém nesmie obsahovať olejové pary, súčasťou vákuového systému musí byť vhodná 

rotačná alebo membránová a turbomolekulárna výveva, 
- musí umožňovať depozíciu tenkých vodivých vrstiev v rámci zhodného vákuového systému pre 

iónové leštenie,  minimálne požadovaná je integrácia C držiaku pre tieto depozície, 
- zariadenie musí byť vybavené kamerou zaisťujúcou monitoring procesu iónového leštenia vzorky 

v reálnom čase, 
- zväčšenie monitorovacej kamery min. x20 – x100 (6,5“ displej), 
- zariadenie musí umožňovať automatické nastavenie iónového zväzku, 
- zariadenie musí byť vybavené minimálne 6,5" farebnou dotykovou obrazovkou ako interface pre 

nastavenie všetkých parametrov systému a iónového leštenia a leptania. 
 
0.H1.P82 HW a SW upgrade Precision ion polishing System(u) (skr. PIPS) (1 ks) 

Systém na prípravu tenkých fólii hlavne na pozorovanie vzoriek na báze Mg bez vnesenia povrchových 
napätí spôsobených leptaním bez chladenia. 



 

 9 

Upgrade PIPS určeného pre iónové leptanie musí zabezpečiť prípravu tenkých fólii hlavne pre pozorovanie 
vzoriek na báze Mg bez vnesenia povrchových napätí spôsobených leptaním bez chladenia (momentálne 
nie je zariadenie vybavené chladením držiaka vzoriek). systém musí umožniť kontrolu prípravy vzorky 
zameranú priamo na sledovanie vzniknutého rozhrania na rozhraní jednotlivých práškov, alebo v prípade 
MMC rozhrania medzi spevňujúcou fázou a matricou. 

Minimálne technické parametre: 
- upgrade nesmie obmedziť existujúce funkcie zariadenia na prípravu tenkých fólií (PIPS II), 
- zahŕňa integrovanie chladenia stolíka kvapalným dusíkom na prípravu tenkých fólií, zásobník 

kvapalného dusíka musí byť integrovaný do systému, 
- kapacita zásobníka kvapalného dusíka pre 6 až 8 hodín prevádzky zariadení bez priebežného 

dopĺňania, 
- elektronicky riadená regulácia teploty v rozsahu -180 °C až +25 °C, 
- čas na ochladenie vzorky na teplotu aspoň -100 °C, menej ako 15 minút, 
- ohrevné teleso musí byť integrované do zásobníka kvapalného dusíka pre odstránenie zvyškov 

kvapalného dusíka, 
- integrácia do optického systému a digitálny kamery zaisťujúce monitoring procesu iónového 

leštenia vzorky v reálnom čase, 
- obraz snímaný digitálnou kamerou musí byť simultánne zaznamenávaný a spracovávaný 

programovým vybavením inštalovaným do riadiacej jednotky, ktorá musí byť súčasťou dodávky, 
- programové vybavenie musí umožňovať simultánne snímanie obrazu, ukladanie snímok do bežných 

obrazových formátov, zaznamenávanie snímok v pravidelných intervaloch a ukladať ich ako video 
sekvenciu snímok, 

- programové vybavenie musí umožňovať spustiť, prerušiť a zastaviť proces iónového leštenia. 
 

0.H1.P83 Zariadenie na elektrolytické leštenie a leptanie (1 ks) 

Zariadenie na elektrolytické leštenie a leptanie vzoriek na vyvolanie vnútornej mikroštruktúry materiálov. 

Minimálne technické parametre: 
- automatické zariadenie na leštenie a leptanie s oddelene regulovateľnými okruhmi napätia pre 

leštiace a leptacie procesy, 
- zabudované bezpečnostné zariadenie na kontrolu teploty elektrolytov a jednotky napätia, 
- minimálne 2 prípojky pre elektrolytickú bunku na externé leptanie, 
- nádoba na elektrolyt nerozbitná, vyrobená z materiálu odolného voči korózii, 
- zariadenie pozostáva (pripúšťa sa aj alternatívne konštrukčné riešenie spĺňajúce minimálne 

technické a funkčné parametre): 
o ovládacie zariadenie, elektrolytická bunka (1 000 ml nádoba na elektrolyt, zabudované 

čerpadlo, magnetické miešadlo a rameno katódy), 
o 4 masky (1 cm2, 2 cm2, 10 cm2, slepá), 

- výkon zariadenia minimálne 1 100 W, 
- leštenie nastaviteľné v rozsahu minimálne od 0 V až 60 V pri 0 A až 20 A, prípadne v rozsahu 

minimálne od 0 V až 120 V pri 0 A až 10 A, 
- leptanie nastaviteľné v rozsahu minimálne od 0 V až 15 V pri 2,5 A, 
- súčasťou dodávky musí byť nádoba na leptanie a kliešte na manipuláciu, obe zhotovené 

z nekorozívneho materiálu, 
- súčasťou dodávky je požadovaný štartovací balík spotrebného materiálu definovaného výrobcom 

pre celý systém nevyhnutný pre inštaláciu zariadenia a uvedenia do bežnej prevádzky minimálne 
však elektrolyty na pilotnú prevádzku s objemom minimálne 1 l na každý prvok alebo zliatinu 
prvkov: oceľ, ušľachtilá oceľ, hliník a zliatiny hliníku/niklu/cínu/titánu, molybdén, titán, zirkón 
a vanád. 

 
0.H1.P84 Vibračný leštiaci prístroj s príslušenstvom (1 ks) 
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Vibračný leštiaci prístroj s príslušenstvom na metalografickú prípravu vzoriek pre svetelnú a elektrónovú 
mikroskopiu ako aj prvotné stenčenie vzoriek pre transmisnú elektrónovú mikroskopiu. 

Minimálne technické parametre: 
- vibračná leštička umožňujúca prípravu leštených povrchov širokej škály materiálov - mäkké 

materiály, superzliatiny, vrátane aplikácií EBSD, 
- vibračný pohyb vytvárajúci úplný horizontálny pohyb bez vertikálnych pohybov, variabilné 

nastavenie vibračnej frekvencie s ohľadom na veľkosť vzorky a povahu lešteného materiálu 
v rozsahu minimálne od 7 Hz až 200 Hz, 

- možnosť simultánnej prípravy minimálne 18 vzoriek na zabezpečenie homogénnych podmienok 
prípravy na ďalšie pozorovanie, 

- leštiaci tanier s priemerom minimálne Ø 305 mm, resp. umožňujúci leštiť súčasne minimálne 
18 vzoriek, 

- súčasťou dodávky musí byť minimálne nasledujúce príslušenstvo: 
o 3x držiak na vzorky Ø 1“ a 25 mm, 
o 3x držiak na vzorky Ø 1,25“ a 32 mm, 
o 3x držiak na vzorky Ø 1,5“ a 38 mm, 
o 3x držiak na vzorky Ø 2“ a 50 mm, 
o 9x závažia na vzorky, 
o nivelačné podložky na držiaky, 
o 10 ks leštiace plátno s kompatibilným priemerom, 
o 5 ks upínací plech s kompatibilným priemerom. 

 
0.H1.P86 Guľový mlyn (1 ks) 

Guľový mlyn na mletie kovových a keramických práškov, mechanomletie, defragmentáciu a dispergovanie. 

Minimálne technické parametre: 
- guľový mlyn s minimálne 2 mlecími pozíciami umožňujúci mletie kovových a keramických práškov, 

mechanomletie, defragmentáciu a dispergovanie, 
- plnoautomatická prevádzka, 
- minimálny rozsah práškových materiálov: Al, Mg, Ti, Fe, B4C, SiC, Al2O3, TiC, 
- minimálne 4x mlecia nádoba, objem minimálne 500 ml z toho: WC (wolfrámkarbid - 2 ks) a ZrO2 

(zirkónoxid - 2 ks) alebo mlecie nádoby z ekvivalentných materiálov rovnakej alebo lepšej tvrdosti 
a odolnosti, 

- merací systém tlaku a teploty v rozsahu 0-800 kPa a 10 - 70 °C, 
- bezpečnostné uzatváranie pre prácu pod ochrannou atmosférou, tekutým médiom, pri prehriatí, 
- súčasťou dodávky je požadovaný štartovací balík spotrebného materiálu definovaného výrobcom 

pre celý systém nevyhnutný pre inštaláciu zariadenia a uvedenia do bežnej laboratórnej prevádzky 
minimálne však 50x mlecia guľka wolfrámkarbid priemer 20 mm, 200x mlecia guľka wolfrámkarbid 
priemer 10 mm, 50x mlecia guľka zirkónoxid priemer 20 mm alebo mlecie guľky v uvedených 
počtoch z ekvivalentných materiálov rovnakej alebo lepšej tvrdosti a odolnosti. 

 
0.H1.P87 Indukčný ohrev (1 ks) 

Zariadenie na ohrev a tavenie neželezných kovov vo vákuu alebo v inertnom plyne (Ar, N2) pri 
atmosférickom tlaku na prípravu nekonvenčných atomizovaných práškov. 

Minimálne technické parametre: 
- zariadenie musí umožňovať tavenie vo vákuu alebo v inertnom plyne (Ar, N2) pri atmosférickom 

tlaku, 
- objem vsádzky minimálne 0,3 litra v uhlíkovom tégliku s rozmermi Ø 70 mm x 120 mm ±2 %, 
- zariadenie musí mať potrebný výkon na roztavenie kovov (Al, Cu, Mg, Si, Ti) v uvedenom objeme za 

čas cca 10 minút, výkon meniča minimálne 3 kW, minimálna teplota aspoň 1 580 °C, 
- regulácia na termočlánok typu S, prepínanie manuál/auto, 
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- chladenie: suchý chladič voda/vzduch, 
- súčasťou dodávky musí byť aj cievka na indukčný ohrev. 

 
0.H1.P88 Kontajner na lisovanie Al materiálov (1 ks) 

Kontajner s ohrevom na pretláčanie Al profilov do existujúceho hydraulického lisu – pôvodný výrobca 
„FOGG AND YOUNG” 1972-1973. 

Minimálne technické parametre: 
- vnútorný priemer kontajnera 65 mm (na 2.5 čapy), 
- tlak v kontajneri minimálne 1 050 MPa, 
- minimálna teplota ohrevu 450 °C, výkon ohrevu minimálne 24 kW, 
- vonkajší priemer 431 mm, dĺžka 307 mm, ostatné rozmery kontajnera sú dané existujúcim držiakom 

kontajnera a sú zakreslené na výkrese CN-1023 z 14.11.1997, ktorý je prílohou k opisu predmetu 
zákazky. 

 
0.H1.P89 Píla diamantová drôtová (1 ks) 

Diamantová píla určená na hladké a presné rezanie mnohých druhov materiálov (keramiky, vzorky pre TEM 
a pod.). 

Minimálne technické parametre: 
- diamantová píla umožňujúca hladké a presné rezanie na kocky a plátky rôznych druhov materiálov, 

napr. od veľmi krehkých materiálov (keramický oxid hlinitý,...) až po mäkké materiály (plasty alebo 
guma,...), 

- minimálny rozsah hrúbok rezaných vzoriek od 5 až 40 mm, 
- precíznosť rezu ±0,05 mm a lepšia, 
- hrúbka rezu v rozsahu minimálne v závislosti od materiálu 0,1 - 50 mm, 
- digitálna kontrola a ovládanie X/Y/Z pohybu v rozsahu ≤ 50 mm, 
- nastaviteľný posuv v rozsahu minimálne: 0,01 – 40 mm/min, 
- hrúbka drôtu 0,3 mm a menej s možnosťou voľby hrúbky, 
- chladenie diamantového drôtu počas rezania, 
- súčasťou dodávky je požadovaný štartovací balík spotrebného materiálu definovaného výrobcom 

pre celý systém nevyhnutný pre inštaláciu zariadenia a uvedenia do bežnej prevádzky minimálne 2x 
20 m štandardného náhradného diamantového drôtu s priemerom 0,3 mm okrem 
predinštalovaného, sada keramických blokov a voskových tyčí na uchytenie vzorky a chladiaci 
systém na chladenie vzoriek. 

 
0.H1.P90 Rotačná kovačka (1 ks) 

Rotačná kovačka umožňujúca kompaktáciu, resp. deformáciu modifikovaných kovových (Al, Ti, Mg) 
práškov, príp. kompozitných zmesí modifikovaných kovových a keramických práškov plastickou 
deformáciou. 

Minimálne technické parametre: 
- rotačná kovačka minimálne so štyrmi kovátkami s rozmerom kovátok 25 x 32 x 70 mm 

(šírka x výška x dĺžka), 
- vnútorná rotácia cez rotačné vreteno a vonkajší statický prstenec, 
- možnosť špecifikovať priemer a nábehový uhol, 
- kovacie nástroje z materiálu HSS alebo ekvivalentný materiál, 
- súčasťou dodávky musia byť kovacie vložky s priemermi: 18 mm, 17 mm, 16 mm, 15,5 mm, 15 mm, 

14,5 mm, 14 mm, 13,5 mm, 13 mm, 12,5 mm, 12 mm, 11,5 mm, 11 mm, 10,5 mm, 10 mm, 9,5 mm, 
9 mm, 8,5 mm, 8 mm, 7,5 mm, 7 mm, 6,5 mm, 6 mm, 5,5 mm, 5 mm, 4,5 mm, 4,2 mm, 4 mm, 
3,7 mm, 3,5 mm, 3,2 mm, 3 mm, 2,8 mm, 2,6 mm, 2,4 mm, 2,2 mm, 2 mm (t. j. 37 ks vložiek) + 5 
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setov platničiek (medzi úderníky a kovátka) na presné nastavenie kovaného priemeru s rôznou 
hrúbkou, 

- možnosť kovania materiálov a príslušných kompozitov na báze Al, Ti a Mg, ale ako aj Monel, Inconel, 
GlidCop, SS 316L. 

 
0.H1.P91 Sitovací stroj (1 ks) 

Sitovací stroj umožňujúci sitovanie jemných kovových a keramických práškov. 

Minimálne technické parametre: 
- sitovací stroj musí umožňovať sitovanie, delenie, štiepenie, určovanie veľkosti častíc jemných 

kovových a keramických práškov v rozsahu mierky minimálne od 10 mikrometrov až 4 mm, 
- suchý spôsob na vzduchu umožňujúci rozptýlenie a deaglomeráciu jemných práškov, 
- objem spracovania vzorky v rozsahu minimálne od 0,5 až 95 g, 
- možnosť použiť analytické sitá s rozmermi 200/203 mm (8") ±5 mm, možnosť stohovania viacerých 

sít až do výšky stĺpca aspoň 320 mm, 
- možnosť zberu dvoch frakcií za použitia cyklónu - požadovaná súčasť dodávky, ak nie je technicky 

riešené inak, 
- prúd vzduchu generovaný výkonným priemyselným vysávačom - požadovaná súčasť dodávky, ak 

nie je technicky riešené inak, 
- súčasťou dodávky je požadovaný štartovací balík spotrebného materiálu definovaného výrobcom 

pre celý systém nevyhnutný pre inštaláciu zariadenia a uvedenia do laboratórnej prevádzky 
minimálne však analytické sito na častice 10 µm, Ø 203 mm – 1 ks, analytické sito na častice 16 µm, 
Ø 203 mm. 

 
0.H1.P92 Valcovacia stolica na valcovanie za studena (1 ks) 

Minimálne technické parametre: 
- minimálny rozsah kovových materiálov a ich zliatin: Al, Mg, Ti, Fe, 
- musí umožňovať profilové valcovanie a valcovanie na plocho, pričom minimálny rozsah je 

30 x 200 mm (na plocho) a minimálny prierez je 10 x 10 mm (profil), 
- musí umožňovať implementáciu ohrevu valcovaného materiálu do stolice v prípade potreby. 

 
0.H1.P93 Teplotná komora s regulátorom a príslušenstvom pre skúšky ťahom/tlakom pre trhací stroj 

(1 ks) 

Zariadenie s príslušenstvom musí byť plne kompatibilné s existujúcim univerzálnym trhacím strojom Zwick 
Z 100 na zabezpečenie skúšok v ťahu a tlaku pri zvýšených teplotách, najmä čo sa týka uchytenia k rámu 
skúšobného stroja, umiestnenia v pracovnom priestore, pozície a umiestnenia priezoru pre umožnenie 
merania deformácií pomocou existujúceho laserového extenzometra LaserXtens a vysokoteplotného 
extenzometra Maytec, kompatibility uchytenia ťahových tyčí a ostatného príslušenstva k skúšobnému 
stroju, spôsobu uchytenia ťahových tyčí a ostatného príslušenstva umožňujúcemu správnu funkciu 
extenzometra LaserXtens počas skúšky ako aj kompatibilitu riadenia pece s existujúcim riadiacim 
programom TestXpert II. 

Minimálne technické parametre: 
- delená odporová pec s reguláciou pre rozsah teplôt minimálne od 200 až 1 200 °C, plná funkčná 

a technická kompatibilita s existujúcim skúšobným zariadením Zwick Z 100, riadiacim software 
TestXpert II, laserovým extenzometrom LaserXtens a vysokoteplotným extenzometrom Maytec, 
otočné uchytenie k skúšobnému stroju pre možnosť skúšok pri izbovej teplote bez nutnosti 
demontáže, 

- homogénne teplotné pole ±1 °C na dĺžke 100 mm pre rozsah teplôt od 400 až 1 000 °C 
a ±3 °C/100 mm pre ostatné teploty, meranie teploty na vzorke pomocou minimálne 3 nezávislých 
prítlačných termočlánkov, 
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- súčasťou dodávky je požadovaný štartovací balík spotrebného materiálu definovaného výrobcom 
pre celý systém nevyhnutný pre inštaláciu zariadenia a uvedenia do bežnej prevádzky minimálne 
úchytné tyče pre ťahové skúšky s adaptérmi pre vzorky so závitovými hlavami M8, M10 a M12 
a tlakové skúšky pre vzorky priemeru v rozsahu minimálne od 5 až 15 mm, 1 pár inzertov pre 
valcové vzorky v rozsahu minimálne od 10 až 30 mm pre klinové čeľuste 100 kN. 

 
0.H1.P94 Zostava laboratórnych miešadiel kovových a keramických práškov s príslušenstvom (1 ks) 

Zostava laboratórnych miešadiel s príslušenstvom na miešanie kovových a keramických práškov. 

Minimálne technické parametre: 
- zariadenie musí umožňovať miešanie kovových (typicky Al, Ti, Mg) a keramických práškov (typicky 

B4C, SiC, Al2O3, TiC), 
- minimálny rozsah veľkosti častíc práškov od 0,5 až 500 µm, ktoré dokáže zariadenie homogénne 

zamiešať, 
- možnosť miešania pod vákuom (dostatočné rotačné vákuum rádovo desiatky Pa) a pod ochrannou 

atmosférou (Ar, N2), 
- možnosť miešania pri zvýšenej teplote (minimálne do 100 °C), 
- integrovaný tzv. „crusher” na rozbíjanie práškových zhlukov, 
- možnosť dávkovania a odoberania vzoriek počas miešania, 
- minimálny rozsah pracovných objemov od 4 až 13 litrov, 
- pluhový typ miešadla. 

 
0.H1.P95 Vákuová výveva (1 ks) 

Rotačná pumpa umožňujúca vytvorenie vákua v nitridačnej/odplyňovacej peci na čiastočnú nitridáciu, t. j. 
povrchovú modifikáciu Al práškov, resp. na odplyňovanie práškových čapov. 

Minimálne technické parametre: 
- rotačná pumpa umožňujúca vytvorenie vákua minimálne 5 Pa, 
- čerpací výkon minimálne 60 m3/h, 
- integrovaný „plynový predradník“, 
- súčasťou musí byť systém na elimináciu olejových zvyškov na výstupe pumpy. 

 
0.H1.P96 Systém generovania dusíka (1 ks) 

Systém na generovanie, plnenie a uchovávanie kvapalného dusíka kompatibilný s existujúcou 
infraštruktúrou. 

Minimálne technické parametre: 
- systém na generovanie, plnenie a uchovávanie kvapalného dusíka kompatibilný s existujúcou 

infraštruktúrou, ktorú tvorí kompresor na tlakový vzduch s vymrazovaním (výkon 
400 l/min = 24 000 l/hod = 24 m3/hod, natlakuje zväzok tlakových fliaš za 2,5 hod), zásobník 
nízkotlakový (10 bar) s objemom 5 m3, vysokotlakový kompresor (300 bar) na tlakovanie N2 zo 
zásobníka do vysokotlakových fliaš, s integrovaným filtrom na zachytávanie prachu a nečistôt,  

- systém musí pozostávať, resp. existujúca infraštruktúra musí byť doplnená o: 
o generátor dusíka N2, čistota plynu minimálne 99,995 %, objem vyvíjaného N2 v rozsahu 5-

12 m3/h, 
o zväzok fliaš - minimálne 6 fliaš, / 20 MPa / 50 l / fľaša, resp. na 60 m3 stlačeného plynu, 
o rozvodná lišta s minimálne 3 výstupnými ventilmi pre rozvod tlakového plynu k už 

existujúcim technológiám pre minimálne 6 fliaš, 
o 1 ks vysokotlaková hadica s opletením z nehrdzavejúcej ocele (PN 250 bar) dĺžka min. 2 m 

s voľnými koncovkami s presuvnou maticou s vnútorným závitom (napr. W24,32/14”| na 
dusík, tlakomer min. 1 ks,  redukčný ventil min. 1 ks, uzatvárací ventil min. 1 ks (20 MPa) 
a príslušenstvo na prepojenie s existujúcou infraštruktúrou. 
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0.H1.P97 Systém elektrostatického zvlákňovania pre prípravu nanovlákien (1 ks) 

Zariadenie pre prípravu nanovlákien elektrostatickým zvlákňovaním s kontrolovanou atmosférou 
a systémom umožňujúcim prípravu homogénneho materiálu s kontrolovanými rozmermi pre následné 
testovanie fyzikálnych vlastností. 

Minimálne technické parametre: 
- pracovná komora s rozmermi 950 x 450 x 850 mm, komora musí byť vybavená  povrchovou elektro-

izolačnou úpravou,  dvierkami a okienkami z tvrdeného skla alebo ekvivalentného materiálu 
s podobnými alebo lepšími vlastnosťami pre sledovanie procesu zvlákňovania, 

- pre prípravu nanovlákien elektrostatickým zvlákňovaním sa požaduje v komore kontrola teploty 
v rozmedzí 20 – 80 °C, , pričom sa požaduje možnosť regulácie vnútorných podmienok ovládacím 
panelom mimo zvlákňovacej komory, 

- systém musí obsahovať zdroj vysokého napätia s možnosťou produkovať ako kladné napätie 
v rozsahu minimálne od 0 až 50 kV ako aj záporné v rozsahu minimálne od -20 kV až 0 kV. Napätie 
musí byť plynulo nastaviteľné presnosťou 0,1 kV. Výstupný prúd: <1 mA, 

- systém musí byť vybavený minimálne 4-kanálovou striekačkovou pumpou s možnosťou regulácie 
prietoku, objemu a času. Pumpa musí byť prispôsobená pre prácu pod vysokým napätím. Objemy 
striekačiek od 10µl do 60 ml, 

- súčasťou systému musia byť zvlákňovacie trysky a dýzy a pomocná jednotka so špecifikáciami: 
o koaxiálne trysky, vonkajšie a vnútorné trysky musia byť vymeniteľné, 
o triaxiálne zvlákňovacie trysky, vonkajšie, stredné a vnútorné dýzy musia byť vymeniteľné, 
o zvlákňovacia tryska v tvare V, 
o viactrysková dýza: 4 až 8 trysková v lineárnom poli alebo v kruhu, 
o zvlákňovacia tryska pre min. 10 µl, 
o posuvná jednotka pre zvlákňovacie trysky do vzdialenosti 400 mm a s rýchlosťou posunu 1-

15 mm/sekundu, 
- súčasťou systému musia byť nasledujúce typy kolektorov: 

o plochý doskový kolektor vyrobený z nehrdzavejúcej ocele s rozmermi 150 x 150 mm 
s nastaviteľným uhlom uloženia a s držiakom X-Y pre plochý detektor vyrobený z izolačných 
materiálov, 

o rotačný bubnový kolektor, vyrobený z nehrdzavejúcej ocele s priemerom 100 mm 
a 50 mm, dĺžkou 250mm s rýchlosťou v rozsahu od 1 až 3000 otáčok/min s presnosťou 
+/- 1 ot./min, 

o drážkový rotačný kolektor s priemerom 100 mm a 50 mm a dĺžkou 250 mm s  rýchlosťou 
v rozsahu od 1 až 3000 otáčok/min s presnosťou +/-1 ot./min, s vymeniteľnými tŕňami 
s priemermi: 2, 3, 4, 5, 6 a 8 mm s celkovým počtom tŕňov 6, vyrobené z nehrdzavejúcej 
ocele, 

o rotačný disk s priemerom 140 mm s ostrým okrajom alebo s plochým okrajom pre záchyt 
individuálnych prameňov. 

- systém musí byť vybavený ovládaním pohybu zvlákňovacích dýz a kolektorov mimo komoru, 
- systém musí umožňovať núdzové zastavenie, musí byť vybavený automatickým vypínaním 

napájania vysokého napätia pri otvorení dvierok a musí disponovať funkciou odstránenia statického 
náboja , komora zariadenia musí byť uzemnená. 

 
0.H1.P98 Tlakový strednoškálový reaktor do 60 Bar (1 ks) 

Minimálne technické parametre: 
- laboratórny reaktor umožňujúci aplikácie: kryštalizácia, rozpúšťanie, syntéza, polymerizácia, 

korózne skúšky, 
- systém musí obsahovať duplikátorovú sklenenú nádobu so spodným vypúšťacím ventilom, objem 

nádoby minimálne 2 l s pracovným tlakom až do minimálne 6 bar (0,6 MPa) a duplikátorovú kovovú 
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nádobu s možnosťou použitia v tom istom systéme ako sklenená nádoba s objemom minimálne 1 l 
a pracovným tlakom až 60 bar (6 MPa), 

- teplotný rozsah v rozmedzí minimálne od -20 °C až +200 °C pre sklenenú nádobu a od -10 °C až 
+250 °C pre kovovú nádobu, 

- systém musí byť vybavený magnetickou spojkou pre uzatvorenie reaktora – vonkajší a vnútorný 
magnet (úplne tesné zariadenie, bez tesnení a upchávok), 

- systém musí umožňovať reguláciu otáčok v rozsahu minimálne od 0 až 2 000 ot./min s kontrolérom, 
- súčasťou dodávky musí byť oceľový kryt s 2 ks ventilmi , manometer, poistný ventil, teplotný senzor 

Pt100, 
- systém musí umožňovať prácu do tlaku ≥ 60bar, 
- súčasťou dodávky musí byť dávkovacia byreta na pridávanie kvapalných reagencií do reaktora 

(objem minimálne 500 ml, pracovný tlak minimálne 15 bar), 
- súčasťou dodávky musí byť vzorkovací systém na odoberanie vzoriek počas chodu (reakcie, 

polymerizácie, syntézy) bez prerušenia procesu, 
- súčasťou dodávky musí byť laboratórny termostat na ohrev a chladenie s rozsahom minimálne od 

-50 °C až +200 °C a objemom minimálne 8 l, s obehovým čerpadlom s prietokom minimálne 
16 l/min, 

- zariadenie musí byť chladené vzduchom. 
 
0.H1.P99 Preparatívna stĺpcová chromatografia (1 ks) 

Zostava zariadenia pre strednotlakovú kvapalinovú chromatografiu na separáciu a čistenie chemických 
indivíduí zo zmesi. 

Minimálne technické parametre: 
- pumpy so zmiešavaním pod vysokým tlakom, pracovný prietok do minimálne 250 ml/min 

a maximálny pracovný tlak minimálne 50 bar, požadovaný počet púmp 2 kusy, 
- pumpy musia byť trojpiestové, odolné voči organickým rozpúšťadlám ako aj kyslým/alkalickým 

mobilným fázam, musia byť vybavené tlakovou poistkou, 
- súčasťou zostavy musí byť dávkovacie zariadenie – aspoň 6-cestný dávkovací ventil pomocou 20 ml 

dávkovacej slučky, 
- súčasťou zostavy musí byť zberač frakcií s minimálne štyrmi stojanmi na frakcie z nerezovej ocele, 
- zberač frakcií musí byť plne programovateľný, so spoločným objemom frakcií minimálne 12 litrov, 

bez nutnosti používať špeciálne sklo na zber frakcií a možnosťou rozšírenia o minimálne jeden ďalší 
zberač. Zberač frakcií musí byť vybavený odpadovým regulačným ventilom, sadou 4 nerezových 
stojanov, 

- všetky materiály súčastí zariadenia musia byť odolné voči organickým rozpúšťadlám (dichlórmetán, 
dimetylformamid), 

- súčasťou zostavy musí byť UV-VIS detektor s možnosťou voľby vlnovej dĺžky v minimálnom 
rozmedzí od 200 do 840 nm, so snímaním signálu pri 4 vlnových dĺžkach súčasne a s meracou celou 
pre prietoky do 500 ml/min, 

- súčasťou zostavy musí byť riadiaca jednotka s možnosťou volenia gradientu, prietoku a tlaku, 
- súčasťou dodávky je požadovaný štartovací balík spotrebného materiálu definovaného výrobcom 

pre celý systém nevyhnutný pre inštaláciu zariadenia a uvedenia do bežnej laboratórnej prevádzky, 
minimálne však 4 kolóny s so stacionárnou fázou C18, silica, s obsahom stacionárnej fázy 2x100g. 
200 a 330 g. 

 
0.H1.P100 Rotačná vákuová odparka (2 ks) 

Rotačná vákuová odparka s membránovou pumpou. 

Minimálne technické parametre: 
- laboratórna odparka s elektrickým zdvihom banky, indikácia výšky zdvihu v milimetroch, 
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- vertikálny chladič, 
- otáčky regulované minimálne v rozmedzí 10 - 200 rpm, 
- ohrevný kúpeľ do 100 °C, veľkosť destilačnej banky aspoň 1 000 ml, zábrus 29/32, 
- súčasťou odparky musí byť vákuová chemicky odolná membránová pumpa, sacia kapacita 

minimálne 15 l/min, schopnosť dosiahnuť vákuum 5 mbar, sekundárny chladič na výstupe pár 
z pumpy s bankou, 

- zariadenie musí obsahovať regulátor vákua, riadiaci panel pre nastavenie základných parametrov 
odparovania, min. nastavenia otáčok, teploty kúpeľa, tlak,  knižnica najpoužívanejších rozpúšťadiel 
s predvolenými destilačnými parametrami, min. nastavenia otáčok, teploty kúpeľa, tlak. Súčasťou 
zariadenia musí byť spojovací materiál, min. 2 rýchlospojky, min. 3 m hadice pre prívod chladiacej 
vody. 

 
0.H1.P101 Chladnička kombinovaná laboratórna (1 ks) 

Chladnička kombinovaná laboratórna na uchovávanie teplocitlivých vzoriek. 

Minimálne technické parametre: 
- chladnička kombinovaná laboratórna na uchovávanie teplocitlivých vzoriek, 
- rozmery cca 600 x 615 x 2 000 mm tvoriace minimálny objem chladničky aspoň 254 l a minimálny 

objem mrazničky aspoň 107 l, 
- osvetlenie vnútorného priestoru, 
- prechodky pre externý senzor, 
- digitálny ukazovateľ teploty, 
- teplotný rozsah v mraziacej časti minimálne v rozsahu od -9 °C až -30 °C, nastavenie teploty 

s krokom ≤ 0,1 °C, 
- teplotný rozsah v chladiacej časti minimálne v rozsahu od +3 °C až +8 °C, nastavenie teploty 

s krokom ≤ 0,1 °C, 
- minimálne 4 vnútorné poličky v chladiacej časti, materiál poličiek - rošt potiahnutý plastom alebo 

ekvivalent. 
 
0.H1.P102 Chladnička na chemikálie, kombinovaná (1 ks) 

Chladnička kombinovaná na uchovávanie teplocitlivých chemikálií. 

Minimálne technické parametre: 
- chladnička kombinovaná na uchovávanie teplocitlivých chemikálií, 
- rozmery cca 600 x 600 x 1 800 mm, vrátane mrazničky (ľubovoľný objem), napr. chladnička ~ 217 l, 

mraznička ~ 92 l, 
- automatické odmrazovanie, 
- sklenené police v chladničke a plastové zásuvky v mraziacej časti, 
- výškovo nastaviteľné nožičky, 
- zadné kolieska na presun. 

 
0.H1.P103 Chladnička kombinovaná laboratórna (1 ks) 

Chladnička kombinovaná laboratórna na uchovávanie teplocitlivých vzoriek. 

Minimálne technické parametre:  
- chladnička kombinovaná laboratórna na uchovávanie teplocitlivých vzoriek, 
- rozmery cca 600 x 615 x 2 000 mm tvoriace minimálny objem chladničky aspoň 254 l a minimálny 

objem mrazničky aspoň 107 l, 
- osvetlenie vnútorného priestoru, 
- prechodky pre externý senzor, 
- digitálny ukazovateľ teploty, 
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- teplotný rozsah v mraziacej časti minimálne v rozsahu od -9 °C až -30 °C, nastavenie teploty 
s krokom ≤ 0,1 °C, 

- teplotný rozsah v chladiacej časti minimálne v rozsahu od +3 °C až +8 °C, nastavenie teploty 
s krokom ≤ 0,1 °C, 

- minimálne 4 vnútorné poličky v chladiacej časti, materiál poličiek - rošt potiahnutý plastom alebo 
ekvivalent. 

 
0.H1.P104 Chladnička laboratórna (1 ks) 

Chladnička laboratórna na uchovávanie teplocitlivých vzoriek. 

Minimálne technické parametre: 
- chladnička laboratórna na uchovávanie teplocitlivých vzoriek, 
- rozmery cca 1 800 x 600 x 600 mm, minimálny objem 360 l, 
- teplotný rozsah v chladiacej časti minimálne v rozsahu od +3 °C až +8 °C, nastavenie teploty 

s krokom ≤ 0,1 °C, 
- digitálny ukazovateľ teploty, 
- presklené samozatváracie dvere, 
- prechodka pre externý senzor, 
- optický a akustický alarm, 
- vnútorné LED osvetlenie alebo ekvivalent. 

 

0.H1.P105 Chemická chladnička (2 ks) 

Chladnička na uchovávanie teplocitlivých chemikálií. 

Minimálne technické parametre: 
- rozmery cca 1 800 x 600 x 600 mm, minimálny objem 360 l, 
- teplotný rozsah v chladiacej časti minimálne v rozsahu od +3 °C až +8 °C, nastavenie teploty 

s krokom ≤ 0,1 °C, 
- digitálny ukazovateľ teploty, 
- presklené samozatváracie dvere, 
- prechodka pre externý senzor, 
- optický a akustický alarm, 
- vnútorné LED osvetlenie alebo ekvivalent. 

 
0.H1.P106 Chemická chladnička (1 ks) 

Chladnička na uchovávanie teplocitlivých chemikálií. 

Minimálne technické parametre: 
- rozmery cca 1 500 x 600 x 600 mm, minimálny objem 300 l, 
- teplotný rozsah v chladiacej časti minimálne v rozsahu od +3 °C až +8 °C, nastavenie teploty 

s krokom ≤ 0,1 °C, 
- digitálny ukazovateľ teploty, 
- presklené samozatváracie dvere, 
- prechodka pre externý senzor, 
- optický a akustický alarm, 
- vnútorné LED osvetlenie alebo ekvivalent. 
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POŽIADAVKA NA UVEDENIE KONKRÉTNYCH NAVRHOVANÝCH PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ (v rozsahu 
a zložení podľa Prílohy č. 8 k súťažným podkladom) 

Uchádzač v ponuke uvedie ním navrhované typy prístrojov a zariadení, ktoré verejný obstarávateľ požaduje 
na účely realizácie vedeckého výskumu podľa technických špecifikácií jednotlivých prístrojov a zariadení 
uvedených v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov s uvedením konkrétneho typu 
prístroja, resp. zariadenia, výrobcu a parametrov prístroja, resp. zariadenia v rozsahu a zložení podľa Prílohy 
č. 8 (Navrhované typy zariadení) k súťažným podkladom. 

Ak uchádzač v priebehu procesu verejného obstarávania preukáže, že ním navrhovaný prístroj, resp. 
zariadenie sa medzičasom prestalo vyrábať, uchádzač ho nahradí prístrojom, resp. zariadením s rovnakými 
alebo lepšími parametrami bez dopadu na navrhnutú cenu pôvodne navrhnutého prístroja, resp. 
zariadenia. 

Verejný obstarávateľ poskytne úspešnému uchádzačovi preddavky vo výške 60 % ponukovej ceny na tieto 
vybrané prístroje a zariadenia: 

1. časť Technologický celok pre prípravu vzoriek materiálov 

0.H1.P63 Zariadenie na nanášanie tenkých vrstiev na častice 
0.H1.P78 Zariadenie pre vstrekovacie tvarovanie 
0.H1.P81 Zariadenie pre leštenie a pokrytie vzoriek pre zobrazovacie a analytické techniky SEM 
0.H1.P90 Rotačná kovačka 
0.H1.P92 Valcovacia stolica na valcovanie za studena 
0.H1.P93 Teplotná komora s regulátorom a príslušenstvom pre skúšky ťahom/tlakom pre trhací stroj 
0.H1.P94 Zostava laboratórnych miešadiel kovových a keramických práškov s príslušenstvom 
0.H1.P97 Systém elektrostatického zvlákňovania pre prípravu nanovlákien 
0.H1.P98 Tlakový strednoškálový reaktor do 60 Bar 

2. časť Technologický celok pre spektrálnu charakterizáciu materiálov 

0.H1.P46 Prístroj na meranie dôb života excitovaných stavov typu TCSPC 
0.H1.P53 Röntgenový fotoelektrónový spektrometer s UPS a klastrovým delom 
0.H1.P57 Hmotnostný cytometer so zobrazovacím systémom 
0.H1.P61 Plošný RTG detektor 

3. časť Technologický celok pre sledovanie fyzikálno-chemických vlastností materiálov 

0.H1.P10 Vákuovateľný tribometer 
0.H1.P22 Upgrade zariadenia Hysitron TI 750 o XPM (kontroler Performech II a príslušenstvo) 
0.H1.P32 RHEED systém s príslušenstvom pre PLD, upgrade systému MBE/PLD-2000 
0.H1.P33 Skenovací sondový mikroskop 

4. časť Technologický celok pre špeciálne spracovanie materiálov 

0.H1.P1  Hybridný žiarový lis kombinovaný s technológiou spekania v elektrickom poli 
0.H1.P2  Vysokoteplotná pec na prípravu materiálov na baze oxidov 
0.H1.P3  Vertikálna trubicová pec s riadenou atmosférou 
0.H1.P4  Vysokoteplotná negrafitová vákuová pec s odporovým ohrevom 
0.H1.P5  Zariadenie pre 3D tlač keramických súčiastok 
0.H1.P6  SDT pec 
0.H1.P12 Zdroj striedavého prúdu 200V-200A 
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0.H1.P65 Chladiaci systém, upgrade existujúceho systému Sumitomo RDK 408D2 

Verejný obstarávateľ požaduje v súvislosti s dodávkou prístrojového vybavenia 
- inštaláciu prístrojového vybavenia, ak je táto inštalácia v zmysle predpisov výrobcu jednotlivých 

prístrojov a zariadení potrebná, 
- overenie funkčnosti jednotlivých prístrojov a zariadení, 
- zaškolenie personálu verejného obstarávateľa, 
- záručný servis počas záručnej doby. 

Všetky ďalšie požiadavky na technické zabezpečenie zákazky súvisiace s plnením a záväzkovoprávne vzťahy 
sú upravené v návrhoch zmlúv k jednotlivým častiam zákazky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných 
podkladov. 



Navrhované typy zariadení Príloha 8 

Predmet zákazky: Prfstrqové vybavenie pre výskumné centrum pre vyu!itie pokročilých materiálov SAV 

1. easf Technologický celok pre prfpravu vzorky 

UPOZORNENIE: Uchádzač vyp/Aa údaje len do bielych po/H 

O.H1 .P63 Zariadenie na nanášanie tenkých vrstiev na častice 

Typ zariadenia ale/Jo vývojová rada: 1 t"::> LUU A 1 UMJt.,,; LAY c:" 
~;:;: - ~ITl()l\I ~v ~T~l\11 

Vjrobca zariadenia: BENEQ Oy 

Požadované funkčné a technické parametre zariadenía: 
Pa111meffe ponúkaného zariadenia: 

(ÁNO-NIE/hodnota aarameúa): 
zariadenie umožňujúce nanášanie tenkých vrstiev oxidov na častice metódou nanášania po atomárnych 

.. ... -, --· ·--'- ' "- ..... - - · ·-J- ,_, _____ „_ 

tenkých vrstiev oxidov na častice 
vrstvách konkrétne metódami tzv .• fluidized bed particle" a tzv. „static bed particle" _ .... ; ... ·.::. .. . . 
schopnosť nanášať na častice s rozmerom minimálne od 50 nm 

ANO, má schopnosť nanášať na 
častice s rozmerom od 50 nm 

schopnosť spracovať vzorky čast íc až do objemu minimálne 95 ml 
ANU, scnopnosr spracovar vzorKy 
f;;:ic:tír. ,,..; rln „1 ai:; ml ::i v i"'" 

schopnosť dosiahnuť minimálnu teplotu v reaktore aspoň 350 °C 
ANO, zariadenie má schopnosť 

dsiahnuť teplotu v reaktore do 500°C 

systém musí obsahovať minimálne 3 kvapalné zdroje (H20 , TMA, TiCl4} 
ANO, systém obsahuje 4 kvapalné 

zdroie 

2 vyhrievané zdroje s možnosťou vyhrievania do 300 °C 
ANO, 2 vyhrievané zdroje s možnosťou 

nastavenia vvhrievania do 300°C 

možnosť využitia 03 ako reakčného plynu 
ANO, možnosť použitia 03 ako 

reakčného Plvnu 
l"'ll'IV, - "·--· " ' "" llCl JC' 

súčasťou zariadenia musí byť kvadrupólový hmotnostný spektrometer na optimalizáciu pulzných a 
kvadrupólový hmotnostný spektrometer 

čistiacich časov procesu ALD na poťahovanie častíc , hmotnostné rozmedzie minimálne od 1 až 300 
na optimalizáciu pulzných a č i stiacich 

amu, minimálna zistiteľná koncentrácia :::: 200 ppb pre neintereferujúce vzorky - ·--· 1111"'1---" ' ~ -

súčasťou dodávky zariadenia musí byť tiež suchý vákuový systém - minimálna kapacita 100 m3/h, 
l""\l 'fV, ""'""'v"y ' "'' '"'"'"'' 11a J"' 

schopnosť dosiahnuť tlak aspoň 2x10-2 bar a ch lad ič na chladenie zariadenia s výkonom minimálne 1,5 
suchý vákuový systém (dry vacuum 

systeml s kapacitou 100 m3/h, 
kW pri 15 °C a lepším ~ 

„ _, .+' +1-• '"'· ·1 n '> 

Súčasťou dodávky je požadovaný štartovací balík spotrebného materiálu definovaného výrobcom pre 
ÁNO celý systém nevyhnutný pre inštaláciu zariadenia a uvedenia do bežnej laboratórnej prevádzky. 



O.H1 .P64 Chladiace zariadenie 

Typ zariadenia ale/Jo vývojová rada: Cierzo CryoFan + HX pre ROK 40802 

Vjrobca zariadenia: STIRLING CRYOGENICS S.V. 

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia: 
Pa111meffe ponúkaného zariadenia: 

(ÁNO-NIE/hodnota pa111meúa): 

Chladiace zariadenie - kryocooler umožňujúci schladenie supravodivých cievok v rozsahu 
,..,„..,, ~„, - -, -· 

teplôt 4,2 - 20 K. 
schladenie supn1vodlvých cievok v 

L. •• ,,,,.„/A_ A ::J 'XII< 

dvojstupňový chladiaci systém s uzavretým cyklom plynného hélia určené na chladenie vinutí v rozsahu r.dV1 U •'-'J '"' l Ut"'ll VV y """ '"'"'"""' ;:,l '"'' '- II ;:, 

teplôt 4,2 - 20 K 
uzavretým cyklom plynného hélia 

--~--.!. -- _,_ _,_ ·'-··+; ----~h· 

minimálna dosiahnuteľná teplota < 3,5 K 
ANO, minimálna dosiahnuteľná teplota 

<35K 

čas na schladenie na 4,2 K maximálne 70 min 
ANO, čas na schladenie na 4,2 K do 70 

min 

dvojstupňový systém chladenie s výkonmi: 1. stupeň chladenia minimálne 35 W @ 50 K, 2. stupeň 
ANU, avOJStupnovy sys1em crnaaerne s 

požadovaným výkonom: 1. stupeň 
chladenia minimálne 1,5 W @ 4,2 K 

l'h' ·- -:ii:: w m.. i:;n I< ? c:h 1n"'ň 

kompresor na stláčan ie hélia (He) vybavený účinným chladením, napr. vodou ÁNO 

Súčasťou dodávky je požadovaný štartovací balík spotrebného materiálu definovaného výrobcom pre 
celý systém nevyhnutný pre inštaláciu zariadenia a uvedenia do bežnej laboratórnej prevádzky, ÁNO 
minimálne tlakové hadice na pripojenie s minimálnou dÍžkou aspoň 20 m 

O.H1 .P66 Tennokompresné kontaktovacie zariadenie 

MUUc L OLO 1 M t:~r.~·-~-NJIJ Typ zariadenia ale/Jo vývojová rada: 
MUL TIPURPOSE BONDER 

Vjrobca zariadenia: HYBOND 

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia: 
Pa111meffe ponúkaného zariadenia: 

(ÁNO-NIE/hodnota aa111meúa): 

Zariadenie na vytváranie kontaktov vo forme zlatých alebo hliníkových drôtov spájajúcich kontaktovacie 
ÁNO 

plôšky na mikroč ipe s nožičkami kontaktovacej pätice metódou termokompresie. 



viacúče lové kontaktovacie zariadenie umožňujúce kontaktovať termokompresiou, termosonicky 
a ultrazvukom 

musí umožňovať kontaktovanie ukončené guľôčkou, spájanie dvoch blízkych kontaktov nanesením 
elektricky vodivého materiálu, kontaktovanie mechanickým vtieraním s pridávaním a bez pridávania 
drôtu - priemer drôtu 12 - 300 mikrometrov v závislosti od módu 

ultrazvukový systém typu .PLL", 62.5 kHz +/- 2.5 kHz, výkon ultrazvuku 0-2 W 

čas kontaktovania v intervale minimálne O až 900 ms, prítlačná sila kontaktu v rozsahu minimálne od 12 
až 250 gramov 

súčasťou zariadenia musí byť: 

o vyhrievaný stolík s priemerom aspoň 54 mm s nastavite ľnou výškou minimálne v rozsahu od 63 až 
76 mm s mechanickým a vákuovým prichytávan ím vzoriek 

o vyhrievaný stolík 100 x 150 mm s nastaviteľnou výškou minimálne v rozsahu od 50 až 63 mm s 
mechanickým a vákuovým prichytávan ím vzoriek, s regulátorom teploty od teploty okolia až do 
minimálne 250 °C, pohyb v Z osi > 15 mm, možnosť kontaktovania s výškovým rozdielom > 15 mm 

o optický stereomikroskop so zväčšen ím v rozsahu minimálne 13x až 100x s osvetlením optickými 
vláknami aj LED 

o motorizovaný napínač drôtu, 8:1 pomerový X-Y manipulátor 

o Súčasťou dodávky je požadovaný štartovací balík spotrebného materiálu definovaného výrobcom 
pre celý systém nevyhnutný pre inštaláciu zariadenia a uvedenia do bežnej laboratórnej prevádzky t.j. 
sada príslušenstva na pilotnú prevádzku: keramické hroty na guľôčkové kontaktovanie minimálne 5 ks, 
hrot na prítlačné kontaktovanie minimálne 4 ks, Au drôt priemer 25 mikrometrov dÍžka > 100 m, Al drôt 
priemer 25 mikrometrov dÍžka > 100 m. 

O.H1 .P67 Naparovacf systém 

Typ zariadenia ale/Jo vývojová rada: 

Vjrobca zariadenia: 

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia: 

ÁNO 

ukončené guľôčkou , spájanie dvoch 
blízkych kontaktov nanesením 

62.5 kHz +/- 2.5 kHz, výkon ultrazvuku 

, 
nastaviteľnou výškouv rozsahu 50 - 63 

mm s mechanickým a vákuovým . ; ; . ; 

SMZ-74, zoom 13-100x s osvetlen ím 

ÁNO 

ÁNO 

UNIVEX 400 SERIES 

LEYBOLD 

Pa111meffe ponúkaného zariadenia: 
fÁNO-NIE/hodnota aa111meúaJ: 



Systém na nanášanie tenkých kovových vrstiev metódou vákuového naparovania s využitím odparovani 
materiálu elektrónovým l účom. 

výkon elektrónového dela najmenej 10 kW, maximálny prúd vlákna 70 A @10 VAC, urýchľovacie napätie 
4-1 O kV, programovateľné x/y vychyľovan ie a rozmietanie elektrónového l úča 

výstupný výkon zdroja elektrónového dela nastaviteľný najmenej do 12 kW, emisný prúd najmenej do 
1200 mA, výstupné napätie najmenej do 1 O kV 

minimálne 6 téglikov x 7 eem s pneumaticky kontrolovaným zakrytím téglikov 

flexibilná vzdia lenosť dela od substrátu v rozmedzí - 350 až - 550 mm, vymenite ľný rotujúci držiak 
substrátu s polomerom do 4 palcov, s elektro-pneumatickou clonou s vertikálnym nastavením polohy 

systém musí byť vybavený kryštálovým systémom na sledovanie naparovacej rýchlosti a hrúbky vrstvy a 
semi-automatickým programovaním procesu naparovania 

systém musí dosahovať medzný tlak menší ako 10-8 mbar a nominálnu čerpaciu rýchlosť pumpy 
najmenej 2 OOO l/s 

O.H1 .P68 Plazmová komora na pr1pravu vzoriek 

Typ zariadenia ale/Jo vývojová rada: 

Vjrobca zariadenia: 

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia: 

plazmová komora umožňujúca funkcionalizáciu povrchov 

minimálny vnútorný rozmer komory - 11 O x 11 O x 200 mm, resp. minimálny objem 2,4 1 

systém musí umožňovať prácu v kyslíkovej plazme 

systém musí mať vstavaný kyslíkový generátor s č istotou kyslíka minimálne 93 o/o a minimálnym 
výkonom 80 W 

súčasťou dodávky musí byť vákuová pumpa s minimálnym čerpaním 5 m3/h s vákuovou mierkou s 
minimálnym rozsahom 0,001 mbar 

ÁNO 

ÁNO 

ÁNO 

MINIFLECTO 2 

PLASMA TECHNOLOGY GMBH 

Pa111meffe ponúkaného zariadenia: 
(ÁNO-NIE/hodnota aa111meúa): 

ANO 

ÁNO, 110 X 110 X 200 mm, 2,4 lit. 

ÁNO 

ÁNO 

ÁNO 



plazmová komora musí byť vybavená ovládacou jednotkou pre reguláciu nastavení a s možnosťou 
pripojenia pre ovládaciu PC data stanicu 

O.H1 .P69 Evaporátor kovov na báze elektrónového lúea 

Typ zariadenia ale/Jo vývojová rada: 

Vjrobca zariadenia: 

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia: 

set zložený z kompaktný (1 ks) a výkonový (1ks) evaporátor kovov 

minimálne parametre výkonového evaporátora 

rozmer objemu kelímkov minimálne 4 x 15 cm3 

minimálny výkon evaporátora sú 2kW na báze elektrónového l úča s kontrolérom 

systému musí byť kompatibilný so stávajúcim zariadením od firmy BESTEC 

minimálne parametre kompaktného evaporátora 

minimálny požadovaný výkon kompaktného evaporátora kovov na báze elektrónového l úča 

s kontrolérom je 300 W 

systém musí byť kompatibilný s vysokým vákuom (UHV) na prírube DIN CF40 

O.H1 .P70 Spincoater 

Typ zariadenia ale/Jo vývojová rada: 

Vjrobca zariadenia: 

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia: 

programovateľný spincoater, ktorý je možné umiestn iť do „gloveboxu" 

ÁNO 

ZÁKAZKOVÁ VÝROBA 

MTM,PREVAC,SPECS 

Pa111meffe ponúkaného zariadenia: 
(ÁNO-NIE/hodnota pa111meúa): 

ÁNO 

ÁNO 

ÁNO 

ÁNO 

ÁNO 

ÁNO 

H6H23N SPIN PROCESSOR 
L.1-\U~C:LL 1 C:vnl'lVLVl..:11 C:>:> 
l"'f"\CCf"\C t.. T lf"'l"I 

Pa111meffe ponúkaného zariadenia: 
(ÁNO-NIE/hodnota pa111meúa): 

ÁNO 



spincoater musí byť možné ovládať bezdrôtovo vzhľadom na umiestenie v .gloveboxe" s možnosťou 
ÁNO štartovania programov nožným pedálom 

minimálne možnosti programovania 

o rých losť rotácie minimálne v rozsahu O - 12 krpm ÁNO, 0-12 krpm 

o čas minimálne v rozsahu od 1 až 99 s ÁNO, nastavenie v rozsahu 1-99s 

o možnosť programovania viacerých rámp s rôznym zrýchlením ÁNO 

systém musí umožňovať vákuové prichytenie vzorky s vákuovou pumpou ÁNO 

O.H1 .P71 UHV vákuová komora pre in-situ RTG rozptyl 

Typ zariadenia ale/Jo vývojová rada: ZÁKAZKOVÁ VÝROBA 

Vjrobca zariadenia: MTM,BESTEC, PREVAC 

Požadované funkčné a technické parametre zariadenía: 
Pa111meffe ponúkaného zariadenia: 

(ÁNO-NIE/hodnota aa111meúa): 

vákuová komora umožňujúca štúdium rastu tenkých fi lmov pomocou RTG rozptylu ÁNO 

vstupné a výstupné okno pre RTG žiarenie na báze Berýlia ÁNO 

vhodné pre UHV manipulátor so 6-osami voľnosti ÁNO 

minimálna analytika povrchu - kombinovaný LEED, Auger a iónové delo ÁNO 

minimálne 2x evaporátory pre malé organické molekuly s potrebným riaden ím ÁNO 

O.H1 .P75 Stolová presná pila 

Typ zariadenia ale/Jo vývojová rada: ISOMET HIGH SPEED PRO 

Vjrobca zariadenia: BUEHLER 

Požadované funkčné a technické parametre zariadenía: 
Pa111meffe ponúkaného zariadenia: 

(ÁNO-NIE/hodnota pa111meúa): 



zariadenie na presné rezy umožňujúce rezať bez poškodenia i veľmi krehké alebo deformovateľné
vzorky ÁNO

ovládanie pomocou dotykovej obrazovky ÁNO

posuv rezného kotúča manuálny (napr. pomocou joysticku) a automatický ÁNO, manuálny pomocou joysticku aj
automatický

rýchle upínanie vzoriek ÁNO

pohyb rezného kotúča v troch osiach x, y, z, ÁNO

         o   polohovanie rezného kotúča pomocou laserového lúča, horizontálne v rozsahu minimálne od 0
mm až 50 mm, vertikálne od 0 mm až 50 mm

ÁNO, polohovanie rezného kotúča
pomocou laserového lúča,

horizontálne v rozsahu 0-50 mm
spôsob rezania: rezný kotúč musí ísť pozdĺžne do vzorky ÁNO

možnosť regulácie otáčok kotúča a rýchlosti posuvu v priebehu rezania ÁNO

posuv v rozsahu minimálne od 1,2 mm až 25,4 mm/min a s krokom minimálne v rozsahu od 0,2 mm až
0,3 mm

ÁNO, 1,2 – 25,4 mm/min, po krokoch
0,2 - 0,3 mm

rýchlosť otáčania kotúča v rozsahu minimálne od 200 ot/min až 5000 ot/min, ÁNO, 200 - 5000 ot/min

nastaviteľná dĺžka rezu v rozsahu minimálne od 0,25 mm až 184 mm a po krokoch 0,25 mm ÁNO, 0,25 - 190 mm, po
                   krokoch 0,25 mm

osvetlenie: 2 x LED pásy s nastaviteľnou intenzitou svetla ÁNO

pracovný priestor minimálne 228 mm x 508 mm ÁNO, 228 x 508 mm

rezná kapacita ≥ 71 mm ÁNO

možnosť programovania vrátane vlastných metód rezania s pamäťou na posledné nastavenie

bezpečnostný systém so signalizáciou okamžitých stavov kontrolkami: kryt otvorený, kotúč zovretý,
zostávajúca dĺžka rezu, koniec rezu, núdzový vypínač, ÁNO

automatické zarovnávanie diamantových rezných kotúčov ÁNO
možnosť používať rezné kotúče s nasledujúcimi parametrami: f 75 mm - 200 mm diamantové, 125 mm -
200 mm abrazívne korundové ÁNO

   o   chladiaci systém: voliteľná zabudovaná alebo externá recirkulačná jednotka ÁNO

   o   upínací stôl s T-drážkami ÁNO

súčasťou dodávky musia byť:



o upínací prípravok (zverák) pre dlhé vzorky ÁNO 

o príruby na uchytenie rezného kotúča ÁNO 

o diamantový rezný kotúč R 152 x 0,5 x 12,7 mm ÁNO 

O.H1 .P76 Automatický elektro-hydraulický lis na zalisovanie vzoriek za tepla 

Typ zariadenia ale/Jo vývojová rada: SIMPLIMET 4000 

Vjrobca zariadenia: BUEHLER 

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia: 
Pa111meffe ponúkaného zariadenia: 

(ÁNO-NIE/hodnota pa111meúa): 
automatický elektro-hydraulický lis umožňujúci zalisovanie vzoriek za tepla do všetkých termosetických 

ÁNO 
hmôt na báze bakelitu, epoxidových a akrylátových živíc 

práca bez potreby stlačeného vzduchu ÁNO 

simultánne zalisovanie minimálne 2 vzoriek nad sebou 
ANU, sucasne zalisovanie :.::'. vzonel< 

nad sebou 

lisovací tlak v rozsahu minimálne od 80 bar až 300 bar, nastaviteľný po krokoch s 5 bar ANU, ru - ~uu bar, nastav1terny po 
1 1 5 h::ir " 

„ 

lisovacia teplota v rozsahu minimálne od 50 °C až 180 °C nastavite ľná po krokoch s 1 O °C ÁNO, 50 - 220°C po krokoch S°C 

doba lisovania v rozsahu minimálne od 1 min až 20 min nastavite ľná po krokoch s 1 O s ÁNO, 1 - 20 min, po krokoch 10 sek 

doba chladenia v rozsahu minimálne od 1 min až 30 min nastaviteľná po krokoch s 1 O s ÁNO, 1 - 30 min, po krokoch 1 O sek. 

zahrievací element s výkonom ~ 1 400 W ÁNO, 1500W 

možnosť v použiť lisovacie formy s R v rozsahu aspoň R 25 mm, R 30 mm, R 40 mm, R 50 mm 
ANU, K podľa vyberu L::>, ~u. 4U, ou 

mm 

zabudovaný senzor detegujúci priemer použitej lisovacej formy ÁNO 

funkcia programovania, možnosť naprogramovať minimálne 25 vlastných postupov ÁNO 

funkcia na termoplastické zalisovacie hmoty umožňujúca lineárnu rých losť chladenia zalisovanej vzorky 
ÁNO na zachovanie č írosti zalisovacej hmoty bez tvorby trhlín aj pri šokovom chladení tepelne citlivých vzoriek 



funkcia „predzaťažen ie" umožňujúca skrátiť celkovú dobu prípravy vzorky čiastočným zlisovaním prášku 
ÁNO ešte pred vlastným ohriatím, min. v rozsahu 0-30 bar s krokom min. 5 bar 

pripojenie na sieť : 220V 50 Hz ÁNO 

súčasťou dodávky musí byť bakelit zalisovávacia hmota s hmotnosťou minimálne 20 kg na pilotnú 
ÁNO 

prevádzku 

O.H1 .P77 Plnoautomatická elektrická tavieka 

Typ zariadenia ale/Jo vývojová rada: X-300M 

Vjrobca zariadenia: KATANAX 

Požadované funkčné a technické parametre zariadenía: 
Pa111meffe ponúkaného zariadenia: 

(ÁNO-NIE/hodnota pa111meúa): 

Tavička na prípravu perál pre XRF alebo roztokov pre AAS a ICP analýzu. 

jednomiestna plne automatická elektrická tavička 
ANO, s možnosťou rozšírenia na 2-3 

pozície 

kapacita minimálne v rozsahu 4 až 6 vzoriek za hodinu ÁNO, 4-6 vzoriek/hod 

musí umožňovať prípravu perál pre XRF alebo roztokov pre AAS a ICP ÁNO 

automatické riadenie všetkých parametrov tavenia: teplota, výdrž na požadovanej teplote, rýchlosť 
ohrevu, rých losť trepania téglika, ochladzovanie pomocou vzduchu, alebo zvoleného plynu, magnetické ÁNO, 3 odlievacie módy 
miešanie pre roztoky, minimálne 3 odlievacie módy 

ohrevná časť dosahujúca teplotu ~ 1 200 °C, teplota monitorovaná termoč lánkom typu R umiestneným ÁNO, do 1200°C, teplota sledovaná 
vnútri ohrevnej časti , stabilita ohrevnej časti sledovaná pomocou termočlánku typu N umiestneného do termočlánkami typu 
žiaruvzdornej vrstvy RaN 

presnosť meranej teploty s odchýlkou s 1 °C ÁNO, s 1 °C 

minimálne 1 O preddefinovaných metód ÁNO, 10 preddefinovaných metód 

programovateľné predhriatie a chladenie ÁNO 

programový úložný priestor na pamäťové médium napr. tzv .• compact flash" kartu ÁNO 



minimálne 1x USB port, 1x ethernet port ÁNO 

automaticky uzamykateľné bezpečnostné dvierka počas tavenia, púzdrenie ochránené pred koróznym 
procesom 

ÁNO 

možnosť rozšírenia o tavenie do roztokov vhodné pre AAS a ICP analýzu ÁNO 

súčasťou dodávky je požadovaný štartovací balík spotrebného materiálu definovaného výrobcom pre 
celý systém nevyhnutný pre inštaláciu zariadenia a uvedenia do bežnej prevádzky min. však držiak pre 

ÁNO 30, 32, 35 alebo 40 mm misku, taviaci téglik typu „Cleisse Fiat bottom" Pt/Au, 26 ml/30 g a masívna liaca 
miska typu „Heavy" 32 mm Pt/Au, 36 g 

napájanie 220-240 V, 50 Hz ÁNO 

O.H1 .P78 Zariadenie pre vstrekovacie tvarovanie 

Typ zariadenia ale/Jo vývojová rada: ALLROUNDER 270 S 400 - 100 

Vjrobca zariadenia: ARBURG 

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia: 
Pa111meffe ponúkaného zariadenia: 

(ÁNO-NIE/hodnota pa111meúa): 

Zariadenie na prípravu tvarovo komplikovaných dielov vstrekovan ím plastickej zmesi kovových alebo keramických práškov a vhodného 
plastifikátora do formy. 

zariadenie umožňujúce prípravu tvarovo komplikovaných dielov vstrekovan ím plastickej zmesi kovových 
ÁNO 

alebo keramických práškov a vhodného plastifikátora do formy 

zariadenie musí umožňovať spracovanie kovových a keramických, resp. kompozitných, materiálov za 
ÁNO 

účelom efektívnej prípravy výliskov s vysokou presnosťou a reprodukovateľnosťou 

otvor pre uloženie lisovacích foriem musí dovoľovať použitie foriem rôznej veľkosti , najväčš ie roztvorenie 
ÁNO, 270 x 270 mm 

minimálne 270 x 270 mm 

uzavieracia sila s tlakom minimálne 400 kN so servoreguláciou ÁNO, 400 kN 

hydraulický systém s minimálne 2 regulačnými čerpad lami na regulované pohyby stroja a polohovo 
ÁNO 

závislé rampovanie 



vstrekovacia jednotka musí dovoľovať použitie tlaku až do 2 OOO bar pri priemere závitkového 
ANO, max. tlak do 2000 bar (priemere 

valca 25 mm) 
plastifikačného valca 25 mm a vstrekovanie minimálne 40 g pri jednom vstreku 

ÁN() m ::rlt' rliivk::i AO r.m~ 

plastifikačný valec musí byť vybavený výhrevným modulom, odp lyňovaním pomocou vákua a musí byť 
ÁNO 

odolný voči abrazívnemu pôsobeniu čast íc kovových alebo keramických práškov 

zariadenie musí byť vybavené programovateľnou regulačnou jednotkou s možnosťou rozšírenia 
ÁNO 

zariadenia o automatizované odoberanie výliskov 

O.H1 .P79 Polo-automatická brúska a leitieka 

Typ zariadenia ale/Jo vývojová rada: 
t:.l..,;UMt:. I OM .)U ::> t:.Ml-AU 1UMA 111..,; 
GRINDER POLISHER 

Vjrobca zariadenia: BUEHLER 

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia: 
Pa111meffe ponúkaného zariadenia: 

(ÁNO-NIE/hodnota pa111meúa): 

Poloautomatická brúska a leštička na metalografické aplikácie. ÁNO 

brúska a leštička s možnosťou voľby priemeru pracovného kotúča v rozsahu minimálne od 0 205 mm až 
ANU, brusKa a 1est1cKa s moznosrou 

R 300 mm 
voľby priemeru pracovného kotúča v 

ro7c;ahu minimálnE! nrl 

plynulo menite ľné otáčky pracovného kotúča v rozsahu minimálne od 50 až 500 ot./min, nastaviteľné 
ANU, Kegu1ovaterne otacKy ou - ::iuu 

v krokoch s 50 ot./min 
ot./min nastaviteľné v krokoch po 50 

nt/min 

plynulo menite ľné otáčky pracovnej hlavy v rozsahu minimálne od 30 až 200 ot./min, nastaviteľné 
ANU, regu1ovateine otacKy rnavy ~u -

200 ot./min súbežne s krokom 
v krokoch s 1 O ot.lm in 

1 nnt /m in ,,.1 ... hn " 1ni:. v ft 

výkon motora pracovného kotúča minimálne 400 W, výkon motora pracovnej hlavy aspoň 280 W 
ANO, výkon motora pracovného kotúča 
440 W wkon motora oracovnei hlavv 

možnosť voľby smerov otáčan ia pracovnej hlavy v smere a proti smeru hodinových ruč ičiek ÁNO 

individuálny prítlak na vzorky nastaviteľný v rozsahu minimálne od 5 až 40 N 
ANO, individuálny prítlak na vzorky 5 -

40 N 

centrálny prítlak na vzorky nastavite ľný v rozsahu minimálne od 25 až 200 N 
ANO, centrálny prítlak na vzorky 25 -

200 N 
súčasťou dodávky je požadovaný štartovací balík spotrebného materiálu definovaného výrobcom pre 
celý systém nevyhnutný pre inštaláciu zariadenia a uvedenia do bežnej prevádzky min. však pracovný 
kotúč s R 250 ±5 mm, a upevňovací kruh pre SiC papiere 

ÁNO 



l pripojenie na sieť: 220V 50 Hz ÁNO 

O.H1 .P80 Zariadenie pre elektrolytické steneovanie kovových vzoriek pre TEM 

Typ zariadenia ale/Jo vývojová rada: TENUPOL-5 

Vjrobca zariadenia: STRUERS GMBH 

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia: 
Pa111meffe ponúkaného zariadenia: 

(ÁNO-NIE/hodnota pa111meúa): 

Elektrolytická stenčovačka na automatické elektrolytické stenčovan ie kovových vzoriek na transmisnú 
ÁNO 

elektrónovú mikroskopiu s leštiacou jednotkou. 

plne automatické zariadenie pre elektrolytické stenčovanie ÁNO 

výstupná veľkosť vzoriek s priemerom 3 mm alebo 2,3 mm 
ANO, vystupna veľkosť vzoriek s 

oriemerom 3 a 2 3 mm 
kontrolná jednotka zariadenia požadované funkcie: vstavaná pamäť na minimálne 15 metód ·-· - ·- - · · - r -· , .... „ - ·-·--
naprogramovaných výrobcom, možnosť programovanie minimálne 100 užívateľských metód, 

naprogramovaných výrobcom, 

elektronický teplomer s adaptérom na pripojenie leštiacej jednotky 
možnosť programovanie 200 

„ , 

leštiaca jednotka zariadenia: držiak na vzorky s priemerom 3 mm, sada trysiek, pumpa, chladiaca 
ÁNO 

cievka, izolovaná a neizolovaná nádoba z PVC a vstavaný fotoč lánok 

ďa lšie príslušenstvo: sada na elektrolytické prebíjanie pre vzorky 3 mm/2,3 mm k elektrolytickému 
stenčovan iu , držiak vzoriek na stenčovanie tenkých fólií pre TEM (10 mm dia a 2,3 mm dia), sada trysiek ÁNO 
(2,5 mm dia) 

súčasťou dodávky je požadovaný štartovací balík spotrebného materiálu definovaného výrobcom pre 
celý systém nevyhnutný pre inštaláciu zariadenia a uvedenia do bežnej prevádzky minimálne však 

ÁNO elektrolyty na pilotnú prevádzku s objemom min. 1 1 na každý prvok alebo zliatinu (oceľ, ušľachti lá oceľ, 

hliník a zliatiny hliníku/niklu/cínu/titánu, molybdén, titán, zirkón a vanád) 

O.H1 .P81 Zariadenie pre leštenie a pokrytie vzoriek pre zobrazovacie a analytické techniky SEM 

Typ ,_, _ _,_ ,,_ .i-1.- , .1. ·" _ _,_J CRYOCROSS SELECTION 
zaucnn:n- a1r:uu VJ'Y4-lWcr 1crucr. IPOLISHER 



Vjrobca zariadenia: JEOL 

Požadované funkčné a technické parametre zariadenía: 
Pa111meffe ponúkaného zariadenia: 

(ÁNO-NIE/hodnota pa111meúa): 

Zariadenie na iónové leštenie a pokrytie povrchu vzoriek v jednom kroku zabezpečujúce správnu 
identifikáciu a definíciu chemického zloženia rozhraní pomocou SEM v kombinácii s EDS a detektorom Áno 
spätne odrazených elektrónov. 

jeden trvalý zdroj iónov (iónové delo), odprašovanie materiálu iónmi argónu (Ar +) ÁNO 

hodnota urýchľovacieho napätia iónového zväzku minimálne 2 - 8 kV 
ANU, noano1a urycrnovac1eno napaua 

" • .~ '7\/i:i'71EI 1 ? - R k\/ 

šírka iónového zväzku min. 500 µm (plná šírka pri polovičnom maxime) ÁNO, šírka iónového zväzku 500 µm 

možnosť iónového leštenia aj .cross-section" vzoriek ÁNO 

možnosť iónového leptania vzoriek ÁNO 

rých losť odprašovania materiálu vysoko-energetickými iónovým zväzkom na vzorke Si aspoň 1.3 
'"'''IV, IYl.il 11V.;> < VUtJl c..;>vvc;i111Cl ll lCl lCllCl lU 

µm/min pri urýchľovacom napätí 6 kV 
vysoko-energetickými iónovým 

-„.:.:-•--- """" c:::: ; 1 'l ...., 1....,;,., -~: 

upevnenie vzorky: naklápanie ÁNO 

variabilné a programovateľné leštenie v rozsahu uhlov aspoň 0° - 90° ÁNO, 0-90° 

stolík na vzorky s možnosťou prípravy vzorky o rozmeroch min. 25 mm (š) x 15 mm (d) x 10 mm (v) 
ŕ\l 'IV , :SIUll l\ 11c. v .r..v1r.y :s „ ,..,._„ ..,..,,uu 

chladený kvapalným dusíkom, zásobník kvapalného dusíka integrovaný do systému, kapacita zásobníka 
prípravu vzorky o rozmeroch 25 mm 

kvapalného dusíka min. 8 hodín prevádzky zariadenia bez priebežného dopÍňania 
(š) x 15 mm (d) x 10 mm (v) chladený 

'·· ·--~ ·~·"- rl1 ·~;i, __ í!E 

rozsah posuvov stolíka v osi X min ± 6mm a v osi Y- min ±2.5mm 
'"'''IV, IV&..:>Clll tJV:>UVVV :> lVllf'.Cl V V:>I /'\ :C 

t:>-- ..,. \1 --: v ... .., t:--

vákuový systém nesmie obsahovať olejové pary, súčasťou vákuového systému musí byť vhodná rotačná 
ÁNO 

alebo membránová a turbomolekulárna výveva 

musí umožňovať depozíciu tenkých vodivých vrstiev v rámci zhodného vákuového systému pre iónové 
ÁNO 

leštenie, minimálne požadovaná je integrácia C držiaku pre tieto depozície 

zariadenie musí byť vybavené kamerou zaisťujúcou monitoring procesu iónového leštenia vzorky v 
ÁNO 

reálnom čase 

zväčšenie monitorovacej kamery min. x20 - x100 (6,5" displej) ANO, x20 - x100 (6,5" displej) 

zariadenie musí umožňovať automatické nastavenie iónového zväzku ÁNO 



zariadenie musí byť vybavené minimálne 6,5" farebnou dotykovou obrazovkou ako interface pre 
nastavenie všetkých parametrov systému a iónového leštenia a leptania 

O.H1 .P82 HW a SW upgrade Precision ion polishing System(u) (skr. PIPS) 

Typ zariadenia ale/Jo vývojová rada: 

Vjrobca zariadenia: 

Požadované funkčné a technické parametre zariadenía: 

Systém na prípravu tenkých fólii hlavne na pozorovanie vzoriek na báze Mg bez vnesenia povrchových 
napätí spôsobených leptaním bez chladenia. 
Upgrade PIPS určeného pre iónové leptanie musí zabezpečiť prípravu tenkých fólii hlavne pre 
pozorovanie vzoriek na báze Mg bez vnesenia povrchových napätí spôsobených leptaním bez chladenia 
(momentálne nie je zariadenie vybavené chladením držiaka vzoriek). systém musí umožniť kontrolu 
prípravy vzorky zameranú priamo na sledovanie vzniknutého rozhrania na rozhraní jednotlivých práškov, 
alebo v prípade MMC rozhrania medzi spevňujúcou fázou a matricou. 

upgrade nesmie obmedziť existujúce funkcie zariadenia na prípravu tenkých fólií (PIPS) 

zahŕňa integrovanie chladenia stolíka kvapalným dusíkom na prípravu tenkých fólií, zásobník 
kvapalného dusíka musí byť integrovaný do systému 

kapacita zásobníka kvapalného dusíka pre 6 až 8 hodín prevádzky zariadení bez priebežného dopÍňan ia 

elektronicky riadená regulácia teploty v rozsahu -180 °C až +25 °C 

čas na ochladenie vzorky na teplotu aspoň -100 °C, menej ako 15 minút 

ohrevné teleso musí byť integrované do zásobníka kvapalného dusíka pre odstránenie zvyškov 
kvapalného dusíka 

integrácia do optického systému a digitálny kamery zaisťujúce monitoring procesu iónového leštenia 
vzorky v reálnom čase 

ÁNO 

IPS II BASIC TO PIPS II PRO 
UPGRADE 

OXFORD INSTRUMENTS 

Pa111meffe ponúkaného zariadenia: 
(ÁNO-NIE/hodnota pa111meúa): 

ÁNO 

ÁNO 

ÁNO 

ÁNO 

ANO, elektronicky riadená teplota -180-
+25°C 

ÁNO, čas na ochladenie pod 15 min. 

ÁNO 

ÁNO 



obraz snímaný digitálnou kamerou musí byť simultánne zaznamenávaný a spracovávaný programovým 
ÁNO vybavením inštalovaným do riadiacej jednotky, ktorá musí byť súčasťou dodávky 

programové vybavenie musí umožňovať simultánne snímanie obrazu, ukladanie snímok do bežných 
obrazových formátov, zaznamenávanie snímok v pravidelných intervaloch a ukladať ich ako video ÁNO 
sekvenciu snímok 

programové vybavenie musí umožňovať spustiť, preruš iť a zastaviť proces iónového leštenia ÁNO 

O.H1 .P83 Zariadenie na elektrolytické leštenie a leptanie 

Typ zariadenia ale/Jo vývojová rada: POLIMAT 2 

Vjrobca zariadenia: BUEHLER 

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia: 
Pa111meffe ponúkaného zariadenia: 

(ÁNO-NIE/hodnota pa111meúa): 

Zariadenie na elektrolytické leštenie a leptanie vzoriek na vyvolanie vnútornej mikroštruktúry materiálov. ÁNO 

automatické zariadenie na leštenie a leptanie s oddelene regu lovateľnými okruhmi napätia pre leštiace a 
ÁNO 

leptacie procesy 

zabudované bezpečnostné zariadenie na kontrolu teploty elektrolytov a jednotky napätia ÁNO 

minimálne 2 prípojky pre elektrolytickú bunku na externé leptanie ANO, 2 pnpoJl<y pre elektrolyt1cku 
bunku 

nádoba na elektrolyt nerozbitná, vyrobená z materiálu odolného voč i korózii ÁNO 

zariadenie pozostáva (pripúšťa sa aj alternatívne konštrukčné riešenie spÍňajúce minimálne technické a funkčné parametre): 

o ovládacie zariadenie, elektrolytická bunka (1 OOO ml nádoba na elektrolyt, zabudované čerpadlo, ANU, e1eK1ro1yucKa ounKa p uuu m1 
nádoba na elektrolyt, zabudované 

magnetické miešadlo a rameno katódy) - -l ln m::inn.,.til'I<.:. mi.,.C:::irl ln ::i 

o 4 masky (1 cm2
, 2 cm2

, 10 cm2
, slepá) 

ANO, 4 masky (1 cm2, 2 cm2, 10 cm2, 
sleoá)I 

výkon zariadenia minimálne 1 100 W ÁNO, 1200W 

leštenie nastaviteľné v rozsahu minimálne od O V až 60 V pri O A až 20 A, prípadne v rozsahu minimálne ÁNO, leštenie: 0-60V pri 0-20 A 
od O V až 120 V pri O A až 1 O A prípadne 0-120 V pri 0-1 O A 



leptanie nastaviteľné v rozsahu minimálne od O V až 15 V pri 2,5 A ÁNO, leptanie: 0-15 V pri 2,5 A 

súčasťou dodávky musí byť nádoba na leptanie a kl iešte na manipuláciu, obe zhotovené 
ÁNO 

z nekorozívneho materiálu 

súčasťou dodávky je požadovaný štartovací balík spotrebného materiálu definovaného výrobcom pre 
celý systém nevyhnutný pre inštaláciu zariadenia a uvedenia do bežnej prevádzky minimálne však 

ÁNO elektrolyty na pilotnú prevádzku s objemom minimálne 1 1 na každý prvok alebo zliatinu prvkov: oceľ, 
ušľachti lá oceľ, hliník a zliatiny hliníku/niklu/cínu/titánu, molybdén, titán, zirkón a vanád 

O.H1 .P84 Vibraený leštiaci pristroj s prtsluienstvom 

Typ zariadenia ale/Jo vývojová rada: VIBROMET2 

Vjrobca zariadenia: BUEHLER 

Požadované funkčné a technické parametre zariadenía: 
Pa111meffe ponúkaného zariadenia: 

(ÁNO-NIE/hodnota pa111meúa): 

Vibračný leštiaci prístroj s príslušenstvom na metalografickú prípravu vzoriek pre svetelnú a elektrónovú 
ÁNO 

mikroskopiu ako aj prvotné stenčenie vzoriek pre transmisnú elektrónovú mikroskopiu. 

vibračná leštička umožňujúca prípravu leštených povrchov širokej škály materiálov - mäkké materiály, 
ÁNO 

superzliatiny, vrátane aplikácií EBSD 

vibračný pohyb vytvárajúci úplný horizontálny pohyb bez vertikálnych pohybov, variabilné nastavenie 
vibračnej frekvencie s ohľadom na veľkosť vzorky a povahu lešteného materiálu v rozsahu minimálne od ÁNO 
7 Hz až 200 Hz 

možnosť simultánnej prípravy minimálne 18 vzoriek na zabezpečenie homogénnych podmienok prípravy 
ANU, s1munanna pnpravy 11:1 vzoneK 

na ďalš ie pozorovanie 
na zabezpečenie homogénnych 

nnrlmi ... nnk „ ;, ~v-v n::i rf::i lči"' 

ANU, 1esuac1 tanier s priemerom ,jUO 

leštiaci tanier s priemerom minimálne 0 305 mm, resp. umožňujúci leštiť súčasne minimálne 18 vzoriek mm, umožňujúci leštiť súčasne 18 

súčasťou dodávky musí byť minimálne nasledujúce príslušenstvo: 

o 3x držiak na vzorky 0 1" a 25 mm ÁNO 

o 3x držiak na vzorky 0 1,25" a 32 mm ÁNO 



o 3x držiak na vzorky 0 1,5" a 38 mm ÁNO 

o 3x držiak na vzorky 0 2" a 50 mm ÁNO 

o 9x závažia na vzorky ÁNO 

o n ivelačné podložky na držiaky ÁNO 

o 1 O ks leštiace plátno s kompatibilným priemerom ÁNO 

o 5 ks upínací plech s kompatibilným priemerom ÁNO 

O.H1 .P86 Gurový mlyn 

Typ zariadenia ale/Jo vývojová rada: PM400 SERIES 

Vjrobca zariadenia: RETSCH 

Požadované funkčné a technické parametre zariadenía: 
Pa111meffe ponúkaného zariadenia: 

(ÁNO-NIE/hodnota pa111meúa): 

Guľový mlyn na mletie kovových a keramických práškov, mechanomletie, defragmentáciu a 
ÁNO dispergovanie. 

guľový mlyn s minimálne 2 mlecími pozíciami umožňujúci mletie kovových a keramických práškov, 
ÁNO, 2 mlecie pozície 

mechanomletie, defragmentáciu a dispergovanie 

plnoautomatická prevádzka ÁNO 

minimálny rozsah práškových materiálov: Al, Mg, Ti, Fe, B4C, SiC, Al20 3, TiC ÁNO 

minimálne 4x mlecia nádoba, objem minimálne 500 ml z toho: WC (wolfrámkarbid - 2 ks) a ZrO 2 

(zirkónoxid - 2 ks) alebo mlecie nádoby z ekvivalentných materiálov rovnakej alebo lepšej tvrdosti ÁNO 
a odolnosti 

merací systém tlaku a teploty v rozsahu 0-800 kPa a 1 O - 70 °C ÁNO, teplota 10-80°C 

bezpečnostné uzatváranie pre prácu pod ochrannou atmosférou, tekutým médiom, pri prehriatí ÁNO 



súčasťou dodávky je požadovaný štartovací balík spotrebného materiálu definovaného výrobcom pre 
celý systém nevyhnutný pre inštaláciu zariadenia a uvedenia do bežnej laboratórnej prevádzky 
minimálne však 50x mlecia guľka wolfrámkarbid priemer 20 mm, 200x mlecia guľka wolfrámkarbid 
priemer 1 O mm, 50x mlecia guľka zirkónoxid priemer 20 mm alebo mlecie guľky v uvedených počtoch z 
ekvivalentných materiálov rovnakej alebo lepšej tvrdosti a odolnosti 

O.H1 .P87 lndukený ohrev 

Typ zariadenia ale/Jo vývojová rada: 

Vjrobca zariadenia: 

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia: 

Zariadenie na ohrev a tavenie neželezných kovov vo vákuu alebo v inertnom plyne (Ar, Ni) pri 
atmosférickom tlaku na prípravu nekonvenčných atomizovaných práškov. 

zariadenie musí umožňovať tavenie vo vákuu alebo v inertnom plyne (Ar, Ni) pri atmosférickom tlaku 

objem vsádzky minimálne 0,3 litra v uhlíkovom tégliku s rozmermi R 70 mm x 120 mm ±2 % 

zariadenie musí mať potrebný výkon na roztavenie kovov (Al, Cu, Mg, Si, Ti) v uvedenom objeme za čas 
cca 1 O minút, výkon meniča minimálne 3 kW, minimálna teplota aspoň 1 580 °C 

regulácia na termočlánok typu S, prepínanie manuál/auto 

chladenie: suchý ch lad ič voda/vzduch 

súčasťou dodávky musí byť aj cievka na indukčný ohrev 

O.H1 .P88 Kontajner na lisovanie Al materiálov 

Typ zariadenia ale/Jo vývojová rada: 

Vjrobca zariadenia: 

ÁNO 

STATICKÝ MENIČ TER 5/10-20/S 

TERMEL SK 

Pa111meffe ponúkaného zariadenia: 
(ÁNO-NIE/hodnota pa111meúa): 

ÁNO 

ÁNO 

ANO, objem vsadzKy 300 ml v uh11Kom 
i.-... 1ímk1 1 c: -- ·~ ,; R 7íl mm Y 1"n 
ANU, ma vyKon na roztavenie Kovov 

(Al, Cu, Mg, Si, Ti) v uvedenom 
\/C~rl7kV 7::1 ;;,,,.„ """' 1 íl m in (Jt V\Íknn 

ÁNO 

ÁNO 

ÁNO 

UDDEHOLM AL CONTAINER 

UDDEHOLM 



Požadované funkčné a technické parametre zariadenia: 
Pa111meffe ponúkaného zariadenia: 

(ÁNO-NIE/hodnota pa111meúa): 

Kontajner s ohrevom na pretláčan ie Al profilov do existujúceho hydraulického lisu - pôvodný výrobca 
ÁNO 

.FOGG AND YOUNG" 1972-1973. 

vnútorný priemer kontajnera 65 mm (na 2.5 čapy) ÁNO 

tlak v kontajneri minimálne 1 050 Mpa ÁNO, tlak 1050 MPa 

minimálna teplota ohrevu 450 °C, výkon ohrevu minimálne 24 kW ÁNO, teplota 450°C, výkon 24kW 

vonkajší priemer 431 mm, dÍžka 307 mm, ostatné rozmery kontajnera sú dané existujúcim držiakom 
kontajnera a sú zakreslené na výkrese CN-1023 z 14.11.1997 , ktorý je prílohou k opisu predmetu ÁNO 
zákazky 

O.H1 .P89 Piia diamantová drôtová 

Typ zariadenia ale/Jo vývojová rada: 
l"'t'(t:IJl::ilUN UlAMUNU Wlt'(t: ::iAW 
WITH DIGITAL CONTROL AGB9001 

Vjrobca zariadenia: FIAS - ERZSEBET FIRSCHING 

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia: 
Pa111meffe ponúkaného zariadenia: 

(ÁNO-NIE/hodnota pa111meúa): 

Diamantová píla určená na hladké a presné rezanie mnohých druhov materiálov (keramiky, vzorky pre 
ÁNO 

TEM a pod.). 

diamantová píla umožňujúca hladké a presné rezanie na kocky a plátky rôznych druhov materiálov, napr. 
ÁNO 

od veľmi krehkých materiálov (keramický oxid hlinitý, ... ) až po mäkké materiály (plasty alebo guma, ... ) 

minimálny rozsah hrúbok rezaných vzoriek od 5 až 40 mm ÁNO, 0,5-50 mm 

precíznosť rezu ±0,05 mm a lepšia ÁNO, precíznosť lepšia ako ±0,05 

hrúbka rezu v rozsahu minimálne v závislosti od materiálu O, 1 - 50 mm 
ANU, u,-1-ou mm v zav1s1osu oa 

·- .. „. 
digitálna kontrola a ovládanie X/Y/Z pohybu v rozsahu s 50 mm 

Ano, digitálna kontrola pohybu v X/Y/Z 
v rozsahu s 50 mm 

nastaviteľný posuv v rozsahu minimálne: 0,01 - 40 mm/min ÁNO, 0,01-40 mm/min 



hrúbka drôtu 0,3 mm a menej s možnosťou volby hrúbky 
ANO, hrúbka drôtu 0,3 mm, možnosť 

voľbv hrúbkv drôtu 

chladenie diamantového drôtu počas rezania ÁNO 

súčasťou dodávky je požadovaný štartovací balík spotrebného materiálu definovaného výrobcom pre 
celý systém nevyhnutný pre inštaláciu zariadenia a uvedenia do bežnej prevádzky minimálne 2x 20 m 

ÁNO 
štandardného náhradného diamantového drôtu s priemerom 0,3 mm okrem predinštalovaného, sada 
keramických blokov a voskových tyč í na uchytenie vzorky a chladiaci systém na chladenie vzoriek 

O.H1 .P90 Rotaená kovaeka 

Typ zariadenia ale/Jo vývojová rada: iCL;:;.;:;. t"'"Cvl.J IUl'I "u 1 '"'" T 
!=:\NA{'::ll\J(':: Al\Jn Rl=nl lr.11\J{':: 

Vjrobca zariadenia: FELSS SYSTEMS GMBH 

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia: 
Pa111meffe ponúkaného zariadenia: 

(ÁNO-NIE/hodnota pa111meúa): 

Rotačná kovačka umožňujúca kompaktáciu, resp. deformáciu modifikovaných kovových (Al, Ti, Mg) 
práškov, príp. kompozitných zmesí modifikovaných kovových a keramických práškov plastickou ÁNO 
deformáciou. 

rotačná kovačka minimálne so štyrmi kovátkami s rozmerom kovátok 25 x 32 x 70 mm (šírka x výška x ÁNO, štyri kovátka požadovaných 
dÍžka) rozmerov 

vnútorná rotácia cez rotačné vreteno a vonkajší statický prstenec ÁNO 

možnosť špecifikovať priemer a nábehový uhol ÁNO 

kovacie nástroje z materiálu HSS alebo ekvivalentný materiál ÁNO 

súčasťou dodávky musia byť kovacie vložky s priemermi: 18 mm, 17 mm, 16 mm, 15,5 mm, 15 mm, 
14,5 mm, 14 mm, 13,5 mm, 13 mm, 12,5 mm, 12 mm, 11,5 mm, 11mm,10,5 mm, 10 mm, 9,5 mm, 
9 mm, 8,5 mm, 8 mm, 7,5 mm, 7 mm, 6,5 mm, 6 mm, 5,5 mm, 5 mm, 4,5 mm, 4,2 mm, 4 mm, 3,7 mm, ÁNO 
3,5 mm, 3,2 mm, 3 mm, 2,8 mm, 2,6 mm, 2,4 mm, 2,2 mm, 2 mm (t. j . 37 ks vložiek) + 5 setov platn i č iek 

(medzi úderníky a kovátka) na presné nastavenie kovaného priemeru s rôznou hrúbkou 

možnosť kovania materiálov a príslušných kompozitov na báze Al, Ti a Mg, ale ako aj Monel, lnconel, 
ÁNO 

GlidCop, SS 316L 



O.H1 .P91 Sitovacf stroj 

Typ zariadenia ale/Jo vývojová rada: AS200 JET SERIES 

Vjrobca zariadenia: RETSCH 

Požadované funkčné a technické parametre zariadenía: 

Sitovací stroj umožňujúci sitovanie jemných kovových a keramických práškov. 

Pa111meffe ponúkaného zariadenia: 
(ÁNO-NIE/hodnota pa111meúa): 

ÁNO 

sitovací stroj musí umožňovať sitovanie, delenie, štiepenie, určovanie veľkosti častíc jemných kovových ANU, sitovaci stroj umoznuje sitovanie, 
delenie, štiepenie, určovan ie veľkosti 

a keramických práškov v rozsahu mierky minimálne od 1 O mikrometrov až 4 mm ;;"lst íc . 
11 

, , :. ... :.. L a 

suchý spôsob na vzduchu umožňujúci rozptýlenie a deaglomeráciu jemných práškov 

objem spracovania vzorky v rozsahu minimálne od 0,5 až 95 g 

možnosť použiť analytické sitá s rozmermi 200/203 mm (8") ±5 mm, možnosť stohovania viacerých s ít 
až do výšky stlpca aspoň 320 mm 

možnosť zberu dvoch frakcií za použitia cyklónu - požadovaná súčasť dodávky, ak nie je technicky 
riešené inak 

prúd vzduchu generovaný výkonným priemyselným vysávačom - požadovaná súčasť dodávky, ak nie je 
technicky riešené inak 

súčasťou dodávky je požadovaný štartovací balík spotrebného materiálu definovaného výrobcom pre 
celý systém nevyhnutný pre inštaláciu zariadenia a uvedenia do laboratórnej prevádzky minimálne však 
analytické sito na častice 1 O µm, 0 203 mm - 1 ks, analytické sito na častice 16 µm, 0 203 mm 

O.H1 .P92 Valcovacia stolica na valcovanie za studena 

Typ zariadenia ale/Jo vývojová rada: 

Vjrobca zariadenia: 

Požadované funkčné a technické parametre zariadenía: 

ÁNO 

ÁNO, 0,5-95g 

ÁNO 

ÁNO 

ÁNO 

ÁNO 

FSM200 

DURSTON 

Pa111meffe ponúkaného zariadenia: 
(ÁNO-NIE/hodnota pa111meúa): 



minimálny rozsah kovových materiálov a ich zliatin: Al, Mg, Ti, Fe ÁNO, Al, Mg, Fe 

musí umožňovať profi lové valcovanie a valcovanie na plocho, pričom minimálny rozsah je 30 x 200 mm 
ÁNO, 35x200mm, prierez 10x10 mm 

(na plocho) a minimálny prierez je 1 O x 1 O mm (profil) 

musí umožňovať implementáciu ohrevu valcovaného materiálu do stolice v prípade potreby ÁNO 

O.H1 .P93 Teplotná komora s regulátorom a prfslušenstvom pre skúšky fahom /tlakom pre trhacf stroj 

1 cJ-'LU rNA ""O~MJRA s 
Typ zariadenia ale/Jo vývojová rada: 

REGULÁTOROM PRE ZWICK Z100 

Vjrobca zariadenia: ZWICK ROELL 

Požadované funkčné a technické parametre zariadenía: 
Pa111meffe ponúkaného zariadenia: 

(ÁNO-NIE/hodnota pa111meúa): 

Zariadenie s príslušenstvom musí byť plne kompatibilné s existujúcim univerzálnym trhacím strojom 
Zwick Z 100 na zabezpečenie skúšok v ťahu a tlaku pri zvýšených teplotách, najmä čo sa týka uchytenia 
k rámu skúšobného stroja, umiestnenia v pracovnom priestore, pozície a umiestnenia priezoru pre 
umožnenie merania deformácií pomocou existujúceho laserového extenzometra LaserXtens a 

ÁNO 
vysokoteplotného extenzometra Maytec, kompatibility uchytenia ťahových tyčí a ostatného príslušenstva 
k skúšobnému stroju, spôsobu uchytenia ťahových tyč í a ostatného príslušenstva umožňujúcemu 
správnu funkciu extenzometra LaserXtens počas skúšky ako aj kompatibilitu riadenia pece s existujúcim 
riadiacim programom TestXpert II. 

delená odporová pec s reguláciou pre rozsah teplôt minimálne od 200 až 1 200 °C, plná funkčná 
a technická kompatibilita s existujúcim skúšobným zariadením Zwick Z 100, riadiacim software 

ÁNO 
TestXpert II, laserovým extenzometrom LaserXtens a vysokoteplotným extenzometrom Maytec, otočné 
uchytenie k skúšobnému stroju pre možnosť skúšok pri izbovej teplote bez nutnosti demontáže 

homogénne teplotné pole ±1 °C na dÍžke 100 mm pre rozsah teplôt od 400 až 1 OOO °C a ±3 °C/100 mm 
pre ostatné teploty, meranie teploty na vzorke pomocou minimálne 3 nezávislých prítlačných ÁNO 
termočlánkov 



súčasťou dodávky je požadovaný štartovací balík spotrebného materiálu definovaného výrobcom pre 
celý systém nevyhnutný pre inštaláciu zariadenia a uvedenia do bežnej prevádzky minimálne úchytné 
tyče pre ťahové skúšky s adaptérmi pre vzorky so závitovými hlavami M8, M10 a M12 a tlakové skúšky 
pre vzorky priemeru v rozsahu minimálne od 5 až 15 mm, 1 pár inzertov pre valcové vzorky v rozsahu 
minimálne od 1 O až 30 mm pre klinové čeľuste 100 kN 

O.H1 .P94 Zostava laboratórnych miešadiel kovových a keramických práškov s prfsluienstvom 

Typ zariadenia ale/Jo vývojová rada: 

Vjrobca zariadenia: 

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia: 

zariadenie musí umožňovať miešanie kovových (typicky Al, Ti, Mg) a keramických práškov (typicky B4C, 
SiC, Al20 3, TiC) 

minimálny rozsah veľkosti častíc práškov od 0,5 až 500 µm, ktoré dokáže zariadenie homogénne 
zamiešať 

možnosť miešania pod vákuom (dostatočné rotačné vákuum rádovo desiatky Pa) a pod ochrannou 
atmosférou (Ar, N2) 

možnosť miešania pri zvýšenej teplote (minimálne do 100 °C) 

integrovaný tzv . • crusher" na rozbíjanie práškových zhlukov 

možnosť dávkovania a odoberania vzoriek počas miešania 

minimálny rozsah pracovných objemov od 4 až 13 litrov 

pluhový typ miešadla 

O.H1 .P95 Vákuová výveva 

ÁNO 

LUUjC3t: LAt:SUKA 1 Ut'( Y 

PLOUGHSHARE® MIXER WITH 
~t:tsKUUt:t'( LUUIC3t: 
Ma!=:r.HJNENBAI 1 ~MBH 

Pa111meffe ponúkaného zariadenia: 
(ÁNO-NIE/hodnota pa111meúa): 

ÁNO 

ÁNO 

ÁNO 

ÁNO, možnosť miešania do 100°C 

ÁNO 

ÁNO 

ÁNO 

ÁNO 

Typzarflldenlaale/Jo vývojováradll:louo 65, ROTARY VANE PUMP 



Vjrobca zariadenia: PFEIFFER VACUUM 

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia: 
Pa111meffe ponúkaného zariadenia: 

(ÁNO-NIE/hodnota pa111meúa): 

Rotačná pumpa umožňujúca vytvorenie vákua v n itridačnej/odplyňovacej peci na čiastočnú nitridáciu, t. j . 
ÁNO 

povrchovú modifikáciu Al práškov, resp. na odplyňovanie práškových čapov. 

rotačná pumpa umožňujúca vytvorenie vákua minimálne 5 Pa 
ANO, pumpa umožňuje vytvorenie 

vákuu 5Pa 

čerpací výkon minimálne 60 m3/h ÁNO, výkon 62 m3/h 

integrovaný „plynový predradník" ÁNO 

súčasťou musí byť systém na elimináciu olejových zvyškov na výstupe pumpy ÁNO 

O.H1 .P96 Systém generovania duslka 

Typ zariadenia ale/Jo vývojová rada: 
N?O-DOPLNENIE EXISTUJUCEJ 
INFRAŠTRUKTÚRY 

Vjrobca zariadenia: OXYMAT 

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia: 
Pa111meffe ponúkaného zariadenia: 

(ÁNO-NIE/hodnota pa111meúa): 

systém na generovanie, plnenie a uchovávanie kvapalného dusíka kompatibilný s existujúcou 
infraštruktúrou, ktorú tvorí kompresor na tlakový vzduch s vymrazovaním (výkon 400 l/min = 24 OOO l/hod 

ÁNO = 24 m3/hod, natlakuje zväzok tlakových fliaš za 2,5 hod), zásobník nízkotlakový (10 bar) s objemom 5 

m3
, vysokotlakový kompresor (300 bar) na tlakovanie Ni zo zásobníka do vysokotlakových fliaš 

systém musí pozostávať, resp. existujúca infraštruktúra musí byť doplnená o: 

o generátor dusíka Ni, č istota plynu minimálne 99,995 %, minimálny objem vyvíjaného Ni v rozsahu 
ÁNO 

5-12m3/h 

o zväzok fl iaš - minimálne 6 fl iaš, / 20 MPa / 50 1 I fl'aša, resp. na 60 m3 stlačeného plynu ÁNO 



o rozvodná lišta s minimálne 3 výstupnými ventilmi pre rozvod tlakového plynu k už existujúcim 
ÁNO technológiám pre minimálne 6 fliaš 

o 1 ks vysokotlaková hadica s opletením z nehrdzavejúcej ocele (PN 250 bar) dÍžka min. 2 ms 
voľným i koncovkami s presuvnou maticou s vnútorným závitom (napr. W24,32/14"1 na dusík, tlakomer 

ÁNO min. 1 ks, redukčný venti l min. 1 ks, uzatvárací venti l min. 1 ks (20 MPa) a príslušenstvo na prepojenie s 
existujúcou infraštruktúrou 

O.H1 .P97 Systém elektrostatického zvlákňovania pre pr1pravu nanovlákien 

Typ zariadenia ale/Jo vývojová rada: TL-Pro-BM 

Vjrobca zariadenia: SHENZHEN TONG LI TECH CO L TO 

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia: 
Pa111meffe ponúkaného zariadenia: 

(ÁNO-NIE/hodnota pa111meúa): 

Zariadenie pre prípravu nanovlákien elektrostatickým zvlákňovaním s kontrolovanou atmosférou a 
systémom umožňujúcim prípravu homogénneho materiálu s kontrolovanými rozmermi pre následné ÁNO 
testovanie fyzikálnych vlastností. 

pracovná komora s rozmermi 950 x 450 x 850 mm, komora musí byť vybavená povrchovou elektro- ANO, prac komora 950x450x850mm s 
izolačnou úpravou, dvierkami a okienkami z tvrdeného skla alebo ekvivalentného materiálu s podobnými povrchovo elektro izolačnou úpravou z 
alebo lepšími vlastnosťami pre sledovanie procesu zvlákňovania tvrdeného skla 
pre prípravu nanovlákien elektrostatickým zvlákňovaním sa požaduje v komore kontrola teploty 

u „....,, , ··- ,„_ ·- J - - -- ...,.., 

v rozmedzí 20 - 80 °C, pričom sa požaduje možnosť regulácie vnútorných podmienok ovládacím 
možnosťou regulácie vnútorných 

panelom mimo zvlákňovacej komory 
podmienok (ovládací panel mimo 

. \ 

systém musí obsahovať zdroj vysokého napätia s možnosťou produkovať ako kladné napätie v rozsahu ÁNO, zdroj vysokého napätia -20-50kV, 
minimálne od O až 50 kV ako aj záporné v rozsahu minimálne od -20 kV až O kV. Napätie musí byť plynulo nastaviteľné s krokom O, 1 kV, 
plynulo nastavite ľné presnosťou O, 1 kV. Výstupný prúd: <1 mA výstupný prúd menej ako 1 mA 

systém musí byť vybavený minimálne 4-kanálovou striekačkovou pumpou s možnosťou regulácie ANO, 4-kanálová striekačková pumpa, 
prietoku, objemu a času. Pumpa musí byť prispôsobená pre prácu pod vysokým napätím. Objemy prispôsobená pre prácu s vysokým 
striekač iek od 1 Oul do 60 ml naoätím s možnosťou reaulácie 

súčasťou systému musia byť zvlákňovacie trysky a dýzy a pomocná jednotka so špecifikáciami: 

o koaxiálne trysky, vonkajšie a vnútorné trysky musia byť vymeniteľné ÁNO 

o triaxiálne zvlákňovacie trysky, vonkajšie , stredné a vnútorné dýzy musia byť vymenite ľné ÁNO 



o zvlákňovacia tryska v tvare V ÁNO 

o viactrysková dýza: 4 až 8 trysková v lineárnom poli alebo v kruhu ÁNO, 4-8 trysková v lineárnom poli 

o zvlákňovacia tryska pre min. 1 O µI ÁNO 

o posuvná jednotka pre zvlákňovacie trysky do vzdialenosti 400 mm a s rých losťou posunu 1-15 
ÁNO 

mm/sekundu 

súčasťou systému musia byť nasledujúce typy kolektorov: 

\1 -.-, ,.., , _..., IJ --- - w' J 

o plochý doskový kolektor vyrobený z nehrdzavejúcej ocele s rozmermi 150 x 150 mm vyrobený z nehrdzavejúcej ocele s 
s nastaviteľným uhlom uloženia a s držiakom X-Y pre plochý detektor vyrobený z izolačných materiálov rozmermi 150 x 150 mm s 

- :..1. P~ " . L I ,1 ."- ~- --
o rotačný bubnový kolektor, vyrobený z nehrdzavejúcej ocele s priemerom 100 mm a 50 mm, dÍžkou 

ANU, rotacny ouonovy KoleKtor, 
vyrobený z nehrdzavejúcej ocele s 

250mm s rýchlosťou v rozsahu od 1 až 3000 otáčok/min s presnosťou +/- 1 ot./min 
" " 

1 nn mm ::i i:;n mm rlÍ?L-n1 1 

o drážkový rotačný kolektor s priemerom 100 mm a 50 mm a dÍžkou 250 mm s rých losťou v rozsahu ""''"'-"' ' I VLCIVl l J ...,""IJI IVYJ ' 
vyrobený z nehrdzavejúcej ocele s od 1 až 3000 otáčok/m in s presnosťou +/-1 ot./min, s vymeniteľným i tŕňam i s priemermi: 2, 3, 4, 5, 6 a 8 
priemerom 100 mm a 50 mm, dÍžkou mm s celkovým počtom tŕňov 6, vyrobené z nehrdzavejúcej ocele ~~~ - -· .. ,_ ~ v 

o rotačný disk s priemerom 140 mm s ostrým okrajom alebo s plochým okrajom pre záchyt 
ANU, rotacny a1sK s priemerom 14U 

mm s ostrým okrajom alebo s plochým 
individuálnych prameňov 1 nr"' .,..;.,..h"+ inrli\/irl1 ' L 

'" ' 

systém musí byť vybavený ovládaním pohybu zvlákňovacích dýz a kolektorov mimo komoru ÁNO 

systém musí umožňovať núdzové zastavenie, musí byť vybavený automatickým vypínaním napájania 
vysokého napätia pri otvorení dvierok a musí d isponovať funkciou odstránenia statického náboja, ÁNO 
komora zariadenia musí byť uzemnená 

O.H1 .P98 Tlakový strednoškálový reaktor do 60 Bar 

Typ zariadenia ale/Jo vývojová rada: POL YCALVE SERIES 

Vjrobca zariadenia: BUCHl/LAUDA 

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia: 
Pa111meffe ponúkaného zariadenia: 

(ÁNO-NIE/hodnota pa111meúa): 

laboratórny reaktor umožňujúci aplikácie: kryštalizácia, rozpúšťan ie, syntéza, polymerizácia, korózne 
ÁNO 

skúšky 



systém musí obsahovať duplikátorovú sklenenú nádobu so spodným vypúšťacím ventilom, objem 
Al'IU, aup11Ka10rova sK1enena naaooa 

nádoby minimálne 2 1 s pracovným tlakom až do minimálne 6 bar (0,6 MPa) a duplikátorovú kovovú 
so spodným vypúšťacím venti lom, 

nádobu, s možnosťou použitia v tom istom systéme ako sklenená nádoba, s objemom minimálne 1 1 a 
objem nádoby 2 1 , pracovný tlak do 6 
bar a duplikátorová kovová nádoba s 

pracovným tlakom až 60 bar (6 MPa) . .. -- .~ : ... :-. ,, ... __ ~ -"'--

teplotný rozsah v rozmedzí minimálne od -20 °C až +200 °C pre sklenenú nádobu a od -10 °C až Ml'IU, 1c..,1vu 1y rozsan -..::u '-' - .,. ..::uu '-' 

+ 250 °C pre kovovú nádobu 
pre sklenenú nádobu/-10 °C -+250 °C 

nr"' i.-nv~uo'1 - ' 1 

systém musí byť vybavený magnetickou spojkou pre uzatvorenie reaktora - vonkajší a vnútorný magnet 
ÁNO 

(úplne tesné zariadenie, bez tesnení a upchávok) 

systém musí umožňovať reguláciu otáčok v rozsahu minimálne od O až 2 OOO ot./min s kontrolérom ÁNO, 0-2000 ot./min s kontrolerom 

súčasťou dodávky musí byť oceľový kryt s 2 ks ventilmi , manometer, poistný venti l, teplotný senzor 
ÁNO 

Pt100 

systém musí umožňovať prácu do tlaku :::: 60bar ÁNO 

súčasťou dodávky musí byť dávkovacia byreta na pridávanie kvapalných reagencií do reaktora (objem 
ÁNO 

minimálne 500 ml, pracovný tlak minimálne 15 bar) 

súčasťou dodávky musí byť vzorkovací systém na odoberanie vzoriek počas chodu (reakcie, 
ÁNO 

polymerizácie, syntézy) bez prerušenia procesu 

súčasťou dodávky musí byť laboratórny termostat na ohrev a chladenie s rozsahom minimálne od - ÁNO 
50 °C až +200 °C a objemom minimálne 81, s obehovým čerpad lom s prietokom minimálne 16 1/min 

zariadenie musí byť chladené vzduchom ÁNO 

O.H1 .P99 Preparatfvna stlpcová chromatografia 

Typ zariadenia ale/Jo vývojová rada: SEPACORA X SERIES 

Vjrobca zariadenia: BUCHI 

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia: 
Pa111meffe ponúkaného zariadenia: 

(ÁNO-NIE/hodnota pa111meúa): 

Zostava zariadenia pre strednotlakovú kvapalinovú chromatografiu na separáciu a čistenie chemických 
ÁNO 

indivídu í zo zmesi. 

pumpy so zmiešavaním pod vysokým tlakom, pracovný prietok do minimálne 250 ml/min a maximálny ÁNO, pracovný prietok 250ml/min, tlak 
pracovný tlak minimálne 50 bar, požadovaný počet púmp 2 kusy 50 bar, 2 pumpy 



pumpy musia byť trojpiestové, odolné voči organickým rozpúšťad lám ako aj kyslým/alkalickým mobilným 
ÁNO fázam, musia byť vybavené tlakovou poistkou 

súčasťou zostavy musí byť dávkovacie zariadenie - aspoň 6-cestný dávkovací ventil pomocou 20 ml ÁNO, dávkovací ventil, 6-cestný, objem 
dávkovacej slučky 20ml 

súčasťou zostavy musí byť zberač frakcií s minimálne štyrmi stojanmi na frakcie z nerezovej ocele ÁNO 

zberač frakcií musí byť plne programovateľný, so spoločným objemom frakcií minimálne 12 litrov, bez 
nutnosti používať špeciálne sklo na zber frakcií a možnosťou rozšírenia o minimálne jeden ďalší zberač . ÁNO 
Zberač frakcií musí byť vybavený odpadovým regu lačným ventilom, sadou 4 nerezových stojanov 

požadovaná je min. 4 kolóny s so stacionárnou fázou C18, silica, s obsahom stacionárnej fázy 2x1 OOg. 
ANU, 4 Ko1ony so stac1onarnou razou 

C18, silica s obsahom stacionárnej fázy 
200 a 330 g ?v1 nnn ?nnn -:i~n n 

všetky materiály súčastí zariadenia musia byť odolné voči organickým rozpúšťad lám (dichlórmetán, 
ÁNO 

dimetylformamid) 

súčasťou zostavy musí byť UV-VIS detektor s možnosťou voľby vlnovej dlžky v minimálnom rozmedzí od ANO, rozsah detektora 200-840nm, 
200 do 840 nm, so snímaním signálu pri 4 vlnových dÍžkach súčasne a s meracou celou pre prietoky do snímanie 4 vlnových dÍžok súčasne , 
500 ml/min meracia ciela, pritok do 500 ml/min 

súčasťou zostavy musí byť riadiaca jednotka s možnosťou volenia gradientu, prietoku a tlaku ÁNO 

súčasťou dodávky je požadovaný štartovací balík spotrebného materiálu definovaného výrobcom pre 
celý systém nevyhnutný pre inštaláciu zariadenia a uvedenia do bežnej laboratórnej prevádzky, 

ÁNO 
minimálne však 4 kolóny s so stacionárnou fázou C18, silica, s obsahom stacionárnej fázy 2x100g. 200 
a 330 g 

O.H1.P100 Rotaená vákuová odparka 

Typ zariadenia ale/Jo vývojová rada: Hei-VAP EXPER CONTROL 

Vjrobca zariadenia: HEIDOLPH INSTRUMENTS 

Požadované funkčné a technické parametre zariadenía: 
Pa111meffe ponúkaného zariadenia: 

(ÁNO-NIE/hodnota pa111meúa): 



Rotačná vákuová odparka s membránovou pumpou. ÁNO 

laboratórna odparka s elektrickým zdvihom banky, indikácia výšky zdvihu v milimetroch ÁNO 

vertikálny ch ladič ÁNO 

otáčky regulované minimálne v rozmedzí 1 O - 200 rpm ÁNO, reguľovateľné 10-280rpm 

ohrevný kúpeľ do 100 °C, veľkosť desti lačnej banky aspoň 1 OOO ml, zábrus 29/32 
ANU, do ..::uu ·1,.; (v zav1s1ost1 od 

ooužitého média). veľkosť destilačnei 

súčasťou odparky musí byť vákuová chemicky odolná membránová pumpa, sacia kapacita minimálne ANU, Lts11mm, scnopnosr aos1annur 
vákuum 2 mbar, sekundárny ch lad ič na 

15 l/min, schopnosť dosiahnuť vákuum 5 mbar, sekundárny ch ladič na výstupe pár z pumpy s bankou 
V\Íc:h 1n"' n6r 7 n1 imnv c: h::inkn1 1 

zariadenie musí obsahovať regulátor vákua, riadiaci panel pre nastavenie základných parametrov 
odparovania, min. nastavenia otáčok, teploty kúpeľa , tlak, knižnica najpoužívanejších rozpúšťad ie l s 

ÁNO 
predvolenými destilačnými parametrami, min. nastavenia otáčok, teploty kúpeľa, tlak. Súčasťou 
zariadenia musí byť spojovací materiál, min. 2 rýchlospojky, min. 3 m hadice pre prívod chladiacej vody. 

O.H1.P101 Chladnieka kombinovaná laboratórna 

Typ zariadenia ale/Jo vývojová rada: LCv4010 

Vjrobca zariadenia: LIEBHERR 

Požadované funkčné a technické parametre zariadenía: 
Pa111meffe ponúkaného zariadenia: 

(ÁNO-NIE/hodnota pa111meúa): 

chladn ička kombinovaná laboratórna na uchovávanie teplocitl ivých vzoriek ÁNO 

rozmery cca 600 x 615 x 2 OOO mm tvoriace minimálny objem ch ladn ičky aspoň 254 1 a minimálny objem "°'' 'IV, .O:.VV,'1 v 1 11 h UV , 1 1.ill l h V 1 ,0 1.ill l, 

2541 objem chladn ičky ,1101 objem 
mrazn ičky aspoň 107 1 ---- - i ;t,. I„. 

osvetlenie vnútorného priestoru ÁNO 

prechodky pre externý senzor ÁNO 

digitálny ukazovateľ teploty ÁNO 

teplotný rozsah v mraziacej časti minimálne v rozsahu od -9 °C až -30 °C, nastavenie teploty s krokom s 
ÁNO 

0,1 °C 



teplotný rozsah v chladiacej časti minimálne v rozsahu od +3 °C až +8 °C, nastavenie teploty s krokom :::: 
ÁNO 0,1 °C 

minimálne 4 vnútorné pol ičky v chladiacej časti , materiál po l ičiek - rošt potiahnutý plastom alebo ÁNO 
ekvivalent 

O.H1.P102 Chladnieka na chemikálie, kombinovaná 

Typ zariadenia ale/Jo vývojová rada: LCv4010 

Vjrobca zariadenia: LI EBHERR 

Požadované funkčné a technické parametre zariadenía: 
Pa111meffe ponúkaného zariadenia: 

(ÁNO-NIE/hodnota pa111meúa): 

chladn ička kombinovaná na uchovávanie teplocitlivých chemikálií ÁNO 

rozmery cca 600 x 600 x 1 800 mm, vrátane mrazničky (ľubovoľný objem), napr. chladn ička - 217 1, 
ANU, LUU,j cm X ou, 1 cm X tí l ,l:S cm, 

2541 objem chladn ičky ,1101 objem 
mrazn ička - 92 1 m r::i7nir;kv 

automatické odmrazovanie ÁNO 

sklenené police v ch ladničke a plastové zásuvky v mraz iacej časti ÁNO 

výškovo nastaviteľné nožičky ÁNO 

zadné kolieska na presun ÁNO 

O.H1.P103 Chladnieka kombinovaná laboratórna 

Typ zariadenia ale/Jo vývojová rada: LCv4010 

Vjrobca zariadenia: LI EBHERR 

Požadované funkčné a technické parametre zariadenía: 
Pa111meffe ponúkaného zariadenia: 

(ÁNO-NIE/hodnota pa111meúa): 



chladn ička kombinovaná laboratórna na uchovávanie teplocitlivých vzoriek ÁNO 

rozmery cca 600 x 615 x 2 OOO mm tvoriace minimálny objem ch ladn ičky aspoň 254 1 a minimálny objem 
'"''"v, ..:.vv,'1 \;111 h uv, 1 \;II I h v 1,0 \;II I, 

2541 objem chladn ičky ,1101 objem 
mrazn ičky aspoň 107 1 - .... ---. i r.. •...-~ 

osvetlenie vnútorného priestoru ÁNO 

prechodky pre externý senzor ÁNO 

digitálny ukazovateľ teploty ÁNO 

teplotný rozsah v mraziacej časti minimálne v rozsahu od -9 °C až -30 °C, nastavenie teploty s krokom s 
ÁNO 0,1 °C 

teplotný rozsah v chladiacej časti minimálne v rozsahu od +3 °C až +8 °C, nastavenie teploty s krokom s 
ÁNO 0,1 °C 

minimálne 4 vnútorné pol i čky v chladiacej časti , materiál po l ičiek - rošt potiahnutý plastom alebo 
ÁNO ekvivalent 

O.H1.P104 Chladnieka laboratórna 

Typ zariadenia ale/Jo vývojová rada: LKv3913 

Vjrobca zariadenia: LIEBHERR 

Požadované funkčné a technické parametre zariadenía: 
Pa111meffe ponúkaného zariadenia: 

(ÁNO-NIE/hodnota pa111meúa): 

chladn ička laboratórna na uchovávanie teplocitlivých vzoriek ÁNO 

rozmery cca 1 800 x 600 x 600 mm, minimálny objem 360 1 
ANO, rozmery 1840x600x615mm, 

objem 360 1 

teplotný rozsah v chladiacej časti minimálne v rozsahu od +3 °C až +8 °C, nastavenie teploty s krokom s 
ÁNO 0,1 °C 

digitálny ukazovateľ teploty ÁNO 

presklené samozatváracie dvere ÁNO 



prechodka pre externý senzor ÁNO 

optický a akustický alarm ÁNO 

vnútorné LED osvetlenie alebo ekvivalent ÁNO 

O.H1.P105 Chemická chladnieka 

Typ zariadenia ale/Jo vývojová rada: LKv3913 

Vjrobca zariadenia: LIEBHERR 

Požadované funkčné a technické parametre zariadenía: 
Pa111meffe ponúkaného zariadenia: 

(ÁNO-NIE/hodnota pa111meúa): 

chladn ička na uchovávanie teplocitlivých chemikálií ÁNO 

rozmery cca 1 800 x 600 x 600 mm, minimálny objem 360 1 
ANO, rozmery 1840x600x615mm, 

obiem 360 1 

teplotný rozsah v chladiacej časti minimálne v rozsahu od +3 °C až +8 °C, nastavenie teploty s krokom :::: 
ÁNO 0,1 °C 

digitálny ukazovateľ teploty ÁNO 

presklené samozatváracie dvere ÁNO 

prechodka pre externý senzor ÁNO 

optický a akustický alarm ÁNO 

vnútorné LED osvetlenie alebo ekvivalent ÁNO 

O.H1.P106 Chemická chladnieka 

Typ zariadenia ale/Jo vývojová radll:I LKv3913 



Vjrobca zariadenia: 

Požadované funkčné a technické parametre zariadenía: 

chladn ička na uchovávanie teplocitlivých chemikálií 

rozmery cca 1 500 x 600 x 600 mm, minimálny objem 300 1 

teplotný rozsah v chladiacej časti minimálne v rozsahu od +3 °C až +8 °C, nastavenie teploty s krokom :::: 
0,1 °C 

digitálny ukazovateľ teploty 

presklené samozatváracie dvere 

prechodka pre externý senzor 

optický a akustický alarm 

vnútorné LED osvetlenie alebo ekvivalent 

PRAGOLAB s.r.o. 
IČO: 31352839 
Drieňová 34, 821 02 Bratislava 

LIEBHERR 

Pa111meffe ponúkaného zariadenia: 
(ÁNO-NIE/hodnota pa111meúa): 

ÁNO 

ANO, rozmery 1840xt>uuxt>15mm, 
obiem 360 1 

ÁNO 

ÁNO 

ÁNO 

ÁNO 

ÁNO 

ÁNO 



NAVRH OCENENIA POLOZIEK • 1. časť Technologický celok pre ,prípravu vzorky 

Obchodné meno uchád_Zača: PRAGOLAB s.r.o. 
Sídlo uchádzača: Drieňová 34, 821 02 Bratislava • 

Ceny je potrebné zaokrúhľovať na 2 desatinné miesta. 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH a sadzbu DPH O %. 

Predmet zákazky: Prístrojové vybavenie pre výskumné centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV 
1. časť Technologický celok pre prípravu vzorky 

č.R.P. Názov položky MJ 

O.H1.P63 
Zariadenie na nanášanie tenkých vrstiev na 

ks 
častice 

O.H1.P64 Chladiace zariadenie ks 

O.H1.P66 T ermokompresné kontaktovacie zariadenie ks 

O.H1.P67 Naparovací systém ks 

O.H1.P68 Plazmová komora na prípravu vzoriek ks 

O.H1.P69 
Evaporátor kovov na báze elektrónového 

ks 
l úča 

O.H1.P70 Spincoater ks 

O.H1.P71 UHV vákuová komora pre in-situ RTG rozptyl ks 

.H. 7 Stol íl s 

O. H1.P76 
Automatický elektro-hydraulický lis na 

ks 
zalisovanie vzoriek za te la 

O. H1.P77 Plnoautomatická elektrická tavička ks 

O. H1.P78 Zariadenie pre vstrekovacie tvarovanie ks 

O. H1.P79 Polo-automatická brúska a leštička ks 

O. H1.P80 ks 

M _ tv Jednotková Sadzba 
nozs 0 cena bez DPH DPH (%} 

1 519 000,00 € 20% 

1 56 530,00 € 20% 

1 54120,00 € 20% 

1 310 360,00 € 20% 

1 20 687,00 € 20% 

1 92 520,00 € 20% 

1 25 800,00 € 20% 

1 201 700,00 € 20% 

% 

1 13 440,00 € 20% 

1 46 720,00 € 20% 

1 156 620,00 € 20% 

1 15 655,00 € 20% 

1 31640,00 € 20% 

Jednotková 
cena s DPH 

622 800,00 € 

67 836,00 € 

64 944,00 € 

372 432,00 € 

24 824,40 € 

111 024,00 € 

30 960,00 € 

242 040,00 € 

4 8, € 

16128,00€ 

56 064,00 € 

187 944,00 € 

18 786,00 € 

37 968,00 € 

Celková cena 
bez DPH 

519 000,00 € 

56 530,00 € 

54 120,00 € 

310 360,00 € 

20 687,00 € 

92 520,00 € 

25 800,00 € 

201 700,00 € 

33 4 o 
13 440,00 € 

46 720,00 € 

156 620,00 € 

15 655,00 € 

31 640,00 € 

Príloha 7 

Celková cena 
s DPH 

622 800,00€ 

67 836,00€ 

64 944,00€ 

372 432,00€ 

24 824,40€ 

111 024,00 € 

30 960,00€ 

242 040,00€ 

1 ,O 

16 128,00 € 

56 064,00€ 

187 944,00€ 

18 786,00€ 

37 968,00€ 



0.H1.P81 Zariadenie pre leštenie a pokrytie vzoriek pre
zobrazovacie a analytické techniky SEM ks 1 206 600,00 € 20% 247 920,00 € 206 600,00 € 247 920,00 €

0.H1.P82 HW a SW upgrade Precision ion polishing
System(u) (skr. PIPS) ks 1 105 950,00 € 20% 127 140,00 € 105 950,00 € 127 140,00 €

0.H1.P83 Zariadenie na elektrolytické leštenie a
leptanie ks 1 14 530,00 € 20% 17 436,00 € 14 530,00 € 17 436,00 €

0.H1.P84 Vibračný leštiaci prístroj s príslušenstvom ks 1 19 785,00 € 20% 23 742,00 € 19 785,00 € 23 742,00 €

0.H1.P86 Guľový mlyn ks 1 80 485,00 € 20% 96 582,00 € 80 485,00 € 96 582,00 €
0.H1.P87 Indukčný ohrev ks 1 9 560,00 € 20% 11 472,00 € 9 560,00 € 11 472,00 €
0.H1.P88 Kontajner na lisovanie Al materiálov ks 1 18 770,00 € 20% 22 524,00 € 18 770,00 € 22 524,00 €

0.H1.P89 Píla diamantová drôtová ks 1 20 417,00 € 20% 24 500,40 € 20 417,00 € 24 500,40 €
0.H1.P90 Rotačná kovačka ks 1 252 140,00 € 20% 302 568,00 € 252 140,00 € 302 568,00 €

0.H1.P91 Sitovací stroj ks 1 16 920,00 € 20% 20 304,00 € 16 920,00 € 20 304,00 €

0.H1.P92 Valcovacia stolica na valcovanie za studena ks 1 52 850,00 € 20% 63 420,00 € 52 850,00 € 63 420,00 €

0.H1.P93
Teplotná komora s regulátorom a
príslušenstvom pre skúšky ťahom /tlakom
pre trhací stroj

ks 1 94 760,00 € 20% 113 712,00 € 94 760,00 € 113 712,00 €

0.H1.P94 Zostava laboratórnych miešadiel kovových a
keramických práškov s príslušenstvom ks 1 98 150,00 € 20% 117 780,00 € 98 150,00 € 117 780,00 €

0.H1.P95 Vákuová výveva ks 1 11 442,00 € 20% 13 730,40 € 11 442,00 € 13 730,40 €
0.H1.P96 Systém generovania dusíka ks 1 39 900,00 € 20% 47 880,00 € 39 900,00 € 47 880,00 €

0.H1.P97 Systém elektrostatického zvlákňovania pre
prípravu nanovlákien ks 1 39 600,00 € 20% 47 520,00 € 39 600,00 € 47 520,00 €

0.H1.P98 Tlakový strednoškálový reaktor do 60 Bar ks 1 74 000,00 € 20% 88 800,00 € 74 000,00 € 88 800,00 €
0.H1.P99 Preparatívna stĺpcová chromatografia ks 1 44 935,00 € 20% 53 922,00 € 44 935,00 € 53 922,00 €

0.H1.P100 Rotačná vákuová odparka ks 2 9 902,00 € 20% 11 882,40 € 19 804,00 € 23 764,80 €

0.H1.P101 Chladnička kombinovaná laboratórna ks 1 2 226,00 € 20% 2 671,20 € 2 226,00 € 2 671,20 €

0.H1.P102 Chladnička na chemikálie, kombinovaná ks 1 2 247,00 € 20% 2 696,40 € 2 247,00 € 2 696,40 €

0.H1.P103 Chladnička kombinovaná laboratórna ks 1 2 447,00 € 20% 2 936,40 € 2 447,00 € 2 936,40 €
0.H1.P104 Chladnička laboratórna ks 1 2 361,00 € 20% 2 833,20 € 2 361,00 € 2 833,20 €

0.H1.P105 Chemická chladnička ks 2 1 957,00 € 20% 2 348,40 € 3 914,00 € 4 696,80 €



O.H1. P106 !chemická chladn ička 1 ks 1 1 1 1904,00 € 1 20% 1 2 284,80 € 1 904,00 € 2 284,80€ 

Celková cena za 1. časť Technologický celok pre prfpravu vzorky: 2 813 929,00 € 3 376 714,80 € 



Príloha č. 3 

Zoznam subdodávateľov 
 

P. 
č. 

Obchodné meno 
a sídlo 

subdodávateľa 
IČO 

Osoba oprávnená konať 
za subdodávateľa 

(meno a priezvisko, dátum 
narodenia, adresa pobytu) 

% podiel 
na zákazke 

Predmet 
subdodávok 

1.      
2.      
3.      

 

Upozornenie: Ak má subdodávateľ povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, 
musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 



Príloha č. 4 

Zoznam Prístrojového vybavenia, na ktoré bude poskytnutý preddavok 

Verejný obstarávateľ poskytne úspešnému uchádzačovi preddavky vo výške 60 % ponukovej ceny na 
tieto vybrané prístroje a zariadenia: 

1. časť Technologický celok pre prípravu vzoriek materiálov 

0.H1.P63 Zariadenie na nanášanie tenkých vrstiev na častice 
0.H1.P78 Zariadenie pre vstrekovacie tvarovanie 
0.H1.P81 Zariadenie pre leštenie a pokrytie vzoriek pre zobrazovacie a analytické techniky SEM 
0.H1.P90 Rotačná kovačka 
0.H1.P92 Valcovacia stolica na valcovanie za studena 
0.H1.P93 Teplotná komora s regulátorom a príslušenstvom pre skúšky ťahom/tlakom pre trhací 

stroj 
0.H1.P94 Zostava laboratórnych miešadiel kovových a keramických práškov s príslušenstvom 
0.H1.P97 Systém elektrostatického zvlákňovania pre prípravu nanovlákien 
0.H1.P98 Tlakový strednoškálový reaktor do 60 Bar 



Príloha č. 5 

Miesto dodania Predmetu plnenia 

1. časť Technologický celok na prípravu vzorky: 

Č. 

Číslo podľa 
Zmluvy 
o NFP 
projektu 

Názov položky Miesto dodania 

1 0.H1.P63 Zariadenie na nanášanie tenkých 
vrstiev na častice 

CENTRUM PRE VYUŽITIE POKROČILÝCH 
MATERIÁLOV SAV (CEMEA), Dúbravská 
cesta 9, Bratislava 

2 0.H1.P64 Chladiace zariadenie ELEKTROTECHNICKÝ ÚSTAV SAV, Dúbravská 
cesta 9, Bratislava 

3 0.H1.P66 Termokompresné kontaktovacie 
zariadenie 

ELEKTROTECHNICKÝ ÚSTAV SAV, Dúbravská 
cesta 9, Bratislava 

4 0.H1.P67 Naparovací systém ELEKTROTECHNICKÝ ÚSTAV SAV, Dúbravská 
cesta 9, Bratislava 

5 0.H1.P68 Plazmová komora na prípravu 
vzoriek 

FYZIKÁLNY ÚSTAV SAV, Dúbravská cesta 9, 
Bratislava 

6 0.H1.P69 Evaporátor kovov na báze 
elektrónového lúča 

FYZIKÁLNY ÚSTAV SAV, Dúbravská cesta 9, 
Bratislava 

7 0.H1.P70 Spincoater FYZIKÁLNY ÚSTAV SAV, Dúbravská cesta 9, 
Bratislava 

8 0.H1.P71 UHV vákuová komora pre in-situ 
RTG rozptyl 

FYZIKÁLNY ÚSTAV SAV, Dúbravská cesta 9, 
Bratislava 

9 0.H1.P75 Stolová presná píla ÚSTAV ANORGANICKEJ CHÉMIE SAV, 
Dúbravská cesta 9, Bratislava 

10 0.H1.P76 Automatický elektro-hydraulický 
lis na zalisovanie vzoriek za tepla 

ÚSTAV ANORGANICKEJ CHÉMIE SAV, 
Dúbravská cesta 9, Bratislava 

11 0.H1.P77 Plnoautomatická elektrická tavička ÚSTAV ANORGANICKEJ CHÉMIE SAV, 
Dúbravská cesta 9, Bratislava 

12 0.H1.P78 Zariadenie pre vstrekovacie 
tvarovanie 

ÚSTAV ANORGANICKEJ CHÉMIE SAV, 
Dúbravská cesta 9, Bratislava 

13 0.H1.P79 Polo-automatická brúska a leštička ÚSTAV ANORGANICKEJ CHÉMIE SAV, 
Dúbravská cesta 9, Bratislava 

14 0.H1.P80 
Zariadenie pre elektrolytické 
stenčovanie kovových vzoriek pre 
TEM 

ÚSTAV MATERIÁLOV A MECHANIKY 
STROJOV SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 

15 0.H1.P81 
Zariadenie pre leštenie a pokrytie 
vzoriek pre zobrazovacie 
a analytické techniky SEM 

ÚSTAV MATERIÁLOV A MECHANIKY 
STROJOV SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 

16 0.H1.P82 HW  a SW upgrade Precision ion 
polishing System(u) (skr. PIPS) 

ÚSTAV MATERIÁLOV A MECHANIKY 
STROJOV SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 

17 0.H1.P83 Zariadenie na elektrolytické 
leštenie a leptanie 

ÚSTAV MATERIÁLOV A MECHANIKY 
STROJOV SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 

18 0.H1.P84 Vibračný leštiaci prístroj 
s príslušenstvom 

ÚSTAV MATERIÁLOV A MECHANIKY 
STROJOV SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 



 

 2 

19 0.H1.P86 Guľový mlyn ÚSTAV MATERIÁLOV A MECHANIKY 
STROJOV SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 

20 0.H1.P87 Indukčný ohrev ÚSTAV MATERIÁLOV A MECHANIKY 
STROJOV SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 

21 0.H1.P88 Kontajner na lisovanie Al 
materiálov 

ÚSTAV MATERIÁLOV A MECHANIKY 
STROJOV SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 

22 0.H1.P89 Píla diamantová drôtová ÚSTAV MATERIÁLOV A MECHANIKY 
STROJOV SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 

23 0.H1.P90 Rotačná kovačka ÚSTAV MATERIÁLOV A MECHANIKY 
STROJOV SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 

24 0.H1.P91 Sitovací stroj ÚSTAV MATERIÁLOV A MECHANIKY 
STROJOV SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 

25 0.H1.P92 Valcovacia stolica na valcovanie za 
studena 

ÚSTAV MATERIÁLOV A MECHANIKY 
STROJOV SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 

26 0.H1.P93 
Teplotná komora s regulátorom 
a príslušenstvom pre skúšky 
ťahom/tlakom pre trhací stroj 

ÚSTAV MATERIÁLOV A MECHANIKY 
STROJOV SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 

27 0.H1.P94 
Zostava laboratórnych miešadiel 
kovových a keramických práškov 
s príslušenstvom 

ÚSTAV MATERIÁLOV A MECHANIKY 
STROJOV SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 

28 0.H1.P95 Vákuová výveva ÚSTAV MATERIÁLOV A MECHANIKY 
STROJOV SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 

29 0.H1.P96 Systém generovania dusíka ÚSTAV MATERIÁLOV A MECHANIKY 
STROJOV SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 

30 0.H1.P97 
Systém elektrostatického 
zvlákňovania pre prípravu 
nanovlákien 

ÚSTAV POLYMÉROV SAV, 
Dúbravská cesta 9, Bratislava 

31 0.H1.P98 Tlakový strednoškálový reaktor do 
60 Bar 

ÚSTAV POLYMÉROV SAV, 
Dúbravská cesta 9, Bratislava 

32 0.H1.P99 Preparatívna stĺpcová 
chromatografia 

ÚSTAV POLYMÉROV SAV, 
Dúbravská cesta 9, Bratislava 

33 0.H1.P100 Rotačná vákuová odparka ÚSTAV POLYMÉROV SAV, 
Dúbravská cesta 9, Bratislava 

34 0.H1.P101 Chladnička kombinovaná 
laboratórna 

ÚSTAV POLYMÉROV SAV, 
Dúbravská cesta 9, Bratislava 

35 0.H1.P102 Chladnička na chemikálie, 
kombinovaná 

ÚSTAV POLYMÉROV SAV, 
Dúbravská cesta 9, Bratislava 

36 0.H1.P103 Chladnička kombinovaná 
laboratórna 

ÚSTAV POLYMÉROV SAV, 
Dúbravská cesta 9, Bratislava 

37 0.H1.P104 Chladnička laboratórna ÚSTAV POLYMÉROV SAV, 
Dúbravská cesta 9, Bratislava 

38 0.H1.P105 Chemická chladnička ÚSTAV POLYMÉROV SAV, 
Dúbravská cesta 9, Bratislava 

39 0.H1.P106 Chemická chladnička ÚSTAV POLYMÉROV SAV, 
Dúbravská cesta 9, Bratislava 

 




