Kúpna zmluva č. ZM1/2021-29
uzatvorená v zmysle § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
(ďalej ako „Zmluva“)
Zmluvné strany:
Kupujúci:
Sídlo:
Právna forma:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT kód:

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49, 814 38 Bratislava
rozpočtová organizácia
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda SAV
00 037 869
2020844914
SPSRSKBA

(ďalej ako „Kupujúci“)
a
Predávajúci:
Sídlo:
Právna forma:
Označenie registra:
Štatutárny orgán:
v zastúpení:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT/BIC:

PRAGOLAB s.r.o.
Drieňová 34, 821 02 Bratislava
spoločnosť s ručením obmedzeným
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odd: s.r.o.,
vložka číslo 5279/B
Ing. Ladislav Náměstek, konateľ
RNDr. Mariana Danková, PhD., prokuristka oprávnená konať
samostatne
31352839
SK2020325142
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“ - 3. časť Technologický celok pre sledovanie fyzikálnochemických vlastností materiálov“, 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.
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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.
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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.
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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,
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(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
3 556 160,40 EUR s DPH (slovom tri milióny päťstopäťdesiatšesťtisícstošesťdesiat EUR štyridsať
centov) z toho
(a) cena
bez
DPH
v
sume
2 963 467,00
EUR
(slovom
dva
milióny
deväťstošesťdesiattritisícštyristošesťdesiatsedem EUR)
(b) % DPH v sume 592 693,40 EUR (slovom päťstodeväťdesiatdvatisícšesťstodeväťdesiattri EUR
štyridsať 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,
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(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.
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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.
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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
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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.
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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
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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.
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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.
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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.
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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.
predseda SAV

RNDr. Mariana Danková, PhD.
prokuristka PRAGOLAB s.r.o.
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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 univerzitnovedeckého 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.

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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3. časť Technologický celok pre sledovanie fyzikálno-chemických vlastností materiálov
0.H1.P7

Potenciostat (1 ks)

Zariadenie na meranie základných elektrických vlastností tenkovrstvových štruktúr na báze Li pre elektródy
nových typov batérií.
Minimálne technické parametre:
- potenciostat musí umožňovať meranie základných elektrických vlastností - cyklická voltametria,
meranie náboja (coulometria), chronoampermetria, potenciostatické merania pri konštantnom
napätí, galvanostatické meranie, elektrochemická impedančná spektroskopia na báze Li pre
elektródy nových typov batérií,
- vstupný odpor minimálne 1 Tohm,
- napäťový rozsah ± 10 V,
- prúdové rozsahy minimálne 100 pA - 1 A,
- impedančná spektroskopia s rozsahom frekvencií minimálne 10 μHz - 10 MHz,
- možnosť analógového integrovania, rýchle vzorkovanie na meranie prechodových javov, možnosť
generovať rýchle analógové signály v rozsahu minimálne ± 5 V, od 10 mV/s do 250 kV/s, možnosť
merania v bi-potenciostatickom móde, možnosť použitia elektrochemických quartz mikrováh
(EQCM),
- súčasťou dodávky musí byť softvér na tzv. „fitovanie“ impedančných kriviek.
0.H1.P8

Systém na simulovanie a modelovanie fyzikálnych procesov (1 projekt)

Systém/platforma na báze metódy konečných prvkov pre simuláciu a modelovanie fyzikálnych procesov pri
príprave a interpretácii vlastností tenkých vrstiev a tenkovrstvových štruktúr. Univerzálny systém pre
vedecké a technické simulácie, s riešeniami z rôznych oblastí aplikovanej matematiky, vizualizáciu a vývoj
algoritmov.
Minimálne technické parametre:
- systém/platforma musí umožňovať efektívne simulácie pomocou klastrov, pomocou gridu a klaudu,
ako aj pomocou parciálnych diferenciálnych rovníc s využitím metódy konečných prvkov
1. sada
- modul pre simuláciu mechanických štrukturálnych zmien indukovanými mechanickým pnutím
(1ks),
- modul pre simuláciu životnosti a mechanickej únavy materiálu založených na cyklickom zaťažení
súčiastok (1ks),
- modul na analýzu sústav tuhých a pružných telies, umožňujúci kinetickú a dynamickú analýzu
pohybu, mechanického napätia i deformácie častí mechanických sústav (1ks),
2. sada
- modul pre simuláciu mechanických štrukturálnych zmien indukovanými mechanickým pnutím
(1ks),
- modul na analýzu šírenia zvukových vĺn v tuhých látkach, vzduchu, kvapalinách ako aj na ich
rozhraniach (1ks),
- modul na modelovanie rozloženia nízko-frekvenčných elektromagnetických polí (1ks),
- modul na analýzu rozloženia, prenosu a prestupu tepla v rôznych materiáloch (1ks),
- modul pre simuláciu prúdenia kvapalín v laminárnom aj turbulentnom móde (1ks),
- modul pre simuláciu zmiešavacích reaktorov kvapalín (1ks),
- modul pre pripájanie k CAD systémom pre zjednodušené vytváranie modelov (1ks),
3.
-

sada
modul na modelovanie rozloženia nízko-frekvenčných elektromagnetických polí (1ks),
modul na analýzu rozloženia, prenosu a prestupu tepla v rôznych materiáloch (1ks),
modul pre simuláciu prúdenia kvapalín v laminárnom aj turbulentnom móde (1ks),
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0.H1.P9

modul pre simuláciu prúdenia kvapalín, prenosu tepla a hmoty v potrubiach (1ks),
modul pre pripájanie k CAD systémom pre zjednodušené vytváranie modelov (1ks).
Výpočtová platforma HW pre systém na simulovanie a modelovanie fyzikálnych procesov
(3 ks)

Platforma na implementáciu systému určeného na simulovanie a modelovanie fyzikálnych procesov
nakonfigurovaný a optimalizovaný na časovo náročné výpočty na báze metódy konečných prvkov.
Minimálne technické parametre:
- 16 jadrový procesor napríklad AMD alebo ekvivalent, pamäť 128 GB (8*16 GB), DDR4 SDRAM 2400,
2 x video karta 12 GB, napríklad NVIDIA alebo ekvivalent, video karta 8 GB, napríklad NVIDIA
Quadro alebo ekvivalent, 3x pevný disk typu Solid State Drive 3500/2500 MBps – počet 2 ks,
- 16 jadrový procesor napríklad AMD alebo ekvivalent, pamäť 128 GB (8*16 GB), DDR4 SDRAM 2400,
video karta 5 GB, napríklad NVIDIA Quadro alebo ekvivalent, video karta 12 GB, napríklad NVIDIA
Titan XP alebo ekvivalent, 2x pevný disk typu Solid State Drive 3500/2100 MBps – počet 1 ks.
0.H1.P10 Vákuovateľný tribometer (1 ks)
Vákuovateľný tribometer na meranie tribologických vlastností - meranie trecej sily nízkotrecích povlakov
tvorených tenkými vrstvami 2D materiálov (grafén, MoS 2 , MoSe 2 , WS 2 , WSe 2 ) a nanokompozitov (grafén
oxid, BC 4 ) veľkoplošných vzoriek (>1 cm).
Minimálne technické parametre:
- tribometer s vákuovou komorou so základným tlakom nie vyšším ako 10-7 mbar,
- vnútorný rozmer komory minimálne 490 mm x 430 mm x 380 mm (dĺžka x šírka x výška),
- osvetlenie komory prepínateľným svetlom LED,
- súčasťou komory musia byť elektropneumatické ventily alebo ekvivalentné,
- súčasťou komory musí byť vstavaný vákuový regulátor,
- čerpací systém s turbomolekulárnou vývevou s rýchlosťou čerpania najmenej 500 l/s,
- možnosť napúšťania pracovného plynu s riadením prietoku,
- možnosť externého riadenia rádiusu dráhy merania vo vákuovej komore,
- tribometer musí umožňovať meranie metódami typu „ball-on-disk“ a „pin-on-disk“,
- tribometer musí obsahovať závažie pre stabilnú aplikáciu normálového pôsobenia sily,
- maximálne normálové zaťaženie do 20 N,
- rozlíšenie normálovej zaťažovacej sily najmenej 250 mN
- meranie trecej sily pomocou dvojitých snímačov LVDT,
- maximálna trecia sila do 10 N,
- rozlíšenie trecej sily minimálne 0,03 mN,
- rýchlosť otáčania minimálne v rozsahu 0,3 až 600 ot/min,
- lineárny vratný posun maximálne 60 mm,
- uhlový vratný posun minimálne v rozsahu ± 10 ° až ± 150 °,
- maximálny krútiaci moment 450 N.mm
- maximálna teplota: 450 °C,
- online hĺbka opotrebenia minimálne 1,2 mm,
- nepretržité meranie trenia v reálnom čase ako funkcia času, vzdialenosti a cyklov,
- nezávislé použitie normálneho zaťaženia a merania trecej sily, aby sa zabránilo vzájomnému
vplyvu medzi rôznymi silovými signálmi,
- dva senzory pre meranie trecej sily na minimalizáciu tepelnej odchýlky pri meraní trenia,
- normálové zaťaženie aplikované závažím s vysokou stabilitou,
- online meranie hĺbky opotrebenia pre monitorovanie opotrebovania v reálnom čase počas
merania tribologických údajov,
- súčasťou dodávky musí byť riadiaci a archivačný modul umožňujúci riadenie tribometra, zber
údajov a inštaláciu programového vybavenia,
- súčasťou dodávky musí byť programové vybavenie minimálnych parametrov (funkcií):
o minimálne 3 režimy merania: štandardný, inkrementálny a užívateľsky definovateľný režim,
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programovateľné prírastkové rýchlosti v rámci jedného merania,
funkcia so súčasnými dvojitými zobrazeniami pre rozšírenú lineárnu alebo uhlovú analýzu
recipročného merania,
funkcia zobrazenia koeficientu trenia v závislosti od času alebo od počtu cyklov,
zobrazenie koeficientu trenia v porovnaní s lineárnou polohou v rámci jedného cyklu,
prekrývanie krivky maximálne 30 cyklov,
simulácia pružného kontaktu sférickej roviny alebo gule: určenie polomeru kontaktu,
kontaktnej plochy, Hertzovho tlaku, grafu rozloženia napätia podľa von Misesovho napätia
a iných v experimente použitých napätí,
nastaviteľná frekvencia získavania údajov na zobrazených krivkách minimálne v rozsahu od
0,01 Hz do 400 Hz,
automaticky nastavená prahová hodnota pre trenie,
automatický generátor reportov,
riadenie vákua s grafickým užívateľským rozhraním pre vákuovú komoru, čerpadlá, ventily
a vstupy inertného plynu,
musí umožňovať zobrazovanie úrovne vákua v reálnom čase,
riadiace PC a LCD displej (min. 24’’), export dát vo formáte ASCII alebo ekvivalent

0.H1.P11 Monitor plynov (1 ks)
Zariadenie na monitorovanie arzénovodíka AsH 3 , fosforovodíka PH 3 a amoniaku NH 3 v zmesi s vodíkom
a dusíkom a parami organokovových zlúčenín, ktoré sa využívajú v zmesiach pri raste tenkých
polovodičových vrstiev metódou MOCVD.
Minimálne technické parametre:
- schopnosť okamžitej detekcie nebezpečných toxických plynov v laboratóriu MOCVD: arzénovodík
AsH 3 , fosforovodík PH 3 , amoniak NH 3 v zmesi s vodíkom H 2 a dusíkom N 2 (nosný plyn) a parami
organokovových zlúčenín (ostatné zdrojové plyny),
- koncentrácia detegovaných plynov v zmesi plynov: arzénovodík AsH 3 – 0,1 až 1,0 % mol;
fosforovodík PH 3 – 0,1 až 1,0 % mol; amoniak NH 3 – 10 až 40 % mol,
- rozsah citlivosti detekčného prístroja: arzénovodík AsH 3 – rádovo 0,1 až 100 ppb; fosforovodík PH 3
– rádovo 1 až 1 000 ppb; amoniak NH 3 – rádovo 0,01 až 100 ppm,
- systém detekcie a selektivita detekčného zariadenia: detekcia na báze senzora s chemickou páskou
citlivou na špecifický druh plynu alebo ekvivalentné technické riešenie s rovnakou alebo lepšou
selektivitou prítomnosti vodíka v detegovanej zmesi plynov,
- príprava zariadenia na meranie a odozva na prítomnosť detegovaného plynu (hlavne AsH 3 a PH 3 )
v monitorovanom priestore: rýchle uvedenie zariadenia po zapnutí do prevádzkového stavu (do
niekoľkých minút) a v prevádzkovom stave odozva na prítomnosť detegovaného plynu
v monitorovanom priestore - AsH 3 maximálne do 60 sekúnd, PH 3 a NH 3 maximálne do 10 sekúnd,
- univerzálnosť detekčného zariadenia: súčasná detekcia hydridov (AsH 3 , PH 3 ) a amínov (NH 3 ),
- zariadenie na monitorovanie plynov musí byť prenosné a umožňovať prevádzku na vstavanú
batériu nakoľko okrem prevádzky v laboratóriu musí byť zariadenie použiteľné na detekciu AsH 3 ,
PH 3 a NH 3 pri výmene tlakových fliaš (ktorá je rizikovou operáciou) s uvedenými plynmi mimo
laboratória z vonkajšej strany budovy.
0.H1.P13 Zariadenie pre štúdium fázových prechodov materiálov pri vysokej teplote (1 ks)
Flexibilné komplexné zariadenie slúžiace na štúdium správania sa špeciálnych anorganických materiálov pri
zmene teploty, umožňujúce kontinuálne vizuálne sledovanie správania sa skúmaného materiálu pri
záhreve, resp. chladení v kontrolovanej, inertnej atmosfére, alebo naopak aj pod vákuom pomocou
kamerového systému priamo pod mikroskopom. Zariadenie umožňujúce extrémne rýchly záhrev, resp.
chladenie skúmaných materiálov z teploty okolia do extrémne vysokých teplôt, ktoré sú potrebné na
roztavenie anorganických materiálov.
Minimálne technické parametre:
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zariadenie musí pozostávať z pecnej časti, kde sa vzorka materiálu taví, z regulačnej časti na
ovládanie a kontrolu teplotného režimu v pecnom zariadení, vstavaného mikroskopu na
pozorovanie dejov prebiehajúcich v pecnom zariadení počas záhrevu a kamerového systému na
záznam tohto deja,
pomocou regulačnej časti musí byť možné flexibilne ovládať ako záhrev, tak aj chladenie zariadenia,
a to aj pri extrémne vysokých rýchlostiach záhrevu minimálne v rozsahu od 0,05 °C/min až 200
°C/min,
pracovná komora pecnej časti musí byť vyrobená z materiálu ako sú napríklad zliatiny Pt, sintrovaný
Al 2 O 3 alebo tzv. „glassy carbon“, ktoré umožňujú pracovať aj s agresívnymi látkami anorganického
pôvodu, ako sú napr. fluoridy alebo chloridy,
zariadenie musí umožňovať zahrievanie skúmaných látok z teploty okolia do teploty minimálne
1 400 °C a zároveň musí byť vybavené účinným chladiacim systémom umožňujúcim bezpečne
a dlhodobo pracovať so vzorkami pri teplotách ≥ 1 400 °C, teplotná stabilita nastavenej teploty musí
byť ≤ 2 °C,
zariadenie musí umožňovať pozorovať vzorky s priemerom ≥ 5 mm a hmotnosťou minimálne až do
70 mg,
v rámci sledovania fázových premien skúmaných látok musí zariadenie obsahovať priezor
z priehľadného materiálu (napr. zafírové sklo), zabudovaný mikroskop zväčšenie minimálne 10x
s kamerovým systémom, čo umožní vizuálne sledovať správanie sa skúmaných látok so zmenou
teploty,
súčasťou dodávky zariadenia musia byť vývevy (schopné dosiahnuť hodnotu vákua minimálne
2x10-1 Pa) a prípojky, ktoré umožnia pracovať pod kontrolovanou inertnou atmosférou (Ar, N 2 ,
He) alebo pod vákuom.

0.H1.P14 Zariadenie pre automatizované meranie a zber dát (1 ks)
Modulárne zariadenie na automatizované merania a zber dát.
Minimálne technické parametre:
- zariadenie musí umožňovať meranie, vyhodnocovanie a zobrazenie časových priebehov základných
elektrických veličín, ako je napätie, prúd, odpor, a i.,
- zariadenie ako celok musí byť programovateľné v prostredí LabVIEW alebo v ekvivalentnom,
- musí umožňovať efektívne vyhodnocovať elektrické signály z rôznych druhov snímačov napr.:
termočlánkov, tlakomerov, prietokomerov,
- musí umožňovať spracovanie a vyhodnocovanie nameraných experimentálnych údajov priamo
v reálnom čase,
- minimálne dvojjadrový 667 MHz kontrolér, napr. 667 MHz Dual-Core Controller so zbernicou Artix7 FPGA alebo ekvivalentné rovnaké alebo lepšie riešenie,
- minimálne 8 slotov na zapojenie meracích modulov,
- súčasťou dodávky zariadenia musia byť moduly a súčasti:
o regulovateľný napájací zdroj s možnosťou napájania mostíkov umožňujúci generovať
základné priebehy signálu s precíznym nastavením frekvencie a úrovne generovaného
priebehu určený na použitie so zariadením,
o minimálne 8 kanálový modul s parametrami rovnakými alebo lepšími: ±78 mV, Isolated
Thermocouple Input, 95 S/s/ch,
o minimálne 4 kanálový diferenciálny analógový vstup, s parametrami rovnakými alebo
lepšími: ±10 V, 100 kS/s,
o minimálne 4 kanálový izolovaný analógový výstup s parametrami rovnakými alebo lepšími:
±10 V, Ch-Ch Isolated Analog Output,
o komunikačné 4-slotové rozhranie typu RS232V s napájaním 24V jednosmerné napätie
a prúd 3.3A, maximálny rozsah meraného napätia ±80 mV,
o pripojenie pre termočlánok, rýchlosť vzorkovania 14 S/s, 4-kanálový modul,
o simultánny analógový vstup, rýchlosť vzorkovania 50 kS/s, 4-kanálový modul, rozsah od 020 mA, analógový výstup,
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4-kanálový modul, rýchlosť vzorkovania 250 kS/s, 16 analógových vstupov,
pripojenie vodičov pomocou svorkovnicového modulu,
68-pinový kábel typu VHDCI, (tienený, obsahujúci krútené páry) na 68-pinový samičí D-SUB,
s konektormi, minimálna dĺžka 1 m,
PXI Digital Multimeter (DMM),
Digitálny multimeter umožňujúci meranie obvodových veličín v PXI systémoch,
LabVIEW Standard Service Program alebo ekvivalent.

0.H1.P15 Systém rozšírenie existujúceho DTA/TG analyzátora (1 ks)
Rozšírenie DTA/TG analyzátora, tak aby bolo možné sledovanie termofyzikálnych dejov v zliatinových
systémoch.
Minimálne technické parametre:
- doplnenie plne technicky a funkčne kompatibilného príslušenstva vrátane aktualizácie
softvérového vybavenia existujúceho DTA/TG analyzátora typu AEO5504/05 Combi Analyzer,
výrobca Linseis,
- výmena keramického držiaka pre DTA/TG meranie,
- doplnenie o merací systém z kremenného skla s priemerom 12 mm,
- doplnenie o TG/DTA merací systém,
- aktualizácia softvéru pre dilatometer,
- aktualizácia softvéru pre STA,
súčasťou dodávky musia byt všetky nevyhnutné komponenty tak, aby zariadenie bolo po rozšírení plne
funkčné.
0.H1.P16 Kompletný systém vybavenie pre digitálnu mikrofotografiu, úpravu obrazu a merania pre

materiálový výskum (1 ks)

Doplnenie plne technicky a funkčne kompatibilného príslušenstva vrátane softvérového vybavenia na
obrazovú analýzu existujúceho svetelného mikroskopu značky Olympus, typ GX-51.
Minimálne technické parametre:
- farebná kamera s CMOS senzormi s globálnou uzávierkou, senzory s uhlopriečkou minimálne 1/1,8
pre vysokú kvalitu obrazu a reprodukciu farieb, rozhranie USB 3.0, rozlíšenie minimálne
2 048 x 1 536 pixelov (3,1 Mpx),
- riadiaca a kontrolná jednotka s procesorom s minimálnym skóre 3 400 podľa CPU Benchmarks,
operačná pamäť minimálne 4 GB a lepšia, operačný systém 64 bit,
- softvérový systém na digitálnu mikrofotografiu, úpravu obrazu a merania v materiálovom výskume
- systém musí mať funkcie na úpravu snímkov a meracie funkcie - najmä meranie dĺžok, obvodov,
plôch, priemerov, uhlov, vzdialenosti rovnobežiek, počítanie objektov, analýzu fáz, vyhodnocovanie
skúšok tvrdosti a mikrotvrdosti a musí umožňovať realizáciu snímok automaticky v definovanom
časovom intervale,
- 1x filter tzv. „daylight color filter“ a 1x matný filter v slideri kompatibilný s mikroskopom Olympus
GX-51.
0.H1.P17 Zariadenie na určovanie merného povrchu práškových materiálov metódou BET (1 ks)
Zariadenie na určovanie merného povrchu práškových materiálov a meranie pórovitosti permabilných
práškových prekurzorov metódou BET na charakterizáciu povrchu diskrétnych častíc, resp. práškových
predkompaktov.
Minimálne technické parametre:
- minimálny pracovný rozsah: 0,05 – 20 m2/g,
- minimálny rozsah práškových materiálov: Al, Mg, Ti, Fe, B 4 C, SiC, Al 2 O 3 , TiC,
- simultánne meranie pórovitosti v mezo, mikro a nano rozsahu,
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súčasťou dodávky musí byť archivačný modul vrátane programového vybavenia umožňujúci zber
údajov z meraní a ich vyhodnocovanie.

0.H1.P18 Indukčné snímače a senzory LVDT (extenzometer) (3ks)
LVDT snímače sú určené pre už existujúce vysokoteplotné extenzometre model RT-214 vyrobené firmou
Instron. Každý snímač sa inštaluje do špeciálnej objímky vysokoteplotného extenzometra, svojimi rozmermi
je kompatibilný s konštrukciou extenzometra a musí byť spojený vodičom s analógovým prevodníkom
(zosilňovačom), ktorý transformuje získaný signál o deformácii z LVDT snímača na signál pre zbernú stanicu
ADAM-4018.
Minimálne technické parametre:
- LVDT snímač s minimálnou meranou dráhou 10 mm a všetkými rozmermi kompatibilnými
s extenzometrom RT-214,
- analógový prevodník (zosilňovač) musí byť kompatibilný s LVDT snímačom a musí zabezpečovať
výstupný analógový signál v rozsahu minimálne od 0 až 50 mV alebo od 0 až 20 mA,
- minimálne rozlíšenie sústavy LVDT snímač-analógový prevodník je 0.2 mm/1 mV alebo
0.5 mm/1 mA,
- možnosť merania s minimálnym meraným predĺžením v rámci jedného nastavania 5 mm,
- priame upínanie na skúšanú vzorku s vymeniteľnými vložkami pre priemer vzoriek v rozsahu od 5
do 6 mm alebo s vložkami pre ploché vzorky s hrúbkou 2 až 10 mm,
- možnosť presnej kalibrácie pred každým meraním;
- meniteľná skúšaná dĺžka vzoriek v minimálnom rozsahu 20 až 40 mm,
- musí byť vhodný pre minimálne pracovné teploty 950°C alebo vyššie,
- možnosť nastavenia citlivosti merania pre rôzne druhy deformácii,
- možnosťou presnej kalibrácie pred každým meraním,
- výstupné analógové signály z analógového prevodníka musia byť kompatibilné s existujúcou
zbernou stanicou creepových staníc ADAM-4018.
0.H1.P19 Analyzátor mechanických vlastnosti (1 ks)
Minimálne technické parametre:
- analyzátor musí umožňovať plne programovateľné viacstupňové testovanie textúry s riadenou
rýchlosťou namáhania a vysokou rozlišovacou schopnosťou a vysokou rýchlosťou merania,
- systém musí mať vysokú rozlišovaciu schopnosť, t. j. presnosť nastavenia rýchlosti posunu ramena:
≤ 0,01 mm/s,
- požadovaná je vysoká rýchlosť merania, t. j. rýchlosť testovania až do 40 mm/s pri použití 5 a 50 kg
tenzometra,
- systém musí mať možnosť pripojenia viackanálového zberu dát,
- súčasťou dodávky musí byť programové vybavenie pre vyhodnotenie merania, kalibračné
nadstavce pre jednotlivé tenzometre (5 kg a 50 kg) a závažia,
- teplotný rozsah systému minimálne od 0 °C až 40 °C.
0.H1.P20 Mikroviskozimeter (1 ks)
Automatický mikroviskozimeter s možnosťou stanovenia hustoty.
Minimálne technické parametre:
- mikroviskozimeter musí mať funkciu automatickej kontroly pre meranie hustoty pre účely detekcie
chyby pri plnení vzorky ako napr. prítomnosť bubliniek alebo nehomogénna vzorka, ktoré
ovplyvňujú meranie hustoty,
- hustomer musí monitorovať plniaci proces v reálnom čase,
- musí byť zabezpečená rýchla a stabilná kontrola teploty v celom teplotnom rozsahu minimálne od
+20 °C do +95 °C termoelektrickými (Peltier) elementmi bez kvapalinového cirkulátora alebo
kvapalinového kúpeľového termostatu,
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požadovaný teplotný merací rozsah pre samotný viskozimeter minimálne od +5 °C do +100 °C,
systém musí mať možnosť použitia cirkulačného chladiaceho zariadenia pre nižšie teploty,
minimálny objem vzorky 1,5 ml až 3 ml pre dosiahnutie presných výsledkov viskozity a hustoty,
merací rozsah viskozimetra je od 0,2 mPa.s do 10 000 mPa.s,
merací rozsah hustomera pre výsledky kompenzované na viskozitu je od 0 g/cm3 do 3 g/cm3,
musí umožňovať flexibilný teplotný sken pre testovanie správania sa vzorky v závislosti od teploty,
opakovateľnosť pre teplotu minimálne s.d.: 0,005 °C, presnosť merania pre teplotu minimálne
0,02 °C,
musí umožňovať meranie viskozity v rozsahu uhlov od minimálne od 15° do 80° po 1°, zobrazenie
korešpondujúcej šmykovej rýchlosti (tzv. shear rate) pri meraní ne-Newtonovských tekutín,
opakovateľnosť inklinácie s.d. minimálne 0,02°, presnosť inklinácie minimálne 0,1°,
systém musí mať možnosť použitia cirkulačného chladiaceho zariadenia pre nižšie teploty, pre
prácu v rozsahu až do -30°C
musí umožňovať automatickú extrapoláciu viskozity na hodnotu Zero-shear,
musí byť vybavené automatickými funkciami pre optimalizáciu merania času a stability pre meranie
viskozity,
musí mať možnosť pripojiť automatický plniaci systém na vzorky alebo automatický plniaci a čistiaci
systém až pre 96 vzoriek,
systém musí umožňovať kombináciu prepojenie aj s inými prístrojmi ako prístroj na meranie
rýchlosti zvuku, refrakčného indexu, hodnôt pH, obsahu alkoholu alebo zákalu,
systém musí byť vybavený dotykovým displejom alebo ekvivalentným zariadením umožňujúcim
zobrazenie metód a natavených parametrov.

0.H1.P21 Elektrokinetický analyzátor pre tuhé povrchy (1 ks)
Elektrokinetický analyzátor na stanovenie zetapotenciálu pevných materiálov ako planárnych vzoriek,
vlákien alebo práškov. Analyzátor musí umožňovať analýzu aglomerátov aj jednotlivých molekúl musí byť
schopný merať aj zeta-potenciál založený na elektroforetickom rozptyle svetla pre častice, molekuly
a povrchy. Pomocou statického rozptylu musí umožňovať analýzu mólovej hmotnosti, refraktívneho indexu
pomocou dynamického rozptylu svetla ako aj elektroforetický rozptyl svetla.
Minimálne technické parametre:
- elektrokinetický analyzátor umožňujúci stanovenie zeta potenciálu, musí pracovať metódou
založenou na potenciálu prúdenia a prúdu prúdenia. Tlakový rozdiel pre delta p < 1500 mbar
nevyžaduje externý zdroj tlaku,
- analyzátor musí mať integrovanú titračnú jednotku s minimálne dvoma piestovými čerpadlami pre
plne automatickú analýzu zeta potenciálu pri rôznom pH a automatické nastavenie izoelektrického
bodu,
- meracie charakteristiky:
o potenciál prúdenia v rozsahu ±2 000 mV ± (0,2 % + 4 µV),
o prúdové rozpätie: ± 2 mA ±(0,2% + 1 pA),
o rozdiel tlakov do 1 500 mbar,
o minimálny rozsah pre zeta potenciál od -150 mV do +150 mV,
o elektrický odpor v rozsahu 5 Ohm do 20 M Ohm,
o rozsah pH 2 – 12,
o rozsah vodivosti od 0,1 do 1 000 mS/m,
- musí byť vybavený meracími celami pre stanovenie práškových materiálov a planárnych povrchov
- charakteristika meracích ciel:
o cela pre prášky a vlákna minimálne 50 mg s veľkosťou častíc od 25 µm do 1 mm,
o cela s nastaviteľnou štrbinou obdĺžnikového tvaru 10-20 mm x 10 mm alebo diskovitého
tvaru s priemerom 14-15 mm,
- súčasťou dodávky musí byť riadiaci a vyhodnocovací softvér umožňujúci automaticky detegovať
práve pripojenú meraciu celu a nastaviť príslušné parametre a tiež musí umožňovať sledovanie
kinetiky adsorpčných procesov typu kvapalina-pevná látka.
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0.H1.P22 Upgrade zariadenia Hysitron TI 750 o XPM (kontroler Performech II a príslušenstvo) (1 ks)
Rozšírenie existujúceho zariadenia - nanoindentor Hysitron TI 750 Ubi, ktorý bude využitý na mapovanie
elastických mechanických vlastností povrchov rôznych materiálov a diskrétnych častíc o modul na „XPM
(high speed property mapping) / SPM (high-resolution in-situ imaging)“.
Minimálne technické parametre:
- výmena kontroleru zariadenia tak, aby bolo možné urýchlenie nespojitého mapovania elastických
(Youngov modul, vnútorné tlmenie) a elasticko-plastických (tvrdosť) materiálových mechanických
vlastností oproti súčasnému stavu (až 500x) na ploche 75 x 75 µm (rádovo minúty pre maticu
20 x 20),
- výmena kontroleru zariadenia, tak aby bolo možné rýchle spojité mapovanie elastických
mechanických vlastností (Youngov modul, vnútorné tlmenie) v tzv. DMA móde (dynamic
mechanical analyses) na ploche 75 x 75 µm,
- výmena kontroleru zariadenia, tak aby bolo možné realizovať spojité mapovanie elastických
mechanických vlastností kontinuálne s mapovaním topografie meraného povrchu,
- súčasťou dodávky musí byť upgrade programového vybavenia, tak aby bola zachovaná plná
funkčnosť zariadenia.
0.H1.P23 Kombinovaný automatický titrátor (1 ks)
Kombinovaný automatický titrátor pre potenciometrické a coulometrické KF titrácie do absolútneho alebo
relatívneho bodu ekvivalencie alebo do zadanej hodnoty.
Minimálne technické parametre:
- titrátor musí umožňovať titrácie acidobázické, komplexometrické, redoxné, Karl Fisher,
amperometrické a voltametrické meranie pH a vodivosti a automatická titrácia v jednej vzorke
s možnosťou následných, paralelných a podvojných titrácií, titrácie s automatickým a paralelným
riadením dvoch byriet,
- titrátor musí mať možnosť automatického uloženia faktoru k danému titračnému činidlu a jeho
sledovanie v čase, spätné titrácie, titrácie sérií vzoriek, titrácie zmesí a možnosť nastavenia
titračných parametrov (stabilita signálu a veľkosť prídavku činidla) ručne alebo automaticky na
základe odozvy elektródy,
- titrátor musí umožňovať prepojenie váh a automatický prenos navážky do programového
vybavenia s načítaním ID vzorky zo štítku na kadičke,
- titrátor musí umožňovať automatické rozpoznávanie pripojených byriet a senzorov, možnosť
pripojenia druhého pohonu byrety cez LOCAL CAN rozhranie alebo ekvivalentné, jemné krokovanie
pri dávkovaní z byrety (minimálne 20 000 krokov na zdvih),
- titrátor musí umožňovať online zobrazenie titračnej krivky, nameraných hodnôt, prvej derivácie
a nameraných výsledkov, vytváranie, editácia, mazanie, export a import metód a následné
prehľadávanie nameraných titračných kriviek, prepočet výsledkov podľa predvoľby alebo
užívateľsky definovaných vzorcov,
- titrátor musí mať výstup pre váhu, tlačiareň, PC, USB,LAN, 2 potenciálové vstupy pre titračné
senzory, výstup generačnej KF coulometrickej elektródy,
- titrátor musí umožňovať súčasné a nezávislé ovládanie titrátora cez počítač, ako aj dotykový displej,
- súčasťou dodávky je požadovaný štartovací balík spotrebného materiálu definovaného výrobcom
pre celý systém nevyhnutný pre inštaláciu zariadenia a uvedenia do bežnej laboratórnej prevádzky,
minimálne kalibračných roztokov pre kalibráciu elektródy s definovanou hodnotou vodivosti a pH.
0.H1.P24 Systém gélovej permeačnej chromatografie s RI, visco a MALS detektormi (1 ks)
GPC systém s degaserom, izokratickou pumpou, autosamplerom, termostatom, kolónou a sústavou troch
detektorov: MALS, Viskozimetrický a RI detektor požadovanými parametrami.
Minimálne technické parametre:
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GPC systém:
- izokratická pumpa s pracovným tlakom až do 600 bar a prietokom minimálne v rozsahu od 0,05 až
10,00 ml/min.
Autosamplér:
- nastaviteľný dávkovací objem v rozmedzí od 0,01 až 100 µl,
- integrovaná dávkovacia slučka s objemom 100 µl,
- kapacita minimálne 100 vialiek s objemom 1,5-2 ml.
Termostat kolón:
- musí umožňovať termostatovanie separačných kolón v rozsahu teplôt minimálne od 10 °C pod
teplotou okolia až do 85 °C.
MALS detektor:
− zber dát z minimálne 8 uhlov pre stanovenie Mw a Rg,
− musí byť vybavený detektorom laserového lúča (forward laser monitor) alebo ekvivalent, ktorý je
umiestnený za prietokovú celu, tak aby bolo možné detegovať primárne svetlo prechádzajúce celou
a tým korigovať intenzitu rozptýleného svetla, ak meraná vzorka svetlo absorbuje (napríklad lignín,
humínové kyseliny, vodivé polyméry, niektoré proteíny, quantum dots),
− monitor intenzity laserového lúča musí kompenzovať zmeny intenzity s teplotou alebo časom,
− musí umožňovať meniť intenzitu laserového lúča v rozmedzí od 1 až 90 % (dôležité pri meraní
extrémne rozptyľujúcich vzoriek, napríklad nanočastíc),
− musí umožňovať automatickú redukciu intenzity laserového lúča v stand-by móde,
− musí umožňovať online čistenie cely pomocou rádiofrekvenčného poľa bez nutnosti demontáže
cely,
− detektor musí byť kalibrovateľný tak bez potreby použitia štandardov polymérov ako aj so
štandardami polymérov
Viskozimetrický detektor:
- automatická ochrana tlakových senzorov pred ich poškodením náhodným zvýšením tlaku,
- automatické vyladenie rovnováhy mostíka,
- teplotný rozsah v rozsahu minimálne od +4 °C až +70 °C s teplotnou stabilitou lepšou ako 0,005 °C,
- vybavený kompenzáciou pulzov čerpadla.
RI detektor:
- 2 komorový typ cely,
- rozsah merania minimálne od 0,25 až 512 µRIU,
- drift maximálne 0,2 µRIU/h,
- linearita viac ako 600 µRIU,
- šum maximálne do 2,5 µRIU,
- objem cely maximálne 10 µl,
- maximálny prietok cely minimálne do 10 ml/min.
Programové vybavenie:
- musí umožňovať výpočet molárnej hmotnosti, gyračný polomer s neistotou, ktorá je graficky
zobrazená pomocou úsečiek neistoty a rovnako číselne pri jednotlivých priemerov molárna
hmotnosti, gyračného polomeru, hydrodynamického polomeru a vnútorné viskozity, užívateľom
modifikovateľné správy, ako napr. parametre, grafy, korekcia rozmývania zón
- musí umožňovať zber a vyhodnotenie dát zo všetkých detektorov a riadenie HPLC komponentov
(čerpadlo, autosampler) vrátane záznamu tlaku čerpadla v jednom softvér spoločnom pre všetky
komponenty zostavy,
- musí umožňovať kompenzáciu zmien indexu lomu s teplotou,
- formou multilicencie softvéru s možnosťou inštalácie na viacerých počítačoch.
- Súčasťou dodávky je požadovaný štartovací balík spotrebného materiálu definovaného výrobcom
pre celý systém nevyhnutný pre inštaláciu zariadenia a uvedenia do bežnej laboratórnej
prevádzky, vrátane minimálne 2 chromatografických kolón pre THF a vodu do molových
hmotností 3 milióny g/mol.
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0.H1.P25 Elipsometer na meranie hrúbky vrstiev kompatibilný so zariadením na nanášanie po
atomárnych vrstvách Beneq TSF 200 (1 ks)
Zariadenie na meranie hrúbky tenkých vrstiev (bez prerušenia pracovného vákua) pripravených metódou
nanášania po atomárnych vrstvách.
Minimálne technické parametre:
- meranie hrúbky s presnosťou lepšou ako 0,002 nm na viacerých druhoch vzoriek v rozsahu hrúbok
minimálne od 0 do 1 000 nm,
- meranie s využitím minimálne 4 vlnových dĺžok viditeľného spektra (465, 525, 580 a 635 nm),
- rýchlosť merania hrúbky na viacerých vlnových dĺžkach v rozsahu 10 ms,
- analytický model pre fitovanie výsledkov merania na 4 vlnových dĺžkach,
- meranie hrúbky na vstupnej komore zariadenia pre nanášanie po atomárnych vrstvách bez
prerušenia pracovného vákua,
- konštrukčná a funkčná kompatibilita so zariadením na nanášanie po atomárnych vrstvách Beneq
TSF 200 a možnosť montáže zariadenia na jeho vstupnej komore,
- pripojenie ku kontrolnému počítaču cez Ethernet kábel alebo bezdrôtové pripojenie.
0.H1.P26 Optický profilometer (1 ks)
Zariadenie na mapovanie morfológie a hrúbky organických a anorganických tenkých vrstiev optickou
metódou. Špecifikom zariadenia je mapovanie drsnosti v oblasti pod 0,1 nm na veľkých plochách do 10 cm.
Minimálne technické parametre:
- zariadenie musí obsahovať minimálne 4 rôzne vymeniteľné interferenčné objektívy (nižšie
špecifikované) pre meranie rôznych hrúbok vzoriek:
o 1x interferometrický objektív so zväčšením v rozsahu 5x až 10x, numerickou apertúrou
(N.A.) aspoň 0,12 alebo väčšou, laterálne optické rozlíšenie pod 2 µm pre meranie
topografie,
o 1x interferometrický objektív so zväčšením 20x, N.A. aspoň 0,4 alebo väčšou a laterálne
optické rozlíšenie pod 0,8 µm pre detailné meranie štruktúry povrchu a meranie výšky
vrstiev,
o 1x interferometrický objektív so zväčšením 115x, N.A. aspoň 0,8 alebo väčšou a laterálne
optické rozlíšenie pod 0,35 µm pre detailné meranie aj submikronových štruktúr, pracovná
vzdialenosť minimálne 0,5 mm,
o 1x interferometrický objektív s dlhou pracovnou vzdialenosťou a zväčšením v rozsahu 2x –
6x, numerickou apertúrou (N.A.) minimálne 0,04, pracovná vzdialenosť minimálne 20 mm,
- zariadenie musí obsahovať motorizovanú otočnú vežu s enkoderom a min. 5 pozíciami,
- osvetlenie dvoma nezávislými zdrojmi svetla biele a monochromatické,
- motorizovaný posuv v osiach X, Y v rozsahu min. 150 mm x 150 mm,
- motorizovaný vertikálny posuv (os Z) v rozsahu aspoň 100 mm,
- motorizované náklony okolo osí X a Y v rozsahu aspoň ± 5°,
- citlivá digitálna monochromatická kamera s minimálnym rozlíšením 640x480 Mpixelov,
- rýchlosť rastrovania minimálne 65 μm/s,
- vertikálny rozsah rastrovania s presným kontrolovaným posuvom v rozsahu minimálne 120 µm
a rozšírený rozsah rastrovania minimálne 10 mm,
- motorizovaný filter,
- meranie hrúbky transparentných vrstiev v rozsahu optických hrúbok (hrúbka x index lomu) aspoň
od 0,1 µm do 1 µm,
- meranie 3D topografie nanesených tenkých vrstiev (porézna aj neporézna vrstva, polovodivé vrstvy,
tuhé častice) na sklenenom, kovovom ako aj polymérnom nosiči,
- meranie aj málo odrazivých vzoriek s odrazivosťou v rozsahu aspoň 0,1 % až 100 % s jedným
meracím módom,
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možnosť merania lesklých, hladkých, matných a drsných povrchov,
opakovateľnosť merania topografie povrchu ISO normy 25178,
rozlíšenie Z najmenej 0,08 nm alebo lepšie a to pre ľubovoľné zväčšenie,
opakovateľnosť RMS prinajmenšom 0,02nm alebo lepšie,
plocha vzorky až do veľkosti 150 x 150 x 80 mm a hmotnosti minimálne 5 kg,
opakovateľnosť merania výšky schodu minimálne. 0,1 % alebo lepšie,
presnosť merania výšky schodu minimálne 0,75 % alebo lepšie,
musí obsahovať merací mód tzv. „phase shifting interferometrie“,
pracovná stanica s integrovanými pneumatickými antivibračnými izolátormi pre elimináciu
vonkajších zdrojov vibrácie,
súčasťou dodávky musí byť riadiaci, vyhodnocovací a archivačný modul vrátane programového
vybavenia umožňujúci zber údajov z meraní, riadenie a vyhodnotenie experimentov, požadovaný
je merací mód phase shifting interferometrie,
programové vybavenie musí umožňovať plne autonómne nastavenie parametrov merania vrátane
lokalizácie povrchu a autofokusu, určení úrovne osvetlenia, automatického náklonu vzorky,
programové vybavenie musí tiež umožňovať analýzu a spracovanie údajov v rozsahu minimálne:
vyrovnanie náklonu (leveling) a filtrovanie (FFT, low-pass, high-pass, band pass), odčítanie
vzdialeností a uhlov, profily, štatistické funkcie (Ra, Rq, Rpv, RMS, histogramy, PSD), algoritmus pre
horizontálne skladanie nameraných oblastí (tzv. stitching v rovine x,y), algoritmus pre meranie
vzoriek s vysokým sklonom plôch aspoň 50° v prípade lesklých vzoriek.

0.H1.P27 Detektory pre monochromátor Andor, upgrade systému (1 ks)
Detektory na meranie spektrálnej intenzity svetelného lúča pri rôznych typoch spektrálnych meraní, hlavne
fotoluminiscencie, spektrálnej odozvy polovodičových štruktúr a transmisie pre monochromátor ANDOR,
výrobca Oxford Instruments.
Minimálne technické parametre:
- detektor Si (kremíková fotodióda so zosilnenou odozvou v UV) musí umožňovať meranie
v spektrálnom rozsahu minimálne od 200 až 1 100 nm, aktívna svetlo-citlivá plocha (Ø) minimálne
10 mm, vlnová dĺžka maxima medzi 800 až 950 nm, citlivosť v oblasti maxima (A/W) 0,50 ±3%,
citlivosť pri 254 nm (A/W) minimálne 0,09, parameter NEP pri 254 nm (W.Hz-1) aspoň 4,50x10-13,
- detektor PbS (fotoodpor) pre oblasť vlnových dĺžok 1-3 µm musí umožňovať meranie
v spektrálnom rozsahu minimálne 0,8 – 2,9 µm, aktívna plocha minimálne 4 x 4 mm, vlnová dĺžka
maxima medzi 2,0 - 2,4 µm, hraničná vlnová dĺžka minimálne 2,9 µm, D* v oblasti maxima (cm Hz1/2
W-1) pri 600 Hz: 5x1010,
- detektory musia byť konštrukčne kompatibilné s výstupnými štrbinami monochromátora typu
ANDOR, výrobca Oxford Instruments.
0.H1.P28 Diódové laserové systémy (1 ks)
Diódové laserové systémy na optickú charakterizáciu tenkých vrstiev 2D materiálov a nanokompozitov
s energetickou medzerou od 2 do 3 eV.
Minimálne technické požiadavky:
- diódový laserový systém 405 nm (A): vlnová dĺžka výstupného žiarenia 405 ± 5 nm, výkon
minimálne 20 mW regulovateľnosť výkonu minimálne v rozsahu 10 % plného výkonu až 100 %
plného výkonu, stabilita výkonu (8 h) ≤ 2 %, okamžitý šum výkonu ≤ 0,2 %, polomer lúča ≤ 1 mm,
rozbiehavosť lúča ≤ 1,5 mrad,
- diódový laserový systém 640 nm (B) cw: vlnová dĺžka výstupného žiarenia 640±5 nm (B) cw
(kontinuálny, t. j. nie pulzný), výkon minimálne 20 mW regulovateľnosť výkonu minimálne
v rozsahu 10 % plného výkonu až 100 % plného výkonu, stabilita výkonu (8 h) ≤ 2 %, okamžitý šum
výkonu ≤ 0,2 %, polomer lúča ≤ 1 mm, rozbiehavosť lúča ≤ 1,5 mrad,
- požaduje sa kompletný systém, vrátane laseru, zdrojov a ovládania.
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0.H1.P29 EDS detektor pre SEM (1 ks)
EDS detektor pre SEM na prvkovú analýzu skúmaných vzoriek na zisťovanie príčin nedostatkov kvality
technologických postupov, vzoriek či porúch súčiastok.
Minimálne technické parametre:
- rozlíšenie minimálne 125 eV (MnKa), veľkosť plochy senzora minimálne 50 mm2,
- súčasťou dodávky musí byť softvér a riadiaca jednotka umožňujúce zber dát z bodu, čiary, zvolenej
plochy ako aj vytváranie obrázkovej mapy chemického zloženia vzorky, musí obsahovať korekciu
driftu počas analýzy,
- EDS detektor musí byť konštrukčne a funkčne kompatibilný so SEM mikroskopom výrobcu FEI, typ
Quanta FEG250.
0.H1.P30 Mechanický profilometer (1 ks)
Mechanický profilometer na rýchle a rutinné meranie, resp. 2-rozmerné mapovanie povrchu vzorky
v laterálnom rozsahu jednotiek až desiatok mikrometrov s vertikálnym rozlíšením na sub-nanometrovej
úrovni (na rýchle meranie hrúbky nanášaných fotorezistov využívaných pri mikro a nanotvarovanie ako aj
meranie hĺbky odleptanej oblasti pripravených kovových vrstiev, 2D materiálov a nanokompozitov).
Minimálne technické parametre mechanického profilometra:
- manuálny XY stolík s priemerom ≥ 100 mm, manuálny náklon vzorky, skenovacia dĺžka minimálne
30 mm, vertikálny rozsah minimálne 0 až 1 000 µm, vertikálne rozlíšenie minimálne 0,4 nm,
opakovateľnosť meranie v osi z minimálne 0,5 nm, rozsah meracej záťaže od < 0,05 do > 10 mg,
počítačom riadené udržiavanie sily záťaže,
- kompatibilný s komponentami pre dosiahnutie laterálneho rozlíšenia 100 nm
- meracie hroty: 1x hrot s priemerom 2 um rad- 60 deg, 1x náhradný hrot s priemerom 0,2 um rad40 deg,
- farebná digitálna kamera s rozlíšením minimálne 4 MPix, min.4x zoom,
- súčasťou dodávky musí byť softvér s funkciami: meranie výšky schodu/hĺbky ryhy, meranie drsnosti
povrchu, 2D analýza povrchu,
- súčasťou dodávky musí byť riadiaca stanica s operačným systémom s minimálnou konfiguráciou
(alebo ekvivalentné riešenie s rovnakou alebo lepšou technickou a funkčnou špecifikáciou ): 3 GHz
Dual core processor, 2 GB RAM, 250 GB HD typu SSD, 19’’ plochý monitor,
- zariadenie musí byť dodané so stolovou antivibračnou platformou s dodatočnou plochou na
umiestnenie a prácu na profilometri.
0.H1.P31 Laserový interferometrický merací systém, upgrade systému PlasmaLab 100 ICP180, Oxford
Instruments (1 ks)
Laserový interferometrický merací systém na in-situ meranie hĺbky plazmatického leptania.
Minimálne technické parametre:
- systém musí byť vybavený laserom s vlnovou dĺžkou 670 nm ± 1 % a musí obsahovať funkciu „laser
end point“,
- zariadenie musí umožňovať riadené ukončenie leptania podľa požadovanej hĺbky leptania ako aj
sledovanie rýchlosti leptania, ktorá sa líši pre daný materiál,
- systém musí obsahovať interferometrickú kameru s jednoduchým analógovým výstupom intenzity
signálu,
- systém musí umožniť posun v x,y smere tak, aby bolo možné nasmerovať laserový lúč na vybranú
oblasť leptanej štruktúry pre meranie leptacej rýchlosti v danej oblasti,
- systém musí byť pripojený na leptaciu komoru vákuovým priezorom (kremenné sklo) KF 25, priezor
musí byť súčasťou dodávky,
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súčasťou dodávky musí byť softvérový balík na ovládanie, vizualizáciu, manipuláciu a ukladanie
údajov,
systém musí byť plne funkčne a technicky kompatibilný s existujúcim systémom typ PlasmaLab 100
ICP180, výrobca Oxford Instruments.

0.H1.P32 RHEED systém s príslušenstvom pre PLD, upgrade systému MBE/PLD-2000 (1 ks)
Minimálne technické parametre:
- elektrónové delo RHEED s rozsahom napätia minimálne od 0,5 až 35 keV a prúdovým rozsahom
minimálne od 1 do 500 μA,
- možnosť mechanického nastavenia zarovnania elektrónového lúča v minimálne ± 2°,
- vrátane vákuového systému a elektroniky na riadenie elektrónového lúča (uhol dopadu, azimut),
- súčasťou dodávky musí byť riadiaca vyhodnocovacia a archivačná jednotka s príslušným
programovým vybavením umožňujúcim vyhodnocovanie dát,
- súčasťou dodávky musí byť pyrometer na meranie teploty podložky počas nanášania vrstiev
pomocou PLD zariadenia (MBE/PLD-2000), ktorý musí umožňovať merania teploty v intervale
minimálne od 400 °C až 1 300 °C pre Si materiál, osadený optickou hlavou s nastaviteľným
zaostrením v intervale minimálne od 250 mm až 600 mm,
- systém a všetko príslušenstvo musia byť plne funkčne a technicky kompatibilné s existujúcim
systémom typ MBE/PLD-2000, výrobca PVD Products.
0.H1.P33 Skenovací sondový mikroskop (1 ks)
Skenovací sondový mikroskop na meranie, resp. 2-rozmerné mapovanie povrchu vzorky v laterálnom
rozsahu nanometrov až mikrometrov s vertikálnym rozlíšením na sub-nanometrovej úrovni (< 0,5 nm)
vrátane mapovania rozloženia magnetického poľa, merania povrchového potenciálu vzoriek, tvarovania
povrchov a nanotribologické merania.
Minimálne technické parametre:
Skenovací sondový mikroskop (SPM) umožňujúci merania minimálne v rozsahu nasledujúcich „módov
SPM“:
- kontaktný AFM mód,
- laterálna silová mikroskopia,
- rezonančné módy (semikontaktný a nekontaktný AFM),
- zobrazovanie fázy,
- silová modulácia,
- magnetická silová mikroskopia (jedno a dvojkroková technika),
- elektrická silová mikroskopia,
- zobrazovanie adhéznych síl,
- kapacitná mikroskopia,
- AFM litografia (Lokálna anodická oxidácia a mechanická silová litografia),
- silová spektroskopia (F-D krivky),
- Kelvinová sondová mikroskopia,
- silová mikroskopia využívajúca piezo-odozvu,
- skenovacia tunelová mikroskopia,
- nerezonančné módy pre mapovanie lokálnych mechanických vlastností a priame kvantitatívne
merania elastického modulu, adhézie, elektrického prúdu,
- skenovacia odporová mikroskopia,
- kalibrácia nosníka na základe termálneho šumu.
Súčasťou dodávky mikroskopu musí byť nasledujúce príslušenstvo:
- digitálny kontrolér pre vyššie spomenuté SPM módy, skenovací rozsah minimálne až do 150 x 150
x 15 µm, skenery s closed-loop senzormi, úroveň vertikálneho šumu (so senzormi) menej než 60 pm
RMS v typickej šírke pásma, X-Y šum (so senzormi) menej než 300 pm RMS v typickej šírke pásma,
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motorizovaný stolík pre XY polohovanie vzorky,
samostatný skener pre STM s rozsahom 1x1x1 um,
aktívny antivibračný stolík,
ochranný kryt pre akustickú, elektromagnetickú a vákuovú izoláciu s možnosťou použiť optický
mikroskop, možnosť skenovať na vzduchu, v kvapaline, v kontrolovanej atmosfére a vo vákuu,
kompletný vákuový systém, minimálny merací rozsah od atmosférického tlaku až po 0,1 Pa,
senzor pre vlhkosť a teplotu v oblasti meranej vzorky,
mikroskopický systém musí byť vybavený elektromagnetom pre MFM merania vo vertikálnom,
horizontálnom poli (rozlíšenie mag. poľa ~ 0,1 mT), chladiaci systém pre magnet musí byť súčasťou,
horizontálne magnetické pole minimálne až do 200mT a vertikálne pole až do 50 mT, magnetické
pole ovládané pomocou AFM softvéru,
videomikroskop s nastaviteľným zväčšením pre presné polohovanie vzorky (optické rozlíšenie
minimálne 3 µm),
otvorená kvapalná cela pre meranie v kvapaline,
uzatvorená kvapalná cela pre meranie v kvapaline s kontrolovanou teplotou do 50 °C a stabilitou
~ 0,05 °C,
riadiaca stanica s minimálne dvomi monitormi a ovládacím softvérom na kompletnú analýzu dát,
ovládací softvér musí mať možnosť využívania skriptov vytvorených užívateľom a musí obsahovať
funkciu pre automatické nastavenie skenovacích parametrov.

0.H1.P34 UV Laser 266 nm (1 ks)
UV laser emitujúci kontinuálne koherentné žiarenie s vlnovou dĺžkou 266 nm slúžiaci na budenie PL
širokopásmových materiálov so šírkou zakázaného pásu po cca 4,5 eV (napr. nitridových polovodičov).
Minimálne technické parametre:
- UV laserový systém s vlnovou dĺžkou výstupného žiarenia 266 nm cw (kontinuálny, nie pulzný)
umožňujúci budenie PL širokopásmových materiálov so šírkou zakázaného pásu po cca 4,5 eV,
- výkon minimálne 10 mW, regulovateľnosť výkonu minimálne v rozsahu 20 % plného výkonu až 100
% plného výkonu, stabilita výkonu (8 h) ≤ 2 %, okamžitý šum výkonu ≤ 0,2 %,
- polomer lúča ≤ 1 mm, rozbiehavosť lúča ≤ 1 mrad,
- požaduje sa kompletný systém, t. j. laser, zdroj a ovládanie, ľahká polohovateľnosť (table-top
systém).
0.H1.P35 UV Xe svetelný zdroj pre spektroskopiu (1 ks)
UV Xe svetelný zdroj umožňujúci spektroskopické merania (transmisia, reflektancia, spektrálne závislosti
fotovodivosti a fotocitlivosti) pre kratšie vlnové dĺžky (cca 250-500 nm).
Minimálne technické parametre:
- UV Xe zdroj svetla generujúci svetlo v oblasti od UVB do VIS a čiastočne aj IR oblasti - rozsah
vlnových dĺžok v intervale od 250 do 2 500 nm,
- výkon Xe lampy minimálne 150 W, stabilita výkonu (požadovaná možnosť nastaviť konštantný prúd
alebo napätie) zvlnenie ≤ 1 %,
- technológia XE zdroja svetla bez tvorby zdraviu škodlivého ozónu,
- požadované je kompletný systém Xe lampa vrátane napájacieho zdroja, modifikovateľnosť
pomocou príslušenstva: fokusujúca optika, clona, filtre), systému musí byť chladený (vetraný)
prirodzeným prúdením vzduchu.
0.H1.P36 UV-grade silica šošovky (sada) (1 sada)
Šošovky na fokusáciu svetla v UV oblasti - fokusáciu laserového lúča na vzorku, kolimáciu a fokusáciu PL
žiarenia zo vzorky do vstupnej štrbiny monochromátora a fokusáciu monochromatizovaného PL žiarenia na
detektor.
Minimálne technické parametre:
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UV šošovky umožňujúce fokusáciu svetelného žiarenia v UV oblasti - fokusáciu laserového lúča na
vzorku, kolimáciu a fokusáciu PL žiarenia zo vzorky do vstupnej štrbiny monochromátora
a fokusáciu monochromatizovaného PL žiarenia na detektor,
materiál: UV-grade silica,
požadované parametre šošoviek, rozmer, ohnisková vzdialenosť a počet kusov:
o spherical, plano-convex, Ø 50, f100 - 1 ks,
o spherical, plano-convex, Ø 50, f150 - 1 ks,
o spherical, plano-convex, Ø 50, f200 - 1 ks,
o spherical, plano-convex, Ø 50, f250 - 1 ks,
o spherical, bi-convex, D=2 inch, f60 - 1 ks,
o spherical, bi-convex, D=2 inch, f75 - 1 ks,
o spherical, bi-convex, D=2 inch, f90 - 1 ks,
o spherical plano-convex, Ø 1 inch, f250 - 1 ks,
o cylindrical rectangular plano-convex, 1 inch x 1 inch, f250 - 1 ks.

0.H1.P47 Detektor spätne odrazených elektrónov pre JSM 6610 (1 ks)
Detektor spätne odrazených elektrónov kompatibilný s elektrónovým mikroskopom značky JEOL, model
JSM 6610.
Minimálne technické parametre:
- detektor musí umožňovať vizuálne zobraziť rovnomernosť modifikácie vzniknutých rozhraní
(nanesených ALD metódou, vzniknutých in-situ alebo chemickou cestou) na Al, Mg, Ti
a diamantových práškoch ako aj na C vláknach,
- detektor musí byť plne technicky a funkčne kompatibilný s elektrónovým mikroskopom značky
JEOL, model JSM 6610,
- polovodičový segmentový detektor na báze Si (P-N prechod).
0.H1.P48 Katóda pre JEOL JSM7600F, upgrade systému (1 ks)
Katóda pre existujúci vysokorozlišovací rastrovací elektrónový mikroskop značky JEOL, model JSM7600F.
Minimálne technické parametre:
- Shotkyho katóda typu W / ZrO, výmenou pre vysokorozlišovací rastrovací elektrónový mikroskop
značky JEOL, model JSM7600F,
- musí byť plne musí byť plne technicky a funkčne kompatibilná s mikroskopom značky JEOL, model
JSM7600F,
- súvisiace služby: sformovanie katódy, vyhriatie, nastavenie mikroskopu mechanické a elektrické
(Mag, Lmag, GB mode).
0.H1.P49 Aktualizácia SEM mikroskopu JEOL 7600F vrátane nového softwéru (AZtek) (1 ks)
Minimálne technické parametre:
Upgradovaný EDS-EBSD systém musí spĺňať technické parametre:
- kompatibilita upgradovaného EDS-EBSD systému s existujúcim SEM-JSM 7600F,
- musí byť zabezpečená integrácia EDS a EBSD detektorov v rámci jedného softwarového rozhrania ich úplné ovládanie, nastavenie parametrov samostatne alebo simultánne počas EDS-EBSD akvizície
dát,
- požadovaná je automatická detekcia fáz a tvorba fázových máp na základe chemického zloženia pri
akvizícii a po akvizícii dát, modálna analýza,
- multi-užívateľské softwarové rozhranie musí byť kompatibilné s operačným systémom verejného
obstarávateľa (Windows 10 alebo ekvivalentným),
- musí umožňovať voľbu analýz v bode, v oblasti ľubovoľne zvolenej užívateľom, v línii
a v definovanom rastri, minimálne požadované EBSD funkcie: bodová analýza, mapping,
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simultánne mapovanie s EDS, re-analýza dát, čiarové scany, simultánna EBSD-EDS analýza pre
identifikáciu fáz, analýza zŕn,
požadovaná je akvizícia minimálne dvoch obrazových signálov zo SEM. Základná obrazová analýza
a to jas, kontrast, gamma korekcie,
upgrade SW musí umožňovať ovládanie a automatizácia pohybov SEM stolíka, t. j. automatizácia
procesu snímania väčších plôch,
upgrade SW musí umožňovať manuálny a podmienený výber dát v mapách, export vybraných dát
do samostatných data-setov, vytváranie vlastných databáz kryštalografických dát a ich
neobmedzené použitie v rámci analytického softwaru,
upgrade SW musí umožňovať kvantitatívnu bez-štandardovú analýzu, prácu s vlastnými štandardmi
a vytváranie knižníc štandardov,
musí mať možnosť export/import EDS spektra v otvorenom formáte (EMSA), Export dát
z elementárnych distribučných máp v maticovom formáte pre jednotlivé prvky,
upgrade SW musí umožňovať tvorbu elementárnych distribučných máp vrátane kvantitatívnych
elementárnych distribučných máp s minimálnym rozlíšením 8000 x 8000 pixelov.
upgrade SW musí umožňovať vytváranie kvantitatívnych linescanov s rozlíšením min.
8000 analytických bodov,
upgrade SW musí umožňovať kompenzáciu driftu vzoriek v priebehu analýzy, ktorá zahŕňa
reaktívnu aj prediktívnu korekciu,
upgrade SW musí umožňovať riešenie interferencií čiar analyzovaných prvkov dekonvolučnými
metódami a „pulse pile-up“ korekciu (korekcia pile-up píkov až minimálne tretieho rádu) v priebehu
akvizície dát pre akékoľvek kvantitatívne dáta, prvkové distribučné mapy a čiarové analýzy,
upgrade SW musí umožňovať minimálne konštrukciu band contrast máp, eulerových máp, fázových
máp, máp IPF (inverse pole figure), pólových obrazcov a inverzných pólových obrazcov na základe
analýzy EBSD dát v priebehu akvizície, ako aj po nej,
upgrade SW musí umožňovať filtráciu dát, manuálny a podmienený výber dát v mapách, export
vybraných dát do samostatných data-setov, vytváranie vlastných databáz kryštalografických dát
a ich neobmedzené použitie v rámci analytického softwaru,
upgrade SW musí zahrňovať min. dve časovo neobmedzené databázy kryštalografických dát
anorganických látok (napr. ICSD, NIST) s úplnou prístupnosťou z analytického softwaru,
požaduje sa jedna offline licencia analytického SW,
upgrade SW musí umožňovať plánovanie automatizovaných analytických úloh za účelom
automatickej akvizície dát bez nutnosti ďalšieho zásahu užívateľa,
Súčasťou musí byť HW platforma pozostávajúca z riadiacej a zberovej elektroniky, archivačného
priestoru pre zabezpečenie plnej funkčnosti upgradu horeuvedeného SW a kompatibility
upgradovaného EDS-EBSD systému.

0.H1.P51 Zariadenie pre meranie veľkosti častíc s využitím dynamického rozptylu svetla (1 ks)
Zariadenie na analýzu veľkosti rôznych (nano)častíc pre široký rozsah veľkostí, rozpúšťadiel a koncentrácií.
Minimálne technické parametre:
- zariadenie musí umožňovať analýzu veľkosti rôznych častíc pre široký rozsah veľkostí, rozpúšťadiel
a koncentrácií vrátane merania veľkosti aglomerátov aj jednotlivých molekúl,
- zariadenie musí byť schopné merať veľkosť častíc a molekúl, Zeta potenciál založený na
elektroforetickom rozptyle svetla pre častice, molekuly a povrchy pri nízkych a vysokých
koncentráciách, pomocou statického rozptylu svetla umožňovať mólovú hmotnosť,
- zariadenie musí umožňovať stanovenie veľkosti syntetizovaných polymérnych a hybridných
(nano)častíc pred a po funkcionalizácií ich povrchu,
- zariadenie musí umožňovať nasledovné stanovenia:
o meranie veľkosť častíc v rozsahu minimálne od 0,3 nm až 10 µm,
o mólová hmotnosť v rozsahu minimálne od 1000 až 20 000 000 g/mol,
o meranie veľkosti častíc v roztokoch s koncentračným rozpätím od 0,1 ppm do 40 w/v %,
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súčasťou zariadenia musí byť kyvetový držiak pre kyvety s minimálnym objemom vzorky 12 µl
temperovateľný minimálne v rozsahu teplôt od 0 °C až 90 °C,
index lomu minimálne od 1,28 do 1,50 nD,
zdroj žiarenia He-Ne laser 633 nm, Max 4 mW alebo laserová dióda 658 nm a Max 40 mW,
súčasťou dodávky musí byť modul s príslušným programovým vybavením na plne automatické
ovládanie merania, nastavenie parametrov merania, možnosť nastavenia rôznej dĺžky času
merania, možnosť automatického zberu viacnásobných dát v rôznom časovom rozpätí, analýzy,
vyhodnocovanie a archiváciu dát.

0.H1.P60 Systém pre dual EELS analýzu (1 ks)
Systém pre dual EELS analýzu umožňujúci simultánnu detekciu spektier charakteristických strát elektrónov
v dvoch voliteľných oblastiach spektier EEL.
Minimálne technické parametre:
- upgrade systému musí byť technicky a funkčne kompatibilný s existujúcim spektrometrom Gatan,
typ Efinium, a musí obsahovať:
- set deflektorov pozostávajúcich z:
o minimálne jedného zatemňovacieho elementu, ktorý umožňuje odchýlenie elektrónového
lúča s dobou odozvy kratšej ako 1,5 µs,
o z jedného elementu zabezpečujúceho posun energetického spektra najmenej o 1,8 kV
s dobou odozvy nie dlhšou ako 15 µs,
o z jedného elementu zabezpečujúceho laterálny posun spektra premietaného na detektor,
rýchlosť zberu dát z dvoch spektrálnych oblastí zabezpečená vyššie popísanými elementmi
je viac ako 450 spektier/s,
- spracovanie spektier musí zabezpečovať minimálne jedna trojica synchronizovaných
elektrostatických deflektorov,
- programové vybavenie pre systém musí umožňovať simultánny zber dát charakteristických strát
elektrónov z minimálne dvoch nezávisle voliteľných oblastí energiového spektra typicky
v oblastiach low-loss a core-loss,
- spektrá z jednotlivých energetických oblastí musia byť premietané na detektor takým spôsobom,
aby nedochádzalo k ich prekrytiu a ani k degradácii výstupného signálu.
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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
0.H1.P78
0.H1.P81
0.H1.P90
0.H1.P92
0.H1.P93
0.H1.P94
0.H1.P97
0.H1.P98

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

2. časť Technologický celok pre spektrálnu charakterizáciu materiálov
0.H1.P46
0.H1.P53
0.H1.P57
0.H1.P61

Prístroj na meranie dôb života excitovaných stavov typu TCSPC
Röntgenový fotoelektrónový spektrometer s UPS a klastrovým delom
Hmotnostný cytometer so zobrazovacím systémom
Plošný RTG detektor

3. časť Technologický celok pre sledovanie fyzikálno-chemických vlastností materiálov
0.H1.P10
0.H1.P22
0.H1.P32
0.H1.P33

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

4. časť Technologický celok pre špeciálne spracovanie materiálov
0.H1.P1
0.H1.P2
0.H1.P3
0.H1.P4
0.H1.P5
0.H1.P6
0.H1.P12

Hybridný žiarový lis kombinovaný s technológiou spekania v elektrickom poli
Vysokoteplotná pec na prípravu materiálov na baze oxidov
Vertikálna trubicová pec s riadenou atmosférou
Vysokoteplotná negrafitová vákuová pec s odporovým ohrevom
Zariadenie pre 3D tlač keramických súčiastok
SDT pec
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.
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Navrhované typy zariadení

Príloha 8

Predmet zákazky: Prtstrojové vybavenie pre výskumné centrum pre vyulitie pokrotilých materiálov SAV
3. easr Technologický celok pre sledovanie fyzikálno-chemických vlastnosti materiálov
UPOZORNENIE:

Uchádzač vyp/ňa údaje len do bielych po/O

O.H1 .P7 Potenciostat
Typ zariadenia alebo vjvojová rada: PGSTAT302N
Vjrobca zariadenia: METROHM AUTOLAB
Pammetre ponúkaného zariadenia:
(ÁNO-NIE/hodnota pammeúa):

Požadované fvnkéné a technické parametre zariadenia:
Zariadenie na meranie základných elektrických vlastností tenkovrstvových štruktúr na báze Li pre
elektródv nových tvoov batérií.
potenciostat musí umožňovať meranie základných elektrických vlastností - cyklická voltametria,
meranie náboja (coulometria), chronoampermetria, potenciostatické merania pri konštantnom napätí,
galvanostatické meranie, elektrochemická impedančná spektroskopia na báze Li pre elektródy nových
ltvoov batérií
vstupný odpor minimálne 1 Tohm

ÁNO

ÁNO
ÁNO / > 1 TOhm

napäťový rozsah ± 1O V

ÁNO / ± 10V

prúdové rozsahy minimálne 100 pA - 1 A

ÁNO / 100 pA - 1 A

impedančná spektroskopia s rozsahom frekvencií minimálne 10 µHz - 10 MHz,

ANO I 10 µHz - 10 MHz

možnosť

analógového integrovania, rýchle vzorkovanie na meranie prechodových javov, možnosť
generovať rýchle analógové signály v rozsahu minimálne± 5 V, od 10 mV/s do 250 kV/s, možnosť
merania v bi-potenciostatickom móde, možnosť použitia elektrochemických quartz mikrováh (EQCM)
súčasťou dodávky musí byť softvér na

ÁNO / rozsah ± SV, rých losť scanu 1O
mV/s - 250 kV/s

tzv. „fitovanie" i mpedančných kriviek

ÁNO

O.H1 .PB Systém na simulovanie a modelovanie fyzikálnych procesov
Typ zariadenia alebo vjvojová rada:
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Vjrobca zariadenia: COMSOUMATHWORKS

·- ...,....,

Požadované fvnkéné a technické parametre zariadenia:

Pammetre ponúkaného zariadenia:
(ÁNO-NIE/hodnota pammeúa):

Systém/platforma na báze metódy konečných prvkov pre simuláciu a modelovanie fyzikálnych
procesov pri príprave a interpretácii vlastností tenkých vrstiev a tenkovrstvových štruktúr. Univerzálny
systém pre vedecké a technické simulácie, s riešeniami z rôznych oblastí aplikovanej matematiky,
vizualizáciu a vwoi alaoritmov.
systém/platforma musí umožňovať efektívne simulácie pomocou klastrov, pomocou gridu a klaudu,
ako ai pomocou parciálnvch diferenciálnvch rovníc s vvužitím metódv konečných prvkov
1. sada
modul pre simuláciu mechanických štrukturálnych zmien indukovanými mechanickým pnutím (1ks)
modul pre simuláciu životnosti a mechanickej únavy materiálu založených na cyklickom zaťažení
súč iastok (1ks)
modul na analýzu sústav tuhých a pružných telies, umožňujúci kinetickú a dynamickú analýzu pohybu,
mechanického napätia i deformácie častí mechanických sústav (1 ks)
2.sada
modul pre simuláciu mechanických štrukturálnych zmien indukovanými mechanickým pnutím (1ks)
modul na analýzu šírenia zvukových vin v tuhých látkach, vzduchu, kvapalinách ako aj na ich
rozhraniach (1 ks)
modul na modelovanie rozloženia n ízko-frekvenčných elektromagnetických polí (1ks)
modul na analýzu rozloženia, prenosu a prestupu tepla v rôznych materiáloch (1ks)
modul pre simuláciu prúdenia kvapalín v laminárnom aj turbulentnom móde (1ks)
modul pre simuláciu zmiešavacích reaktorov kvapalín (1ks)
modul pre pripájanie k CAD systémom pre zjednodušené vytváranie modelov (1ks)

ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO

3.sada
modul na modelovanie rozloženia

n ízko-frekvenčných

elektromagnetických polí (1ks)

modul na analýzu rozloženia, prenosu a prestupu tepla v rôznych materiáloch (1ks)
modul pre simuláciu prúdenia kvapalín v laminárnom aj turbulentnom móde (1ks)
modul pre simuláciu prúdenia kvapalín, prenosu tepla a hmoty v potrubiach (1ks)
modul pre pripájanie k CAD systémom pre zjednodušené vytváranie modelov (1ks)

O.H1 .P9 Výpoetová platforma HW pre systém na simulovanie a modelovanie fyzikálnych procesov

ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO

Vjrobca zariadenia: HUMUSOFT
Pammetre ponúkaného zariadenia:
(ÁNO-NIE/hodnota pammeúa):

Požadované fvnkéné a technické parametre zariadenia:
Platforma na implementáciu systému určeného na simulovanie a modelovanie fyzikálnych procesov
nakonfigurovaný a optimalizovaný na časovo náročné výpočty na báze metódy konečných prvkov.

ÁNO

16 jadrový procesor napríklad AMD alebo ekvivalent, pamäť 128 GB (8*16 GB), DDR4 SDRAM 2400,
2x video karta 12 GB, napríklad NVIDIA alebo ekvivalent, video karta 8 GB, napríklad NVIDIA Quadro
alebo ekvivalent, 3x pevný disk typu Solid State Drive 3500/2500 MBps - počet 2 ks

ÁNO, procesor AMD Ryzen
Threadripper Pro 3955WX, 16
jader/32 vláken, 3.9/4 .3 GHz
128 GB pameti DDR4 3200 MHz
(8x16GB)
2x NVIDIA Quadro RTX5000 16GB,
1x NVIDIA Quadro
RTX4000 8GB
3x SSD NVMe 1 TB 7000/5000 MB/s
klávesnice, myš

16 jadrový procesor napríklad AMD alebo ekvivalent, pamäť 128 GB (8*16 GB), DDR4 SDRAM 2400,
video karta 5 GB, napríklad NVIDIA Quadro alebo ekvivalent, video karta 12 GB, napríklad NVIDIA
Titan XP alebo ekvivalent, 2x pevný disk typu Solid State Drive 3500/2100 MBps - počet 1 ks

Threadripper Pro 3955WX, 16
jader/32 vláken, 3.9/4.3 GHz
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O.H1.P10 Vákuovaterný tribometer
Typ zariadenia alebo vjvojová rada: VACUUM TRIBOMETER (TRS V)
Vjrobca zariadenia: ANTON PAAR
Požadované fvnkéné a technické parametre zariadenia:

Pammetre ponúkaného zariadenia:
(ÁNO-NIE/hodnota pammeúa):

Vákuovateľný tribometer na meranie tribologických vlastností - meranie trecej sily nízkotrecích

povlakov tvorených tenkými vrstvami 2D materiálov (grafén, MoS2, MoSe2, WS2, WSe2) a
nanokomoozitov (arafén oxid BC4) veľkoplošných vzoriek (>1 cm).
tribometer s vákuovou komorou so základným tlakom nie vyšším ako 10·7 mbar
vnútorný rozmer komory minimálne 490 mm x 430 mm x 380 mm (dÍžka x šírka x výška)

ÁNO
ÁNO/ 10-7 mBar
ÁNO/ 490 mm x 438 mm x 388

osvetlenie komory prepínateľným svetlom LED

ÁNO

súčasťou

ÁNO

komory musia byť elektropneumatické ventily alebo ekvivalentné

súčasťou komory musí byť vstavaný vákuový regulátor
čerpací systém s turbomolekulárnou vývevou s rýchlosťou čerpania najmenej 500 l/s
možnosť napúšťania pracovného plynu s riadením prietoku

ÁNO
ÁNO/ 700l/s
ÁNO/ až 3 vstupy

možnosť externého riadenia rádiusu dráhy merania vo vákuovej komore
tribometer musí umožňovať meranie metódami typu „ball-on-disk“ a „pin-on-disk“

ÁNO
ÁNO

tribometer musí obsahovať závažie pre stabilnú aplikáciu normálového pôsobenia sily

ÁNO

maximálne normálové zaťaženie do 20 N

ÁNO

rozlíšenie normálovej zaťažovacej sily najmenej 250 mN

ÁNO

meranie trecej sily pomocou dvojitých snímačov LVDT

ÁNO

maximálna trecia sila do 10 N
rozlíšenie trecej sily minimálne 0,03 mN
rýchlosť otáčania minimálne v rozsahu 0,3 až 600 ot/min
lineárny vratný posun maximálne 60 mm
uhlový vratný posun minimálne v rozsahu ± 10 ° až ± 150 °
maximálny krútiaci moment 450 N.mm
maximálna teplota: 450 °C
online hĺbka opotrebenia minimálne 1,2 mm
nepretržité meranie trenia v reálnom čase ako funkcia času, vzdialenosti a cyklov
nezávislé použitie normálneho zaťaženia a merania trecej sily, aby sa zabránilo vzájomnému vplyvu
medzi rôznymi silovými signálmi
dva senzory pre meranie trecej sily na minimalizáciu tepelnej odchýlky pri meraní trenia
normálové zaťaženie aplikované závažím s vysokou stabilitou
online meranie hĺbky opotrebenia pre monitorovanie opotrebovania v reálnom čase počas merania
tribologických údajov
súčasťou dodávky musí byť riadiaci a archivačný modul umožňujúci riadenie tribometra, zber údajov
a inštaláciu programového vybavenia
súčasťou dodávky musí byť programové vybavenie minimálnych parametrov (funkcií):

ÁNO
ÁNO/0,015mN
ÁNO/ 0,2 až 2000 rpm
ÁNO/ 60 mm
ÁNO
ÁNO/ 450 mN.m
ÁNO/450°C
ÁNO/ -1,2 až 2 mm
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO

o minimálne 3 režimy merania: štandardný, inkrementálny a užívateľsky definovateľný režim

ÁNO

o programovateľné prírastkové rýchlosti v rámci jedného merania

ÁNO

o funkcia so súčasnými dvojitými zobrazeniami pre rozšírenú lineárnu alebo uhlovú analýzu
recipročného merania
o funkcia zobrazenia koeficientu trenia v závislosti od času alebo od počtu cyklov

ÁNO
ÁNO

o zobrazenie koeficientu trenia v porovnaní s lineárnou polohou v rámci jedného cyklu

ÁNO

o prekrývanie krivky maximálne 30 cyklov
o simulácia pružného kontaktu sférickej roviny alebo gule: u rčen ie polomeru kontaktu, kontaktnej
plochy, Hertzovho tlaku, grafu rozloženia napätia pod ľa von Misesovho napätia a iných v experimente
použitých napätí
o nastavite ľná frekvencia získavania údajov na zobrazených krivkách minimálne v rozsahu od
O01 Hz do 400 Hz
o automaticky nastavená prahová hodnota pre trenie

ÁN0/30 cyklov
ÁNO
ÁNO
ANO

o automatický generátor reportov
o riadenie vákua s grafickým
vstupy inertného plynu

užívateľským

ÁNO
rozhraním pre vákuovú komoru,

o musí umožňovať zobrazovanie úrovne vákua v reálnom

čerpadlá,

ventily a

ÁNO

čase

ÁNO

o riadiace PC a LCD displej (min. 24"), export dát vo formáte ASCII alebo ekvivalent

ÁNO

O.H1 .P11 Monitor plynov
Typ zariadenia alebo vjvojová rada:
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Vjrobca zariadenia: HONEYWELL 1 ANALYTICS

Požadované fvnkéné a technícké parametre zariadenia:

l='I l=Y

Pammetre ponúkaného zariadenia:
(ÁNO-NIE/hodnota pammeúa):

Zariadenie na monitorovanie arzénovodíka AsH 3 , fosforovodíka PH 3 a amoniaku NH 3 v zmesi s
vod íkom a dusíkom a parami organokovových zlúčen ín, ktoré sa využívajú v zmesiach pri raste
tenkých polovod ičových vrstiev metódou MOCVD.

ÁNO

schopnosť okamžitej detekcie nebezpečných toxických plynov v laboratóriu MOCVD: arzénovodík
AsH 3, fosforovod ík PH 3, amoniak NH 3 v zmesi s vodíkom H2 a dusíkom N2 (nosný plyn) a parami
organokovových zlúčen ín (ostatné zdrojové plyny)

ÁNO

koncentrácia detegovaných plynov v zmesi plynov: arzénovodík As~ - O,1 až 1,0 % mol; fosforovodík
PH3 - 0,1až1,0 % mol; amoniak NH3 - 10 až 40 % mol

1w1

l='I l= Y

ÁNO, koncentrácia detegovaných
plynov v zmesi plynov: arzénovodík
AsH3 - 0,1 až 1,0 % mol;
fosforovodík PH3 - O,1 až 1,0 % mol;
amoniak NH3 - 1O až 40 % mol

rozsah citlivosti detekčného prístroja: arzénovodík AsH 3 - rádovo O,1 až 100 ppb; fosforovod ík PH 3 rádovo 1 až 1 OOO ppb; amoniak NH3 - rádovo 0,01 až 100 ppm

ANO, rozsah citlivosti detekčného
prístroja: arzénovodík AsH3 - rádovo
O,1- 100 ppb; fosforovodík PH3 rádovo 1 -1 OOO ppb; amoniak NH3 rádovo O01 - 100 oom

systém detekcie a selektivita detekčného zariadenia: detekcia na báze senzora s chemickou páskou
citlivou na špecifický druh plynu alebo ekvivalentné technické riešenie s rovnakou alebo lepšou
selektivitou prítomnosti vod íka v detegovanej zmesi plynov

ÁNO

príprava zariadenia na meranie a odozva na prítomnosť detegovaného plynu (hlavne As~ a PH3 )
v monitorovanom priestore: rýchle uvedenie zariadenia po zapnutí do prevádzkového stavu (do
n iekoľkých minút) a v prevádzkovom stave odozva na prítomnosť detegovaného plynu
v monitorovanom priestore - AsH 3 maximálne do 60 sekúnd, PH 3 a NH3 maximálne do 10 sekúnd

ÁNO

un iverzálnosť detekčného

ÁNO

zariadenia:

súčasná

detekcia hydridov (AsH3 , PH3 ) a amínov (NH 3 )

zariadenie na monitorovanie plynov musí byť prenosné a umožňovať prevádzku na vstavanú batériu
nakoľko okrem prevádzky v laboratóriu musí byť zariadenie použite ľné na detekciu AsH3 , PH 3 a NH3
pri výmene tlakových fliaš (ktorá je rizikovou operáciou) s uvedenými plynmi mimo laboratória
z vonkajšej strany budovy

ÁNO

O.H1.P13 Zariadenie pre štúdium fázových prechodov materiálov pri vysokej teplote
Typ zariadenia alebo vjvojová rada: HEATED STAGE
Vjrobca zariadenia:
Požadované fvnkéné a technické parametre zariadenia:
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Pammetre ponúkaného zariadenia:
(ÁNO-NIE/hodnota pammeúa):

Flexibilné komplexné zariadenie slúžiace na štúdium správania sa špeciálnych anorganických
materiálov pri zmene teploty, umožňuj úce kontinuálne vizuálne sledovanie správania sa skúmaného
materiálu pri záhreve, resp. chladení v kontrolovanej, inertnej atmosfére, alebo naopak aj pod vákuom
pomocou kamerového systému priamo pod mikroskopom. Zariadenie umožňujúce extrémne rýchly
záhrev, resp. chladenie skúmaných materiálov z teploty okolia do extrémne vysokých teplôt, ktoré sú
ootrebné na roztavenie anoraanickvch materiálov.

ÁNO

zariadenie musí pozostávať z pecnej časti , kde sa vzorka materiálu taví, z regulačnej časti na
ovládanie a kontrolu teplotného režimu v pecnom zariadení, vstavaného mikroskopu na pozorovanie
dejov prebiehajúcich v pecnom zariaden í počas záhrevu a kamerového systému na záznam tohto deja

ÁNO

pomocou regulačnej časti musí byť možné flexibilne ovládať ako záhrev, tak aj chladenie zariadenia, a
to aj pri extrémne vysokých rýchlostiach záhrevu minimálne v rozsahu od 0,05 °C/min až 200 °C/min
pracovná komora pecnej časti musí byť vyrobená z materiálu ako sú napríklad zliatiny Pt, sintrovaný
A'20 3 alebo tzv .•glassy carbon", ktoré umožňujú pracovať aj s agresívnymi látkami anorganického
pôvodu, ako sú napr. fluoridy alebo chloridy
zariadenie musí umožňovať zahrievanie skúmaných látok z teploty okolia do teploty minimálne
1 400 °C a zároveň musí byť vybavené účinným chladiacim systémom umožňuj úcim bezpečne
a dlhodobo pracovať so vzorkami pri teplotách ~ 1 400 °C, teplotná stabilita nastavenej teploty musí
bvť :S 2 °C
zariadenie musí umožňovať pozorovať vzorky s priemerom ~ 5 mm a hmotnosťou minimálne až do
?Omg
v rámci sledovania fázových premien skúmaných látok musí zariadenie obsahovať priezor
z prieh ľadného materiálu (napr. zafírové sklo), zabudovaný mikroskop zväčšen i e minimálne 10x
s kamerovým systémom, čo umožn í vizuálne sledovať správanie sa skúmaných látok so zmenou
teplotv
súčasťou dodávky zariadenia musia byť vývevy (schopné dosi ahnuť hodnotu vákua minimálne

ÁNO, rozsah 0,05-200°C/min

ÁNO
ÁNO, zahrievanie až do teploty
1400°C, teplotná stabilita lepšia ako
1°C
ÁNO

ÁNO

2x10-1 Pa) a prípojky, ktoré umožnia pracovať pod kontrolovanou inertnou atmosférou (Ar, N 2 , He)
alebo Pod vákuom

ÁNO

O.H1.P14 Zariadenie pre automatizované meranie a zber dát
Typ zariadenia alebo vjvojová rada: MODUUSW Labview
Vjrobca zariadenia:

časových

priebehov základných

zariadenie ako celok musí byť programovateľné v prostredí LabVIEW alebo v ekvivalentnom
musí umožňovať efektívne vyhodnocovať elektrické signály z rôznych druhov sn ímačov napr.:
tlakomerov prietokomerov
musí umožňovať spracovanie a vyhodnocovanie nameraných experimentálnych údajov priamo v
reálnom čase

termoč lánkov

~
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Pammetre ponúkaného zariadenia:
(ÁNO-NIE/hodnota pammeúa):

Požadované fvnkéné a technícké parametre zariadenia:
Modulárne zariadenie na automatizované merania a zber dát.
zariadenie musí umožňovať meranie, vyhodnocovanie a zobrazenie
elektrických ve l ičín, ako je napätie, prúd, odpor, a i.

rl"'\n.1-IC:L.L. ,....

ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO

minimálne dvojjadrový 667 MHz kontrolér, napr. 667 MHz Dual-Core Controller so zbernicou Artix-7
FPGA alebo ekvivalentné rovnaké alebo lepšie riešenie

minimálne 8 slotov na zapojenie meracích modulov
súčasťou dodávky zariadenia musia byť moduly a súčasti:

o regulovateľný napájací zdroj s možnosťou napájania mostíkov umožňujúci generovať základné
priebehy signálu s precíznym nastavením frekvencie a úrovne generovaného priebehu určený na
použitie so zariadením

ÁNO, dvojjadrový 667 MHz kontrolér,
667 MHz Dual-Core Controller (resp.
iný dostupný podľa dátumu objednania
s parametrami identickými resp.
lepšími)so zbernicou Artix7 FPGA
ÁNO
ÁNO, dvojjadrový 667 MHz kontrolér,
667 MHz Dual-Core Controller (resp.
iný dostupný podľa dátumu objednania
s parametrami identickými resp.
lepšími)so zbernicou Artix7 FPGA

ÁNO, 8 kanálový modul s ±78 mV,
Isolated
Thermocouple Input, 95 S/s/ch
o minimálne 4 kanálový diferenciálny analógový vstup, s parametrami rovnakými alebo lepšími: ±10
ÁNO, 4 kanálový diferenciálny
V, 100 kS/s
analógový vstup, ±10 V, 100 kS/s
ÁNO, 4 kanálový izolovaný analógový
o minimálne 4 kanálový izolovaný analógový výstup s parametrami rovnakými alebo lepšími: ±10 V,
výstup ±10 V, Ch-Ch Isolated Analog
Ch-Ch Isolated Analog Output
Output
ÁNO, komunikačné 4-slotové
rozhranie typu RS232V s napájaním
o komunikačné 4-slotové rozhranie typu RS232V s napájaním 24V jednosmerné napätie a prúd
24V jednosmerné napätie a prúd 3.3A,
3.3A, maximálny rozsah meraného napätia ±80 mV
maximálny rozsah meraného napätia
±80 mV
o pripojenie pre termočlánok, rýchlosť vzorkovania 14 S/s, 4-kanálový modul
ÁNO
o simultánny analógový vstup, rýchlosť vzorkovania 50 kS/s, 4-kanálový modul, rozsah od
ÁNO
0-20 mA, analógový výstup
o minimálne 8 kanálový modul s parametrami rovnakými alebo lepšími: ±78 mV, Isolated
Thermocouple Input, 95 S/s/ch

o 4-kanálový modul, rýchlosť vzorkovania 250 kS/s, 16 analógových vstupov
o pripojenie vodičov pomocou svorkovnicového modulu
o 68-pinový kábel typu VHDCI, (tienený, obsahujúci krútené páry) na 68-pinový samičí D-SUB, s
konektormi, minimálna dĺžka 1 m
o PXI Digital Multimeter (DMM)
o Digitálny multimeter umožňujúci meranie obvodových veličín v PXI systémoch

ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO

o LabVIEW Standard Service Program alebo ekvivalent

ÁNO

O.H1.P15 Systém rozilrenie existujúceho DTAITG analyzátora
Typ zariadenia alebo vjvojová rada:
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Vjrobca zariadenia: LINSEIS MESSGERÄTE GMBH
Pammetre ponúkaného zariadenia:
(ÁNO-NIE/hodnota pammeúa):

Požadované fvnkéné a technické parametre zariadenia:
Rozšírenie OTA/TG analyzátora, tak aby bolo možné sledovanie termofyzikálnych dejov v zliatinových
systémoch.

ÁNO

doplnenie plne technicky a funkčne kompatibilného príslušenstva vrátane aktualizácie softvérového
vybavenia existuj úceho OTA/TG analyzátora typu AE05504/05 Combi Analyzer, výrobca Linseis

ÁNO

výmena keramického držiaka pre OTA/TG meranie

ÁNO

doplnenie o merací systém z kremenného skla s priemerom 12 mm

ÁNO

doplnenie o TG/OTA merací systém

ÁNO

aktualizácia softvéru pre dilatometer

ÁNO

aktualizácia softvéru pre STA

ÁNO

súčasťou

dodávky musia byt všetky nevyhnutné komponenty tak, aby zariadenie bolo po rozšírení plne

ÁNO

funkčné

O.H1.P16 Kompletný systém vybavenie pre digitálnu mikrofotografiu, úpravu obrazu a merania pre materiálový výskum
Typ zariadenia alebo vjvojová rada:

VIJIV'"\L.V V I"\ '"'' ,,.._._ 1 L..I"\
llAll(~f"\C::l(f"\01 1

~
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Vjrobca zariadenia: OLYMPUS
Požadované fvnkéné a technické parametre zariadenia:
Doplnenie plne technicky a fu nkč ne kompatibilného príslušenstva vrátane softvérového vybavenia na
obrazovú analýzu existujúceho svetelného mikroskopu značky Olympus, typ GX-51.

Pammetre ponúkaného zariadenia:
(ÁNO-NIE/hodnota pammeúa):
ÁNO

farebná kamera s CMOS senzormi s globálnou uzávierkou, senzory s uhloprieč kou minimálne 1/ 1,8
pre vysokú kvalitu obrazu a reprodukciu farieb, rozhranie USB 3.0, rozlíšenie minimálne 2 048 x 1 536
pixelov (3,1 Mpx)

riadiaca a kontrolná jednotka s procesorom s minimálnym skóre 3 400 pod ľa CPU Benchmarks,
operačná pamäť minimálne 4 GB a lepšia, operačný systém 64 bit
softvérový systém na digitálnu mikrofotografiu, úpravu obrazu a merania v materiálovom výskume systém musí mať funkcie na úpravu snímkov a meracie funkcie - najmä meranie dÍžok, obvodov,
plôch, priemerov, uhlov, vzdialenosti rovnobežiek, počítan ie objektov, analýzu fáz, vyhodnocovanie
skúšok tvrdosti a mikrotvrdosti a musí umožňovať realizáciu snímok automaticky v definovanom
časovom intervale
1x filter tzv. „daylight color filteŕ' a 1x matný filter v slideri kompatibilný s mikroskopom Olympus GX-51

ANO, farebná kamera s CMOS
senzormi s globálnou uzávierkou,
senzory s u hlopriečkou minimálne
1/1,8 pre vysokú kvalitu obraz u a
reprodukciu farieb, rozhranie USB
3.0, rozl íšenie 2 048 x 1 536 pixelov
(3 1 Mox)
ŕ\ l 'jV ,
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procesorom so skóre 3 400 pod ľa
f"'D I 1 '"'
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ÁNO

ÁNO

O.H1.P17 Zariadenie na urtovanie merného povrchu práškových materiálov metódou BET
Typ zariadenia alebo vjvojová rada: NOVA TOUCH LX2
Vjrobca zariadenia: ANTON PAAR GMBH
Požadované fvnkéné a technícké parametre zariadenia:

Zariadenie na určovan ie merného povrchu práškových materiálov a meranie pórovitosti permabilných
práškových prekurzorov metódou SET na charakterizáciu povrchu diskrétnych čast íc , resp.
oráškowch oredkomoaktov.
2

minimálny pracovný rozsah: 0,05 - 20 m /g

Pan1metre ponúkaného zariadenia:
(ÁNO-NIE/hodnota pan1meúa):
ÁNO
ANU, rozsan u.u1 mJg -oez norneJ
hr::ini"""

minimálny rozsah práškových materiálov: Al, Mg, Ti, Fe, 84C, SiC, Al20 3 , TiC

ÁNO

simultánne meranie pórovitosti v mezo, mikro a nano rozsahu

ÁNO

súčasťou dodávky musí byť arch ivačný modul vrátane programového vybavenia umožňuj úci zber
údajov z meran í a ich vyhodnocovanie

ÁNO

lo.H1.P18 lndukené snlmaee a senzory LWT (extenzometer)

Typ zariadenia alebo vjvojová rada: LVDT SN ÍMAČ
Vjrobca zariadenia: IGITUR
Pammetre ponúkaného zariadenia:
(ÁNO-NIE/hodnota pammeúa):

Požadované fvnkéné a technické parametre zariadenia:
Lvu 1 snimace su urcene pre uz ex1stuiuce vysokoteplotne extenzometre model K 1-214 vyrobene
firmou lnstron. Každý snímač sa inštaluje do špeciálnej obj ímky vysokoteplotného extenzometra,
svojimi rozmermi je kompatibilný s konštrukciou extenzometra a musí byť spojený vod ičom s
analógovým prevodníkom (zosilňovačom) , ktorý transformuje získaný signál o deformácii z LVDT
sn ímača na sianál ore zbernú stanicu ADAM-4018.
LVDT snímač s minimálnou meranou dráhou 10 mm a všetkými rozmermi kompatibilnými
s extenzometrom RT-214
analógový prevodník (zosilňovač) musí byť kompatibilný s LVDT snímačom a musí zabezpečovať
výstupný analógový signál v rozsahu minimálne od Oaž 50 mV alebo od Oaž 20 mA
minimálne rozlíšenie sústavy LVDT snímač-analógový prevodník je 0.2 mm/1 mV alebo 0.5 mm/1 mA

ÁNO

ÁNO
ÁNO, 0-20 mA
ÁNO, 0,2mm/ 1mV

možnosť merania s minimálnym meraným predÍžením v rámci jedného nastavania 5 mm

ÁNO

priame upínanie na skúšanú vzorku s vymen ite ľnými vložkami pre priemer vzoriek v rozsahu od 5 do 6
mm alebo s vložkami pre ploché vzorky s hrúbkou 2 až 1 Omm

ÁNO

možnosť

ÁNO

presnej kalibrácie pred každým meran ím

men ite ľná skúšaná dÍžka vzoriek v minimálnom rozsahu 20 až 40 mm

ÁNO

musí byť vhodný pre minimálne pracovné teploty 950°C alebo vyššie

ÁNO

možnosť nastavenia citlivosti merania pre rôzne druhy deformácii

ÁNO

možnosťou

ÁNO

presnej kalibrácie pred každým meran ím
výstupné analógové signály z analógového prevodn íka musia byť kompatibilné s existujúcou zbernou
stanicou creeoowch staníc ADAM-4018

ANO

O.H1.P19 Analyzátor mechanických vlastnosti
l ,....A 1 l'""L.U.::>
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Typ zariadenia alebo vjvojová rada: a:i::nu 111/ITl-l ~ )(P(')l\ I C:l\I T
L ,,;
'8 zariadenia: STABLE MICROSYSTEM

...
O

Požadované fvnkéné a technické parametre zariadenia:

L

Pammetre ponúkaného zariadenia:
(ÁNO-NIE/hodnota pammeúa):

analyzátor musí umožňovať plne programovate ľné viacstupňové testovanie textúry s riadenou
namáhania a vvsokou rozlišovacou schopnosťou a vvsokou rýchlosťou merania

ÁNO

l ľÝch losťou

systém musí mať vysokú rozlišovaciu
:::: 0,01 mm/s
požadovaná je vysoká
tenzometra

rých losť

schopnosť,

t. j . presnosť nastavenia rýchlosti posunu ramena:

merania, t. j . rých losť testovania až do 40 mm/s pri použití 5 a 50 kg

ANO, presnosť nastavenia rýchlsti
posusnu ramana menšie ako 0,01
mm/s
ÁNO, v rozsahu 0.01 - 40mm/s

systém musí mať možnosť pripojenia viackanálového zberu dát

ÁNO

súčasťou dodávky musí byť programové vybavenie pre vyhodnotenie merania, kal ibračné nadstavce
pre jednotlivé tenzometre (5 kg a 50 kg) a závažia

ÁNO

teplotný rozsah systému minimálne od O°C až 40 °C

ÁNO

O.H1 .P20 Mikroviskozimeter
LOVIS 2000 ME
MICROVISCOMETER
'8 zariadenia: ANTON PAAR GMBH

Typ zariadenia alebo vjvojová rada:

...
O

L ,,;

L

Pammetre ponúkaného zariadenia:
(ÁNO-NIE/hodnota pammeúa):

Požadované fvnkéné a technícké parametre zariadenia:
Automatický mikroviskozimeter s možnosťou stanovenia hustoty.
mikroviskozimeter musí mať funkciu automatickej kontroly pre meranie hustoty pre úče ly detekcie
chyby pri plnen í vzorky ako napr. prítomnosť bubliniek alebo nehomogénna vzorka, ktoré ovplyvňujú
meranie hustotv
hustomer musí mon itorovať plniaci proces v reálnom čase
musí byť zabezpečená rýchla a stabilná kontrola teploty v celom teplotnom rozsahu minimálne od
+20 °C do +95 °C termoelektrickými (Peltier) elementmi bez kvapalinového cirkulátora alebo
kvapalinového kúpeľového termostatu
požadovaný teplotný merací rozsah pre samotný viskozimeter minimálne od +5 °C do +100 °C
systém musí mať

možnosť

ANO
ÁNO
ÁNO
ANO, zabezpečená rýchla a stabilná
kontrola teploty v celom teplotnom
rozsahu+20 °C - +95 °C
l"'\l ' I V , , ... ,.,1vu 1y ,..,,....,„, ,
.., '-' - .......
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použitia ci rku l ačného chladiaceho zariadenia pre nižšie teploty

ÁNO

minimálny objem vzorky 1,5 ml až 3 ml pre dosiahnutie presných výsledkov viskozity a hustoty
merací rozsah viskozimetra je od 0,2 mPa.s do 1OOOO mPa.s

ÁNO
ÁNO, 0.2 mPa.s to 10,000 mPa.s

merací rozsah hustomera pre výsledky kompenzované na viskozitu je od Og/cm 3 do 3 g/cm 3

ÁNO

musí umožňovať flexibilný teplotný sken pre testovanie správania sa vzorky v závislosti od teploty
opakovate ľnosť

pre teplotu minimálne s.d.: 0,005 °C,

presnosť

. _,_

1

•

merania pre teplotu minimálne 0,02 °C

ANU ,

u,uuo

1..;,

ÁNO
presnosr merania pre

t ... n lnt11 íl n?

0

r.

musí umožňovať meranie viskozity v rozsahu uhlov od minimálne od 15° do 80° po 1°, zobrazenie
korešpondujúcej šmykovej rýchlosti (tzv. shear rate) pri meraní ne-Newtonovských tekutín,
opakovate ľnosť inklinácie s.d. minimálne 0,02°, presnosť inklinácie minimálne O, 1°

systém musí mať možnosť použitia ci rku l ačného chladiaceho zariadenia pre nižšie teploty, pre prácu v
rozsahu až do -30°C
musí umožňovať automatickú extrapoláciu viskozity na hodnotu Zero-shear
musí byť vybavené automatickými funkciami pre optimalizáciu merania času a stability pre meranie
viskozity
musí mať možnosť pri poj iť automatický plniaci systém na vzorky alebo automatický plniaci a čistiaci
systém až pre 96 vzoriek
systém musí umožňovať kombináciu prepojenie aj s inými prístrojmi ako prístroj na meranie rýchlosti
zvuku, refrakčného indexu, hodnôt pH, obsahu alkoholu alebo zákalu
systém musí byť vybavený dotykovým displejom alebo ekvivalentným zariadením umožňuj úcim
zobrazenie metód a natavených parametrov

ANO, meranie viskozity v rozsahu
uhlov odod 15° do 80° po 1°,
zobrazenie korešpondujúcej šmykovej
rýchlosti (tzv. shear rate) pri meran í ne
Newtonovských tekutín,
opakovate ľnosť inklinácie s.d. 0,02°,
oresnosť inklinácie O 1°
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO

O.H1 .P21 Elektrokinetický analyzátor pre tuhé povrchy
SurPASS 3 SURFACE Z ETA
POTENTIAL
'8 zariadenia: ANTON PAAR

Typ zariadenia alebo vjvojová rada:

...
O
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L

Požadované f1.1nkéné a technícké parametre zariadenia:
Elektrokinetický analyzátor na stanovenie zetapotenciálu pevných materiálov ako planárnych vzoriek,
vlákien alebo práškov. Analyzátor musí umožňovať analýzu aglomerátov aj jednotlivých molekúl musí
byť schopný merať aj zeta-potenciál založený na elektroforetickom rozptyle svetla pre časti ce,
molekuly a povrchy. Pomocou statického rozptylu musí umožňovať analýzu mólovej hmotnosti,
refraktívneho indexu pomocou dynamického rozptylu svetla ako aj elektroforetický rozptyl svetla.
elektrokinetický analyzátor umožňuj úci stanovenie zeta potenciálu, musí pracovať metódou založenou
na potenciálu prúdenia a prúdu prúdenia. Tlakový rozdiel pre delta p < 1500 mbar nevyžaduje externý
zdroj tlaku
analyzátor musí mať integrovanú titračnú jednotku s minimálne dvoma piestovými čerpad lam i pre plne
automatickú analýzu zeta potenciálu pri rôznom pH a automatické nastavenie izoelektrického bodu

Pammetre ponúkaného zariadenia:
(ÁNO-NIE/hodnota pammeúa):

ÁNO

ÁNO
ÁNO

meracie charakteristiky:
o potenciál prúdenia v rozsahu ±2 OOO mV ± (0,2 % + 4 µV)

ÁNO, ±2000 mV ± (0.2 % + 4 µV)

o prúdové rozpätie: ±2 mA ±(0,2% + 1 pA)

ÁNO, ±2 mA± (0 .2 % + 1 pA)
ÁNO, 3SOO mbar ± (0.2 % + O.S mbar)

o rozdiel tlakov do 1 SOO mbar

ŕ\l'jV

o minimálny rozsah pre zeta potenciál od -1SO mV do +1SO mV

ÁNO,

o elektrický odpor v rozsahu S Ohm do 20 M Ohm
o rozsah pH 2 - 12
o rozsah vodivosti od O, 1 do 1 OOO mS/m
musí byť vybavený meracími celami pre stanovenie práškových materiálov a planárnych povrchov charakteristika meracích ciel:
o cela pre prášky a vlákna minimálne SO mg s veľkosťou

1 .o..;LCl tJVLCl1..,I Cl l VU - f '-IV lll V UV

častíc

od 2S µm do 1 mm

sn

•i;.n

~"

to 20 Mn ± (2 % + O.S O)
ÁNO
ANO
ÁNO
ÁNO

o cela s nastavite ľnou štrbinou obdlžnikového tvaru 10-20 mm x 1O mm alebo diskovitého tvaru s
priemerom 14-1S mm
súčasťou dodávky musí byť riadiaci a vyhodnocovací softvér umožňujúci automaticky detegovať práve
pripojenú meraciu celu a nastaviť príslušné parametre a tiež musí umožňovať sledovanie kinetiky
adsorpčných procesov typu kvapalina-pevná látka

ÁNO
ÁNO

O.H1 .P22 Upgrade zariadenia Hysitron Tl 750 o XPM (kontroler Perfonnech II a pr1slušenstvo)
TvD zariadenia alebo vlNo/avá rada: HYSITRON Tl , PERFORMECH II
L ,,;
'8 zariadenia: BRUKER NANO INC .

...
O

L

Požadované f1.1nkéné a technické parametre zariadenia:

Pammetre ponúkaného zariadenia:
(ÁNO-NIE/hodnota pammeúa):

Rozšírenie existujúceho zariadenia - nanoindentor Hysitron Tl 7SO Ubi, ktorý bude využitý na
mapovanie elastických mechanických vlastností povrchov rôznych materiálov a diskrétnych častíc o
modul na "XPM (hiah speed propertv maooina) I SPM (hiah-resolution in-situ imaaina)".

ÁNO

výmena kontroleru zariadenia, tak aby bolo možné urýchlenie nespoj itého mapovania elastických
(Youngov modul, vnútorné tlmenie) a elasticko-plastických (tvrdosť) materiálových mechanických
vlastností oproti súčasnému stavu (až SOOx) na ploche 7S x 7S µm (rádovo minúty pre maticu 20 x 20)

ÁNO

výmena kontroleru zariadenia, tak aby bolo možné rýchle spojité mapovanie elastických mechanických
vlastností (Youngov modul, vnútorné tlmenie) v tzv. DMA móde (dynamic mechanical analyses) na
ploche 7S x 7S µm

ÁNO

výmena kontroleru zariadenia, tak aby bolo možné realizovať spojité mapovanie elastických
mechanických vlastností kontinuálne s mapovan ím topografie meraného povrchu

ÁNO

súčasťou

dodávky musí byť upgrade programového vybavenia, tak aby bola zachovaná plná

ÁNO

funkčnosť zariadenia

O.H1 .P23 Kombinovaný automatický titrátor
TVD zariadenia alebo
L ,,;
„,,
O

výYoJová rada: TITRATOR EXCELLENCE
'8 zariadenia: METTLER TOLEDO

L

Pammetre ponúkaného zariadenia:
(ÁNO-NIE/hodnota pammeúa):

Požadované fvnkéné a technícké parametre zariadenia:
Kombinovaný automatický titrátor pre potenciometrické a coulometrické KF titrácie do absolútneho
alebo relatívneho bodu ekvivalencie alebo do zadanej hodnoty.

ÁNO

titrátor musí umožňovať titrácie acidobázické, komplexometrické, redoxné, Kari Fisher,
amperometrické a voltametrické meranie pH a vodivosti a automatická titrácia v jednej vzorke
s možnosťou následných, paralelných a podvojných titrácií, titrácie s automatickým a paralelným
riadením dvoch byriet

ÁNO

titrátor musí mať možnosť automatického uloženia faktoru k danému titračnému č in id lu a jeho
sledovanie v čase , spätné titrácie, titrácie sérií vzoriek, titrácie zmesí a možnosť nastavenia titračných
parametrov (stabilita signálu a veľkosť prídavku č i n idla) ručne alebo automaticky na základe odozvy
elektródy
titrátor musí umožňovať prepojenie váh a automatický prenos navážky do programového vybavenia s
nač ítaním IO vzorky zo štítku na kad i čke

ÁNO

ÁNO

titrátor musí umožňovať automatické rozpoznávanie pripojených byriet a senzorov, možnosť pripojenia
druhého pohonu byrety cez LOCAL CAN rozhranie alebo ekvivalentné, jemné krokovanie pri
dávkovaní z byrety (minimálne 20 OOO krokov na zdvih)

ÁNO

titrátor musí umožňovať online zobrazenie titračnej krivky, nameraných hodnôt, prvej derivácie
a nameraných výsledkov, vytváranie, editácia, mazanie, export a import metód a následné
preh ľadávan ie nameraných titračných kriviek, prepočet výsledkov pod ľa predvoľby alebo už ívateľsky
definovaných vzorcov

ÁNO

titrátor musí mať výstup pre váhu, tlač i areň, PC, USB,LAN, 2 potenciálové vstupy pre
výstup generačnej KF coulometrickej elektródy

ÁNO

titrátor musí umožňovať

súčasné

a nezávislé ovládanie titrátora cez

počítač ,

titračné

senzory,

ako aj dotykový displej

súčasťou dodávky je požadovaný štartovací balík spotrebného materiálu definovaného výrobcom pre
celý systém nevyhnutný pre inštaláciu zariadenia a uvedenia do bežnej laboratórnej prevádzky,
minimálne kal i bračných roztokov pre kalibráciu elektródy s definovanou hodnotou vodivosti a pH

ÁNO

ÁNO

O.H1 .P24 Systém gélovej penneaenej chromatografie s RI, visco a MALS detektormi
NEON SEC-MALS-Rl-VIS-

Typ zariadenia alebo vjvojová rada: SYSTEM/NEON MULTl-ANGLE

.--·.
,.,

. '8 zariadenia:

LIGHT SCATTERING DETECTOR
WYATT

Pammetre ponúkaného zariadenia:
(ÁNO-NIE/hodnota pammeúa):

Požadované fvnkéné a technícké parametre zariadenia:
GPC systém s degaserom, izokratickou pumpou, autosamplerom, termostatom, kolónou a sústavou
troch detektorov: MALS, Viskozimetrický a RI detektor požadovanými parametrami.

ÁNO

GPC systém:
izokratická pumpa s pracovným tlakom až do 600 bar a prietokom minimálne v rozsahu od 0,05 až
10,00 ml/min
Autosamplér:
nastavite ľný

ÁNO, do 600 bar, prietok 0,0510ml/min

"'"-, ··--·- ,._„., -- ,. ._„ __
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dávkovací objem v rozmedzí od 0,01 až 100 µI
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integrovaná dávkovacia sl učka s objemom 100 µI

°"'

kapacita minimálne 100 vialiek s objemom 1,5-2 ml
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Termostat kolón:
musí umožňovať termostatovanie
teplotou okolia až do 85 °C

separačných

kolón v rozsahu teplôt minimálne od 1O°C pod
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MALS detektor:
zber dát z minimálne 8 uhlov pre stanovenie Mw a Rg
musí byť vybavený detektorom laserového l úča (forward laser monitor) alebo ekvivalent, ktorý je
umiestnený za prietokovú celu, tak aby bolo možné detegovať primárne svetlo prechádzaj úce celou a
tým korigovať intenzitu rozptýleného svetla, ak meraná vzorka svetlo absorbuje (napríklad lign ín,
humínové kyseliny, vodivé polyméry, niektoré proteíny, quantum dots)
monitor intenzity laserového l úča musí kompenzovať zmeny intenzity s teplotou alebo časom
musí umožňovať meniť intenzitu laserového l úča v rozmedzí od 1 až 90 o/o (dôležité pri meraní
extrémne rozptyľuj úcich vzoriek, napríklad nanočastíc)
musí umožňovať automatickú redukciu intenzity laserového l úča v stand-by móde
musí umožňovať online

č isten ie

cely pomocou

rádiofrekvenčného poľa

bez nutnosti demontáže cely
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kolón v rozsahu teplôt minimálne od

ÁNO
ÁNO
ANO
ÁNO
ANO
ÁNO

-- o -

detektor musí byť kalibrovateľný tak bez potreby použitia štandardov polymérov ako aj so štandardami 1
polymérov
Viskozimetrický detektor:
automatická ochrana tlakových senzorov pred ich poškodením náhodným zvÝŠením tlaku
automatické vyladenie rovnováhy mostíka
teplotný rozsah v rozsahu minimálne od +4 °C až +70 °C s teplotnou stabilitou lepšou ako 0,005 °C
vybavený kompenzáciou pulzov

čerpadl a

ÁNO

ANO
ÁNO
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ÁNO

RI detektor:
2 komorový typ cely

ÁNO

rozsah merania minimálne od 0,25 až 512 µRIU

ÁNO, 0,25 - 512 µRIU

drift maximálne 0,2 µRIU/h

ÁNO, do 0 ,2 µRI U/h

linearita viac ako 600 µRIU

ÁNO, nad 600 µRI U

šum maximálne do 2,5 µRIU

ÁNO, do 2 ,5 µRIU

objem cely maximálne 1O µI

ÁNO, objem cely 10 µI

maximálny prietok cely minimálne do 1O ml/min

ÁNO, do 10ml/min

Programové vybavenie:
musí umožňovať výpočet molárnej hmotnosti, gyračný polomer s neistotou, ktorá je graficky
zobrazená pomocou úsečiek neistoty a rovnako číse lne pri jednotlivých priemerov molárna hmotnosti,
gyračného polomeru, hydrodynamického polomeru a vnútorné viskozity, užívateľom mod ifikovateľné
správy, ako napr. parametre, grafy, korekcia rozmývania zón
musí umožňovať zber a vyhodnotenie dát zo všetkých detektorov a riadenie HPLC komponentov
(čerpad lo, autosampler) vrátane záznamu tlaku čerpadla v jednom softvér spol očnom pre všetky
komponenty zostavy
musí umožňovať kompenzáciu zmien indexu lomu s teplotou
formou multilicencie softvéru s

možnosťou

inštalácie na viacerých

ÁNO

ÁNO
ÁNO

počítačoch

ÁNO

Súčasťou

dodávky je požadovaný štartovací balík spotrebného materiálu definovaného výrobcom
pre celý systém nevyhnutný pre inštaláciu zariadenia a uvedenia do bežnej laboratórnej prevádzky,
vrátane minimálne 2 chromatografických kolón pre T HF a vodu do molových hmotností 3 milióny
g/mol.

ÁNO

O.H1 .P25 Elipsometer na meranie hrúbky vrstiev kompatibilný so zariadenlm na nanášanie po atomátnych vrstvách Beneq
TSF200
TYJJzarlllden/aalebo vÝYO!ovánrda: I BEN EQ TFS 200-145 ALD TOOL

..
--·
,.,

. '8 zariadenia:

BENEQ QY

Pammetre ponúkaného zariadenia:
(ÁNO-NIE/hodnota pammeúa):

Požadované fvnkéné a technické parametre zariadenia:
Zariadenie na meranie hrúbky tenkých vrstiev (bez prerušenia pracovného vákua) pripravených
metódou nanášania po atomárnych vrstvách.
meranie hrúbky s presnosťou lepšou ako 0,002 nm na viacerých druhoch vzoriek v rozsahu hrúbok
minimálne od O do 1 OOO nm
meranie s využitím minimálne 4 vlnových dÍžok vid ite ľného spektra (465, 525, 580 a 635 nm)

ÁNO
"
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rých losť merania hrúbky na viacerých vlnových dÍžkach v rozsahu 1O ms

A"'" ,_,.,,_ ,_,..,,... - C!'"''"
-ÁNO, rýchlost
v rozsahu 10 ms

analytický model pre fitovanie výsledkov merania na 4 vlnových dÍžkach

ÁNO

meranie hrúbky na vstupnej komore zariadenia pre nanášanie po atomárnych vrstvách bez prerušenia
pracovného vákua

ÁNO

konštrukčná a funkčná kompatibilita so zariadením na nanášanie po atomárnych vrstvách Beneq TSF
200 a možnosť montáže zariadenia na jeho vstupnej komore

ÁNO

pripojenie ku kontrolnému

počítaču

cez Ethemet kábel alebo bezdrôtové pripojenie

1

ÁNO

O.H1 .P26 Optický profilometer
Typ zariadenia alebo vWo/ová rada: CONTOUR
L_,
„,,
'8 zariadenia: BRUKER NANO INC.
O

L

Pammetre ponúkaného zariadenia:
(ÁNO-NIE/hodnota pammeúa):

Požadované fvnkéné a technické parametre zariadenia:
Zariadenie na mapovanie morfológie a hrúbky organických a anorganických tenkých vrstiev optickou
metódou. Špecifikom zariadenia je mapovanie drsnosti v oblasti pod O,1 nm na veľkých plochách do
10 cm.
zariadenie musí obsahovať minimálne 4 rôzne vymen iteľné

interferenčné

ÁNO

objektívy (nižšie špecifikované) pre meranie rôznych hrúbok vzoriek:

o 1x interferometrický objektív so zväčšením v rozsahu 5x až 10x, numerickou apertúrou (N.A.)
O,12 alebo väčšou , laterálne optické rozlíšenie pod 2 µm pre meranie topografie

aspoň

o 1x interferometrický objektív so zväčšením 20x, N.A. aspoň 0,4 alebo väčšou a laterálne
optické rozlíšenie pod 0,8 um pre detailné meranie štruktúrv povrchu a meranie wškv vrstiev

ANO/ zväčšen ie v rozsahu 5x-1Ox,
numerická apertúra O,12, lateráme
optické rozlíšenie pod 2um pre
meranie topoarafie
ANO/ zväčšen ie 20x, N.A. 0,4 ,
laterárne rozl íšenie 0,7 um

o 1x interferometrický objektív so zväčšením 115x, N.A. aspoň 0,8 alebo väčšou a laterálne
optické rozlíšenie pod 0,35 µm pre detailné meranie aj submikronových štruktúr, pracovná vzdialenosť
minimálne 0,5 mm
o 1x interferometrický objektív s dlhou pracovnou vzdialenosťou a zväčšením v rozsahu 2x – 6x,
numerickou apertúrou (N.A.) minimálne 0,04, pracovná vzdialenosť minimálne 20 mm

ANO/ zväčšenie115x N.A. 0,8,
laterálne optické rozlíšenie 0,33 um,
pracovná vzdialenosť 0,6 mm
ANO/ rozsah 2x-6x, N.A.0,04,
pracovná vzdialenosť 22mm

zariadenie musí obsahovať motorizovanú otočnú vežu s enkoderom a min. 5 pozíciami

ÁNO

osvetlenie dvoma nezávislými zdrojmi svetla biele a monochromatické

ÁNO

motorizovaný posuv v osiach X, Y v rozsahu min. 150 mm x 150 mm
motorizovaný vertikálny posuv (os Z) v rozsahu aspoň 100 mm
motorizované náklony okolo osí X a Y v rozsahu aspoň ± 5°

ÁNO, rozsah 150x150mm
ÁNO, rozsah 100mm
ÁNO, 6°

citlivá digitálna monochromatická kamera s minimálnym rozlíšením 640x480 Mpixelov

ÁNO

rýchlosť rastrovania minimálne 65 μm/s

ÁNO

vertikálny rozsah rastrovania s presným kontrolovaným posuvom v rozsahu minimálne 120 µm
a rozšírený rozsah rastrovania minimálne 10 mm

ÁNO

motorizovaný filter

ÁNO

meranie hrúbky transparentných vrstiev v rozsahu optických hrúbok (hrúbka x index lomu) aspoň od
0,1 µm do 1 µm

ÁNO/ 0,1 - 2 um

meranie 3D topografie nanesených tenkých vrstiev (porézna aj neporézna vrstva, polovodivé vrstvy,
tuhé častice) na sklenenom, kovovom ako aj polymérnom nosiči

ÁNO

meranie aj málo odrazivých vzoriek s odrazivosťou v rozsahu aspoň 0,1 % až 100 % s jedným
meracím módom

ÁNO

možnosť merania lesklých, hladkých, matných a drsných povrchov
opakovateľnosť merania topografie povrchu ISO normy 25178

ÁNO
ÁNO

rozlíšenie Z najmenej 0,08 nm alebo lepšie a to pre ľubovoľné zväčšenie

ÁNO

opakovateľnosť RMS prinajmenšom 0,02nm alebo lepšie

ÁNO

plocha vzorky až do veľkosti 150 x 150 x 80 mm a hmotnosti minimálne 5 kg

ÁNO

opakovateľnosť merania výšky schodu minimálne 0,1 % alebo lepšie

ÁNO/ 0,1%

presnosť merania výšky schodu minimálne 0,75 % alebo lepšie

ÁNO/ 0,75%

musí obsahovať merací mód tzv. „phase shifting interferometrie“

ÁNO

pracovná stanica s integrovanými pneumatickými antivibračnými izolátormi pre elimináciu vonkajších
zdrojov vibrácie

ÁNO

súčasťou dodávky musí byť riadiaci, vyhodnocovací a arch ivačný modul vrátane programového
vybavenia u možňujúci zber údajov z meraní, riadenie a vyhodnotenie experimentov, požadovaný je
merací mód phase shifting interierometrie

ÁNO

programové vybavenie musí umožňovať plne autonómne nastavenie parametrov merania vrátane
lokalizácie povrchu a autofokusu, určen í úrovne osvetlenia, automatického náklonu vzorky

ÁNO

programové vybavenie musí tiež umožňovať analýzu a spracovanie údajov v rozsahu minimálne:
vyrovnanie náklonu (leveling) a filtrovanie (FFT , low-pass, high-pass, band pass), odč ítanie
vzdialeností a uhlov, profily, štatistické funkcie (Ra, Rq, Rpv, RMS, histogramy, PSD), algoritmus pre
horizontálne skladanie nameraných oblastí (tzv. stitching v rovine x,y), algoritmus pre meranie vzoriek
s vysokým sklonom plôch aspoň 50° v prípade lesklých vzoriek

ÁNO

O.H1 .P27 Detektory pre monochromátor Andor, upgrade systému
ACC-SR-ASM-0045/ACC-SR-ASM0046
zariadenia: ANDOR TECHNOLOGY LIMITED

Typ zariadenia alebo vjvojová rada:

:. .,:,_„
~

Pammetre ponúkaného zariadenia:
(ÁNO-NIE/hodnota pammeúa):

Požadované f1.1nkéné a technické parametre zariadenia:
Detektory na meranie spektrálnej intenzity svetelného l úča pri rôznych typoch spektrálnych meraní,
hlavne fotoluminiscencie, spektrálnej odozvy polovod ičových štruktúr a transmisie pre monochromátor
ANDOR, výrobca Oxford Instruments .
detektor Si (kremíková fotodióda so zosilnenou odozvou v UV) musí umožňovať meranie
v spektrálnom rozsahu minimálne od 200 až 1 100 nm, aktívna svetlo-citlivá plocha (R) minimálne
1Omm, vlnová dÍžka maxima medzi 800 až 950 nm, citl ivosť v oblasti maxima (A/W) 0,50 ±3 %,

citlivosť pri 254 nm (A/W) minimálne 0,09, parameter NEP pri 254 nm (W.Hz -1) aspoň 4,50x10-13

ÁNO
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fotodióda so zosilnenou odozvou v
UV) umožňuje meranie
v spektrálnom rozsahu 200 -1 100
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ANO, detektor Pb S (fotoodpor) pre
ob l asť vlnových dÍžok 1-3 µm
umožňuje meranie v spektrálnom
detektor PbS (fotoodpor) pre obl asť vlnových dÍžok 1-3 µm musí umožňovať meranie v spektrálnom
rozsahu
0,8 - 2,9 µm, aktívna plocha
rozsahu minimálne 0,8 - 2,9 µm, aktívna plocha minimálne 4 x 4 mm, vlnová dÍžka maxima medzi 2,0
4
x
4
mm,
vlnová dÍžka maxima medzi
1
2,4 µm, hraničná vlnová dÍžka minimálne 2,9 µm, D* v oblasti maxima (cm Hz 112
) pri 600 Hz :
2,0 - 2,4 µm, h raničná vlnová dÍžka
10
5x10
2,9 µm, D* v oblasti maxima (cm
Hz1/2
W-1) ori 600 Hz : 5x1010
detektory musia byť kon štrukčn e kompatibilné s výstupnými štrbinami monochromátora typu ANDOR,
ÁNO
výrobca Oxford Instruments

w-

O.H1 .P28 Diódové laserové systémy
LBX-405-50-CSB-PPA
LBX-638-150-CSB-PPA
'8 zariadenia: OXXIUS

Typ zariadenia alebo vjvojová rada:

.--·.
,.,

.

Pammetre ponúkaného zariadenia:
(ÁNO-NIE/hodnota pammeúa):

Požadované fvnkéné a technícké parametre zariadenia:

Diódové laserové systémy na optickú charakterizáciu tenkých vrstiev 20 materiálov a nanokompozitov
s energetickou medzerou od 2 do 3 eV.
diódový laserový systém 405 nm (A): vlnová dÍžka výstupného žiarenia 405 ± 5 nm, výkon minimálne
20 mW regulovateľnosť výkonu minimálne v rozsahu 20 % plného výkonu až 100 % plného výkonu,
stabilita výkonu (8 h) s 2 %, okamžitý šum výkonu s 0,2 %, polomer l úča s 1 mm, rozbiehavosť lúča
s 1,5 mrad
diódový laserový systém 640 nm (B) cw: vlnová dlžka výstupného žiarenia 640±5 nm (B) cw
(kontinuálny, t. j . nie pulzný), výkon minimálne 20 mW regu lovate ľnosť výkonu minimálne v rozsahu
20 % plného výkonu až 100 % plného výkonu, stabilita výkonu (8 h) s 2 %, okamžitý šum výkonu
s 0,2 %, polomer l úča s 1 mm,m rozbi ehavosť lúča s 1,5 mrad
požaduje sa kompletný systém, vrátane laseru , zdrojov a ovládania

ÁNO
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nm (A): vlnová dlžka výstupného
žiarenia 405 ± 5 nm, výkon 20 mW
regulovateľnosť výkon uv rozsahu 1O %
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(B) cw : vlnová dlžka výstupného
žiarenia 640±5 nm (B) cw
(kontinuálny, t. j . nie pulzný), výkon
,
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O.H1 .P29 EDS detektor pre SEM
AZtec LIVE ULTIM MAX 65 SDD EDS
DETECTOR
OXFORDINSTRUMENTS
Vjrobca zariadenia:
NANOTECHNLOGY TOOLS GMBH

Typ zariadenia alebo vjvojová rada:

Pammetre ponúkaného zariadenia:
(ÁNO-NIE/hodnota pammeúa):

Požadované fvnkéné a technícké parametre zariadenia:

EDS detektor pre SEM na prvkovú analýzu skúmaných vzoriek na zisťovan ie
technoloaických postupov, vzoriek či porúch súč i astok.

príčin

nedostatkov kvality

rozlíšenie minimálne 125 eV (MnKa), ve ľkosť plochy senzora minimálne 50 mm 2
súčasťou dodávky musí byť softvér a riadiaca jednotka umožňujúce zber dát z bodu , čiary , zvolenej
plochy ako aj vytváranie obrázkovej mapy chemického zloženia vzorky, musí obsahovať korekciu driftu
počas analýzy

ÁNO
ANO, rozlíšenie 12eV, veľskoť plochy
senzora 50mm2
ÁNO

EDS detektor musí byť
Quanta FEG250

konštrukčne

a funkčne kompatibilný so SEM mikroskopom výrobcu FEI, typ

ÁNO

O.H1 .P30 Mechanický profilometer

.--·.

TvD zariadenia alebo yýyo/ová rada: DEKTAK-XT
,.,
'8 zariadenia: BRUKER-BNS

.

Pammetre ponúkaného zariadenia:
(ÁNO-NIE/hodnota pammeúa):

Požadované fvnkéné a technické parametre zariadenia:
Mechanický profilometer na rýchle a rutinné meranie, resp. 2-rozmerné mapovanie povrchu vzorky v
laterálnom rozsahu jednotiek až desiatok mikrometrov s vertikálnym rozlíšením na sub-nanometrovej
úrovni (na rýchle meranie hrúbky nanášaných fotorezistov využívaných pri mikro a nanotvarovanie ako
aj meranie hÍbky odleptanej oblasti pripravených kovových vrstiev, 20 materiálov a nanokompozitov).
manuálny XY stolík s priemerom:::: 100 mm, manuálny náklon vzorky, skenovacia dÍžka minimálne
30 mm, vertikálny rozsah minimálne Oaž 1 OOO µm, vertikálne rozlíšenie minimálne 0,4 nm,
opakovate ľnosť meranie v osi z minimálne 0,5 nm, rozsah meracej záťaže od < 0,05 do > 1O mg,
poč ítačom riadené udržiavanie sily záťaže

ÁNO

°"'""' '" ;:> tJI o-..11 ' "''VII I
150 mm, manuálny náklon vzorky,
skenovacia dÍžka
57 mm, vertikálny rozsah O až 1 OOO
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kompatibilný s komponentami pre dosiahnutie laterálneho rozlíšenia 100 nm

ÁNO

meracie hroty: 1x hrot s priemerom 2 um rad- 60 deg, 1x náhradný hrot s priemerom 0,2 um rad- 40
deg

ÁNO

farebná digitálna kamera s rozlíšením minimálne 4 MPix, min.4x zoom

ÁNO

súčasťou dodávky musí byť softvér s funkciami: meranie výšky schodu/ hÍbky ryhy, meranie drsnosti
povrchu, 20 analýza povrchu

ÁNO

súčasťou dodávky musí byť riadiaca stanica s ope račným systémom s minimálnou konfiguráciou
(alebo ekvivalentné riešenie s rovnakou alebo lepšou technickou a funkčnou špecifikáciou ): 3 GHz
Dual core processor, 2 GB RAM , 250 GB HO typu SSD, 19" plochý monitor

ÁNO

zariadenie musí byť dodané so stolovou
umiestnenie a prácu na profilometri

ÁNO

anti vibračnou

platformou s dodatočnou plochou na

~-
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O.H1.P31 Laserový interferometrický meracf systém, upgrade systému PlasmaLab 100 ICP180, Oxford Instruments
670NM LEP UPGRADE ON 100 ICP
180
zariadenia: OXFORDINSTRUMENTS

Typ zariadenia alebo Yjvojová rada:

:. .,:,_„
~

Pammetre ponúkaného zariadenia:
(ÁNO-NIE/hodnota pammeúa):

Požadované fvnkéné a technické parametre zariadenia:
Laserový interferometrický merací svstém na in-situ meranie hlbkv plazmatického leptania.
systém musí byť vybavený laserom s vlnovou dlžkou 670 nm ±1 % a musí obsahovať funkciu .laser
end point"
zariadenie musí umožňovať riadené ukončen ie leptania podľa požadovanej hlbky leptania ako aj
sledovanie rýchlosti leptania, ktorá sa líši pre daný materiál
systém musí obsahovať interferometrickú kameru s jednoduchým analógovým výstupom intenzity
signálu
systém musí umožn iť posun v x,y smere tak, aby bolo možné nasmerovať laserový lúč na vybranú
oblasť leptanej štruktúry pre meranie leptacej rýchlosti v danej oblasti
systém musí byť pripojený na leptaciu komoru vákuovým priezorom (kremenné sklo) KF 25, priezor
musí bvť súčasťou dodávky
súčasťou dodávky musí byť softvérový balík na ovládanie, vizualizáciu, manipuláciu a ukladanie
údaiov
systém musí byť plne funkčne a technicky kompatibilný s existujúcim systémom typ PlasmaLab 100
ICP180 výrobca Oxford Instruments

ANO
ANO, laser s vlnovou dlžkou 670 nm±
1%
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO

O.H1 .P32 RHEED systém s pr1sluienstvom pre PLO, upgrade systému MBE/PLD-2000
Typ zariadenia alebo vjvojová rada: STAIB HP TORR RHEED PACKAGE

..
--·
,.,

. '8 zariadenia:

Požadované fvnkéné a technické parametre zariadenia:
elektrónové delo RHEED s rozsahom napätia minimálne od 0,5 až 35 keV a prúdovým rozsahom
minimálne od 1 do 500 µA
možnosť mechanického nastavenia zarovnania elektrónového l úča v minimálne ± 2°
vrátane vákuového systému a elektroniky na riadenie elektrónového

lúča

(uhol dopadu, azimut)

súčasťou dodávky musí byť riadiaca vyhodnocovacia a archivačná jednotka s príslušným
programovým vybavením umožňuj úcim vyhodnocovanie dát
súčasťou dodávky musí byť pyrometer na meranie teploty podložky počas nanášania vrstiev pomocou
PLO zariadenia (MBE/PLD-2000), ktorý musí umožňovať merania teploty v intervale minimálne od
400 °C až 1 300 °C pre Si materiál, osadený optickou hlavou s nastaviteľným zaostrením v intervale
minimálne od 250 mm až 600 mm

PVD PRODUCTS INC.

Pammetre ponúkaného zariadenia:
(ÁNO-NIE/hodnota pammeúa):
.. _ , - __ ,_ ·---
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ÁNO
ÁNO

ÁNO

systém a všetko príslušenstvo musia byť plne funkčne a technicky kompatibilné s existujúcim
systémom typ MBE/PLD-2000, výrobca PVD Products

ÁNO

O.H1 .P33 Skenovacf sondový mikroskop
Typ zariadenia alebo vWo/ová rada: NTEGRA PRIMA
NT-MOT SPECTRUM
Vjrobca zariadenia:
INSTRUM ENTS,LLC
Požadované fvnkéné a technícké parametre zariadenia:

Pammetre ponúkaného zariadenia:
(ÁNO-NIE/hodnota pammeúa):

Skenovací sondový mikroskop na meranie, resp. 2-rozmerné mapovanie povrchu vzorky v laterálnom
rozsahu nanometrov až mikrometrov s vertikálnym rozlíšením na sub-nanometrovej úrovni (< 0,5 nm)
vrátane mapovania rozloženia magnetického poľa , merania povrchového potenciálu vzoriek,
tvarovania oovrchov a nanotriboloaické merania.
Skenovací sondový mikroskop (SPM) umožňujúci merania minimálne v rozsahu nasledujúcich „módov SPM":

ÁNO

kontaktný AFM mód

ÁNO

laterálna silová mikroskopia

ÁNO

rezonančné módy (semikontaktný a nekontaktný AFM)

ÁNO

zobrazovanie fázy

ÁNO

silová modulácia

ÁNO

magnetická silová mikroskopia Uedno a dvojkroková technika)

ANO

elektrická silová mikroskopia

ÁNO

zobrazovanie adhéznych síl

ÁNO

kapacitná mikroskopia

ANO

AFM litografia (Lokálna anodická oxidácia a mechanická silová litografia)

ÁNO

silová spektroskopia (F-0 krivky)

ÁNO

Kelvinová sondová mikroskopia

ÁNO

silová mikroskopia využívajúca piezo-odozvu

ÁNO

skenovacia tunelová mikroskopia
nerezonančné

módy pre mapovanie lokálnych mechanických vlastností a priame kvantitatívne
merania elastického modulu, adhézie, elektrického prúdu

ÁNO
ÁNO, s lineárnou zmenou napätia pre
kontrolu vzdialenosti hrot-vzorka

skenovacia odporová mikroskopia

ÁNO

kalibrácia nosníka na základe termálneho šumu

ÁNO

Súčasťou

dodávky mikroskopu musí byť nasledujúce príslušenstvo:

digitálny kontrolér pre vyššie spomenuté SPM módy, skenovací rozsah minimálne až do
150 x 150 x 15 µm, skenery s closed-loop senzormi, ú roveň vertikálneho šumu (so senzormi) menej
než 60 pm RMS v typickej šírke pásma, X-Y šum (so senzormi) menej než 300 pm RMS v typickej
šírke pásma

„_, - ·,-•I'-' • --•
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x 15 µm, skenery s closed-loop
senzormi, úroveň vertikálneho šumu
(so senzormi) pod 60 pm RMS v
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motorizovaný stol ík pre XY polohovanie vzorky

ÁNO

samostatný skener pre STM s rozsahom 1x1 x1 um

ÁNO

aktívny

antivi bračný

stolík

ÁNO

ochranný kryt pre akustickú , elektromagnetickú a vákuovú izoláciu s možnosťou použiť optický
mikroskop, možnosť skenovať na vzduchu, v kvapaline, v kontrolovanej atmosfére a vo vákuu

ÁNO

kompletný vákuový systém, minimálny merací rozsah od atmosférického tlaku až po O,1 Pa

ÁNO

senzor pre

vl hkosť

a teplotu v oblasti meranej vzorky

ÁNO

mikroskopický systém musí byť vybavený elektromagnetom pre MFM merania vo vertikálnom,
horizontálnom poli (rozlíšenie mag. poľa - O, 1 mT), chladiaci systém pre magnet musí byť súčasťou ,
horizontálne magnetické pole minimálne až do 200 mT a vertikálne pole až do 50 mT, magnetické
pole ovládané pomocou AFM softvéru
videomikroskop s nastaviteľným zväčšen ím pre presné polohovanie vzorky (optické rozlíšenie
minimálne 3 µm)
otvorená kvapalná cela pre meranie v kvapaline
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MFM merania vo vertikálnom,
horizontálnom poli (rozlíšenie mag.
poľa - O,1 mT), chladiaci systém pre
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ÁNO, optické rozlíšenie 3um
ÁNO

uzatvorená kvapalná cela pre meranie v kvapaline s kontrolovanou teplotou do 50 °C a
stabilitou - 0,05 °C
riadiaca stanica s minimálne dvomi monitormi a ovládacím softvérom na kompletnú analýzu dát,
ovládací softvér musí mať možnosť využívania skriptov vytvorených už ívateľom a musí obsahovať
funkciu pre automatické nastavenie skenovacích parametrov

ÁNO, kontrolovaná teplota do 50°C s
stabilitou 0,05°C
ÁNO

O.H1 .P34 UV Laser 266 nm
DIODE PUMPED CONTINUOUS
Typ zariadenia alebo vjvojová rada: WAVE SOLID STATE LASER, 266
NM, 10 MW
~
zariadenia: CRYLAS

:. .,:,_„

Požadované fvnkéné a technické parametre zariadenia:

Pammetre ponúkaného zariadenia:
(ÁNO-NIE/hodnota pammeúa):

UV laser emitujúci kontinuálne koherentné žiarenie s vlnovou dlžkou 266 nm slúžiaci na budenie PL
širokopásmových materiálov so š írkou zakázaného pásu po cca 4,5 eV (napr. nitridových
polovod i čov).

UV laserový systém s vlnovou dÍžkou výstupného žiarenia 266 nm cw (kontinuálny, nie pulzný)
umožňujúci budenie PL širokopásmových materiálov so šírkou zakázaného pásu po cca 4,5 eV
výkon minimálne 1O mW, regu lovate ľnosť výkonu minimálne v rozsahu 20 % plného výkonu až 100 %
plného výkonu, stabilita výkonu (8 h) s 2 %, okamžitý šum výkonu s 0,2 %
polomer

lúča

s 1 mm,

rozbiehavosť lúča

s 1 mrad

požaduje sa kompletný systém, t. j. laser, zdroj a ovládanie,

ľahká polohovate ľnosť

(table-top systém)

ÁNO

O.H1 .P35 UV Xe svetelný zdroi pre spektroskopiu
UN IVERSAL LAMP HOUSING FOR

Typ zariadenia alebo vjvojová rada: ARC, HALOGEN AND DEUTERIUM
LAMPS

:. .,:,_„zariadenia: QUANTUM DESIGN GMBH
~

Pammetre ponúkaného zariadenia:
(ÁNO-NIE/hodnota pammeúa):

Požadované fvnkéné a technické parametre zariadenia:
UV Xe svetelný zdroj umožňujúci spektroskopické merania (transmisia, reflektancia, spektrálne
závislosti fotovodivosti a fotocitlivosti) pre kratšie vlnové dÍžky (cca 250-500 nm).
UV Xe zdroj svetla generuj úci svetlo v oblasti od UVB do VIS a čiastočne aj IR oblasti - rozsah
vlnových dÍžok v intervale od 250 do 2 500 nm
výkon Xe lampy minimálne 150 W, stabilita výkonu (požadovaná
alebo napätie) zvlnenie s 1 %

možnosť nastaviť

konštantný prúd

technológia X E zdroja svetla bez tvorby zdraviu škodlivého ozónu
požadované je kompletný systém Xe lampa vrátane napájacieho zdroja, mod ifikovateľnosť pomocou
príslušenstva: fokusujúca optika, clona, filtre), systému musí byť chladený (vetraný) prirodzeným
prúden ím vzduchu

io.H1 .P36 UV11rade silica šoiovky (sada)

-

-

·-.., ·-· ., ·-·
·- -,
svetlo v oblasti od UV B do VIS a

'" ~ - ,

.

..

ŕ\ l'llU ,

.

~

u v Ae LUIVJ ::.v•::a la yc 11c l UJUCI

svetlo v oblasti od UV B do VIS a
;; j

„_,

• ,;:. ::ii IR nhbcti _ -----'VJ • '--•I , , _ I Q l l lJ'-']

1

.

' ..J

• --

vv, -'--...,""·-

možnosť nastaviť

výkonu (požadovaná
.

1

L

ÁNO (ozone free)
ÁNO

.. . .\

1uu.u mm, t'(L uv t-useCI ::>111ca
Plano-Convex Lens, Uncoated
f = 150 mm, R2" UV Fused Silica
Plano-Convex Lens, Uncoated
f = 200 mm, R2" UV Fused Silica
Plano-Convex Lens, Uncoated
f = 250 mm, R2" UV Fused Silica
Plano-Convex Lens, Uncoated
Typ zariadenia alebo vjvojová rada: f = 60.0 mm, D=2" UV Fused Silica BiConvex Lens, Uncoated
f = 75.0 mm, D=2" UV Fused Silica BiConvex Lens, Uncoated
f = 100.0 mm, D=2" UV Fused Silica Bi
Convex Lens, Uncoated
Cylindrical rectangular plano-convex
lens, 1 inch x 1 inch, f250, UV Fused
t=

C::: ilj,..,,.

:. .,:,_„ zariadenia: THORLABS
~

Pammetre ponúkaného zariadenia:
(ÁNO-NIE/hodnota pammeúa):

Požadované f1.1nkéné a technické parametre zariadenia:
Sošovky na fokusáciu svetla v UV oblasti - fokusáciu laserového l úča na vzorku, kolimáciu a fokusáciu
PL žiarenia zo vzorky do vstupnej štrbiny monochromátora a fokusáciu mononchromatizovaného PL
žiarenia na detektor.

ÁNO

UV šošovky umožňuj úce fokusáciu svetelného žiarenia v UV oblasti - fokusáciu laserového l úča na
vzorku, kolimáciu a fokusáciu PL žiarenia zo vzorky do vstupnej štrbiny monochromátora a fokusáciu
monochromatizovaného PL žiarenia na detektor

ÁNO

materiál: UV-grade silica

ÁNO

požadované parametre šošoviek, rozmer, ohnisková

vzd i alenosť

a

počet

kusov:

o spherical, plano-convex, R 50, f100 - 1 ks

ÁNO

o spherical, plano-convex, R 50, f150 - 1 ks

ÁNO

o spherical, plano-convex, R 50, f200 - 1 ks

ÁNO

o spherical, plano-convex, R 50, f250 - 1 ks

ÁNO

o spherical, bi-convex, D=2 inch, f60 - 1 ks

ÁNO

o spherical, bi-convex, D=2 inch, f75 - 1 ks

ÁNO

o spherical, bi-convex, D=2 inch, f90 - 1 ks

ÁNO

o spherical plano-convex, R 1 inch, f250 - 1 ks

ÁNO

o cylindrical rectangular plano-convex, 1 inch x 1 inch, f250 - 1 ks

ÁNO

O.H1.P47 Detektor spätne odrazených elektrónov pre JSM 6610
TVD zariadenia alebo
L ,,;
„,,
O

yýyoJová rada: Detektor spätne odrazených elektrónov pre JSM 6610
'8 zariadenia: JEOL

L

Pammetre ponúkaného zariadenia:
(ÁNO-NIE/hodnota pammeúa):

Požadované fvnkéné a technícké parametre zariadenia:
Detektor spätne odrazených elektrónov kompatibilný s elektrónovým mikroskopom značky JEOL,
model JSM 6610.
detektor musí umožňovať vizuálne zobraziť rovnomernosť modifikácie vzniknutých rozhraní
(nanesených ALD metódou , vzniknutých in-situ alebo chemickou cestou) na Al, Mg, Ti a diamantových
oráškoch ako ai na C vláknach
detektor musí byť plne technicky a funkčne kompatibilný s elektrónovým mikroskopom značky JEOL,
model JSM 6610
polovod i čový segmentový detektor na báze Si (P-N prechod)

ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO

O.H1.P48 Katóda pre JEOL JSM7600F, upgrade systému

.--·.

TvD zariadenia alebo yýyo/ová rada: JEOL JSM7600F, UPGRADE
,,,
'8 zariadenia: JEOL

.

Požadované fvnkéné a technícké parametre zariadenia:
Katóda pre existujúci vysokorozlišovací rastrovací elektrónový mikroskop značky JEOL, model
JSM7600F.
Shotkyho katóda typu W I ZrO, výmenou pre vysokorozlišovací rastrovací elektrónový mikroskop
značkv JEOL model JSM7600F
musí byť plne musí byť plne technicky a fu nkčne kompatibilná s mikroskopom značky JEOL, model
JSM7600F
súvisiace služby: sformovanie katódy, vyhriatie, nastavenie mikroskopu mechanické a elektrické (Mag,
Lmaa, GB mode)

Pammetre ponúkaného zariadenia:
(ÁNO-NIE/hodnota pammeúa):
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO

O.H1 .P49 Aktualizácia SEM mikroskopu JEOL 7600F vrátane nového softwéru (AZtek)
AZTEC LIVE ADVANCED
SOFTWARE AND HARDWARE
UPGRADE FOR EXISTING INCA
ENERGY SYSTEM (INCLUDES
Typ zariadenia alebo vjvojová rada: SOFTWARE MODULES AZTEC
ANAL YSER, POINT IO, MAPPING,
LINESCAN, LIVE STEP, TRUEMAP,
AUTOLOCK,AUTOPHASEMAP, ALL
HARDWARE AND SOFTWARE)

Vjrobca zariadenia:
Požadované fvnkéné a technícké parametre zariadenia:

OXFORDINSTRUMENTS
NANOTECHNLOGY TOOLS GMBH

Pammetre ponúkaného zariadenia:
(ÁNO-NIE/hodnota pammeúa):

Upgradovaný EDS-EBSD systém musí splňať technické parametre:
kompatibilita upgradovaného EDS-EBSD systému s existujúcim SEM-JSM 7600F
musí byť zabezpečená integrácia EDS a EBSD detektorov v rámci jedného softwarového rozhrania ich úplné ovládanie, nastavenie parametrov samostatne alebo simultánne počas EDS-EBSD akvizície
dát
požadovaná je automatická detekcia fáz a tvorba fázových máp na základe chemického zloženia pri
akviz ícii a po akvizícii dát, modálna analýza
mu lti-užívate ľské softwarové rozhranie musí byť kompatibilné s ope račným systémom verejného
obstarávateľa (Windows 10 alebo ekvivalentným)
musí umožňovať voľbu analýz v bode, v oblasti ľubovoľne zvolenej užívateľom, v línii a v definovanom
rastri , minimálne požadované EBSD funkcie : bodová analýza, mapping, simultánne mapovanie s EDS,
re-analýza dát, č iarové scany, simultánna EBSD-EDS analýza pre identifikáciu fáz , analýza zŕn
požadovaná je akviz ícia minimálne dvoch obrazových signálov zo SEM. Základná obrazová analýza
a to jas, kontrast, gamma korekcie
upgrade SW musí umožňovať ovládanie a automatizácia pohybov SEM stolíka, t. j. automatizácia
procesu snímania väčších plôch .
upgrade SW musí umožňovať manuálny a podmienený výber dát v mapách, export vybraných dát do
samostatných data-setov, vytváranie vlastných databáz kryštalografických dát a ich neobmedzené
použitie v rámci analytického softwaru
upgrade SW musí umožňovať kvantitatívnu bez-štandardovú analýzu, prácu s vlastnými štandardmi a
vytváranie knižníc štandardov

ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO

ÁNO
ÁNO
ÁNO

ÁNO

musí mať možnosť export/import EDS spektra v otvorenom formáte (EMSA), Export dát
z elementárnych d i stribučných máp v maticovom formáte pre jednotlivé prvky
upgrade SW musí umožňovať tvorbu elementárnych d i stribučných máp vrátane kvantitatívnych
elementárnvch d istri bučnvch máo s minimálnvm rozlíšením 8000 x 8000 oixelov
upgrade SW musí umožňovať vytváranie kvantitatívnych linescanov s rozlíšením min.
8000 analytických bodov
upgrade SW musí umožňovať kompenzáciu driftu vzoriek v priebehu analýzy, ktorá zahŕňa reaktívnu
aj prediktívnu korekciu

ÁNO
ÁNO
ÁNO
ÁNO

upgrade SW musí umožňovať riešenie interferencií čiar analyzovaných prvkov dekonvolučnými
metódami a .pulse pile-up" korekciu (korekcia pile-up píkov až minimálne tretieho rádu) v priebehu
akvizície dát pre akékoľvek kvantitatívne dáta, prvkové d istribučné mapy a čiarové analýzy

ÁNO

upgrade SW musí umožňovať minimálne konštrukciu band contrast máp, eulerových máp, fázových
máp, máp IPF (inverse pole figure), pólových obrazcov a inverzných pólových obrazcov na základe
analýzy EBSD dát v priebehu akvizície, ako aj po nej

ÁNO

upgrade SW musí umožňovať filtráciu dát, manuálny a podmienený výber dát v mapách, export
vybraných dát do samostatných data-setov, vytváranie vlastných databáz kryštalografických dát a ich
neobmedzené použitie v rámci analytického softwaru

ÁNO

upgrade SW musí zah rňovať min. dve časovo neobmedzené databázy kryštalografických dát
anorganických látok (napr. ICSD, NIST) s úplnou prístupnosťou z analytického softwaru

ÁNO

požaduje sa min. jedna offline licencia analytického SW

ÁNO

upgrade SW musí umožňovať plánovanie automatizovaných analytických úloh za účelom automatickej
akvizície dát bez nutnosti ďalšieho zásahu užívateľa
Súčasťou musí byť HW platforma pozostávajúca z riadiacej a zberovej elektroniky, archivačného
priestoru pre zabezpečen ie plnej funkčnosti upgradu horeuvedeného SW a kompatibility
upgradovaného EDS-EBSD systému

ÁNO
ÁNO

O.H1 .P51 Zariadenie pre meranie verkosti eastfc s vyulitfm dynamického rozptylu svetla
Typ zariadenia alebo vWo/ová rada: LITESIZER 500
L ,,;
„,,
'8 zariadenia: ANTON PAAR
O

L

Pammetre ponúkaného zariadenia:
(ÁNO-NIE/hodnota pammeúa):

Požadované fvnkéné a technícké parametre zariadenia:
Zariadenie na analýzu
koncentrácií.

veľkosti

rôznych

(nano)častíc

pre široký rozsah

veľkostí, rozpúšťad ie l

a

ÁNO

zariadenie musí umožňovať analýzu veľkosti rôznych čast íc pre široký rozsah veľkostí, rozpúšťad ie l
a koncentrácií vrátane merania ve ľkosti aalomerátov a j jednotlivých molekúl
zariadenie musí byť schopné merať veľkosť častíc a molekúl, Zeta potenciál založený na
elektroforetickom rozptyle svetla pre častice, molekuly a povrchy pri nízkych a vysokých
koncentráciách, pomocou statického rozptylu svetla umožňovať mólovú hmotnosť
zariadenie musí umožňovať stanovenie ve ľkosti syntetizovaných polymérnych a hybridných
(nano)častíc pred a po funkcionalizácií ich povrchu
zariadenie musí umožňovať nasledovné stanovenia:
o meranie
o mólová

ve ľkosť častíc

hmotnosť

o meranie

ÁNO
ÁNO
ÁNO
ANO, meranie v rozsahu ve ľkosti
častíc 0,3nm-1 Oum
ANO, mólová hmotnosť v rozsahu
1OOO - 20 OOO OOO g/mol
ANO, meranie veľkosti častíc v
roztokoch s koncentračným rozpätím
O 1 oom - 40 w/v %

v rozsahu minimálne od 0,3 nm až 1O µm

v rozsahu minimálne od 1 OOO až 20 OOO OOO g/mol

ve ľkosti častíc

v roztokoch s

koncentračným

rozpätím od O, 1 ppm do 40 w/v %

súčasťou zariadenia musí byť kyvetový držiak pre kyvety s minimálnym objemom vzorky 12 µI

ÁNO

temperovate ľný

minimálne v rozsahu teplôt od O °C až 90 °C
index lomu minimálne od 1,28 do 1,50 nD
zdroj žiarenia He-Ne laser 633 nm, Max 4 mW alebo laserová dióda 658 nm a Max 40 mW
súčasťou dodávky musí byť modul s príslušným programovým vybavením na plne automatické
ovládanie merania, nastavenie parametrov merania, možnosť nastavenia rôznej dÍžky času merania,
možnosť automatického zberu viacnásobných dát v rôznom časovom rozpätí, analýzy,
vvhodnocovanie a archiváciu dát

ANO, index lomu 1,28-1,5nD
ANO
ÁNO

O.H1 .P60 Systém pre dual EELS analýzu
TvD zariadenia alebo yýyo/ová rada: GIF QUANTUM DUALEELS
~
zariadenia: Oxford Instruments Nanotechnloav ToolsGmbH

:. .,:,_„

Pammetre ponúkaného zariadenia:
(ÁNO-NIE/hodnota pammeúa):

Požadované fvnkéné a technické parametre zariadenia:
Systém pre dual EELS analýzu umožňuj úci simultánnu detekciu spektier charakteristických strát
elektrónov v dvoch vol ite ľných oblastiach spektier EEL.
upgrade systému musí byť technicky a funkčne kompatibilný s existujúcim spektrometrom Gatan, typ
Efinium, a musí obsahovať:
set deflektorov pozostávajúcich z :
o minimálne jedného zatemňovacieho elementu, ktorý
dobou odozvy kratšej ako 1,5 µs

umožňuje

odchýlenie elektrónového

lúča

s

ÁNO
ÁNO
ÁNO
._.,.,._.,„ , ,.., ,/i::ll; I "'' "'" " " " ' • l\IUly
umožňuje odchýlenie elektrónového
l"\1-IV, 1
l ľ , ;;..,..,.

.... _ ..... _,,

-' - „

·- --·"'-· - ·- - 1 i::

Aľ'lU,

o z jedného elementu zabezpečuj úceho posun energetického spektra najmenej o 1,8 kV s dobou
odozvy nie dlhšou ako 15 µs

1 e1emem e1emem
posun

. -

ŕ\ l 'jV ,

_ _ , __ _ _ .

~

zabezpečuj úceho

„ ..

1 <:;1<:; 1111::111

1

o

o z jedného elementu zabezpečuj úceho laterálny posun spektra premietaného na detektor,
laterálny posun spektra premietaného
zberu dát z dvoch spektrálnych oblastí zabezpečená vyššie popísanými elementmi je viac ako
na detektor, rých losť zberu dát z.... dvoch
___ ,:,,.
450 spektier/s
_... ,__.,
rých losť

--

---

spracovanie spektier musí zabezpečovať minimálne jedna trojica synchronizovaných elektrostatických
deflektorov

ÁNO

programové vybavenie pre systém musí umožňovať simultánny zber dát charakteristických strát
elektrónov z minimálne dvoch nezávisle vol ite ľných oblastí energiového spektra typicky v oblastiach
low-loss a core-loss

ÁNO

spektrá z jednotlivých energetických oblastí musia byť premietané na detektor takým spôsobom, aby
nedochádzalo k ich prekrytiu a ani k degradácii výstupného signálu

ÁNO

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

Príloha 7
NAVRH OCENENIA POLOZIEK • 3.

časfTechnologický

celok pre sledovanie fyzikálno-chemických vlastností materiálov
PRAGOLAB s.r.o.
34, 821 02 Bratislava

Drieňová

Ceny je potrebné zaokrúh ľovať 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
3. časť Technologický celok pre sledovanie fyzikálno-chemických vlastností materiálov
č.R.P.

O.H1. P7

Názov položky
Potenciostat

O.H1. P8
O.H1. P9

MJ

-

_ tv
Mnozs o

Jednotková Sadzba
cena bez DPH DPH (%}
63 840,00 €

-

Jednotková
cena s DPH

Celková cena
bez DPH

Celková cena
s DPH

76 608,00 €

63 840,00 €

76 608,00€

20%

256128,00 €

213 440,00 €

256 128,00 €

projekt

1

213 440,00 €

ks

3

48 736,00 €

20%

58 483,20 €

146 208,00 €

175 449,60€

O.H1. P10

Vákuovateľný tribometer

ks

1

349 300,00 €

20%

419 160,00 €

349 300,00 €

419 160,00 €

O.H1. P11

Monitor plynov

ks

1

11000,00 €

20%

13 200,00 €

11 000,00 €

13 200,00 €

ks

1

37 850,00 €

20%

45 420,00 €

37 850,00 €

45 420,00€

ks

1

35 320,00 €

20%

42 384,00 €

35 320,00 €

42 384,00€

ks

1

9 790,00 €

20%

11 748,00 €

9 790,00 €

11 748,00 €

ks

1

6 489,00 €

20%

7 786,80 €

6 489,00 €

7 786,80€

ks

1

47 200,00 €

20%

56 640,00 €

47 200,00 €

56 640,00€

O.H1. P13
O.H1. P14
O.H1. P15
O.H1. P16
O.H1. P17

Zariadenie pre štúdium fázových prechodov
materiálov ri v soke' te lote
Zariadenie pre automatizovane meranie a
zber dát
Systém rozš írenie existuj úceho OTA/TG
anal zátora
Kompletný systém vybavenie pre digitálnu
mikrofotografiu, úpravu obrazu a merania
re materiálo · v ' skum
Zariadenie na určovanie merného povrchu
ráško ' ch materiálov metódou SET

0.H1.P18

Indukčné snímače a senzory LVDT
(extenzometer )

ks

3

18 902,00 €

20%

22 682,40 €

56 706,00 €

68 047,20 €

0.H1.P19

Analyzátor mechanických vlastnosti

ks

1

28 098,00 €

20%

33 717,60 €

28 098,00 €

33 717,60 €

0.H1.P20

Mikroviskozimeter

ks

1

49 566,00 €

20%

59 479,20 €

49 566,00 €

59 479,20 €

0.H1.P21

Elektrokinetický analyzátor pre tuhé povrchy

ks

1

71 255,00 €

20%

85 506,00 €

71 255,00 €

85 506,00 €

0.H1.P22

Upgrade zariadenia Hysitron TI 750 o XPM
(kontroler Performech II a príslušenstvo)

ks

1

79 400,00 €

20%

95 280,00 €

79 400,00 €

95 280,00 €

0.H1.P23

Kombinovaný automatický titrátor

ks

1

20 900,00 €

20%

25 080,00 €

20 900,00 €

25 080,00 €

0.H1.P24

Systém gélovej permeačnej chromatografie s
RI, visco a MALS detektormi

ks

1

244 050,00 €

20%

292 860,00 €

244 050,00 €

292 860,00 €

0.H1.P25

Elipsometer na meranie hrúbky vrstiev
kompatibilný so zariadením na nanášanie
po atomárnych vrstvách Beneq TSF 200

ks

1

124 600,00 €

20%

149 520,00 €

124 600,00 €

149 520,00 €

0.H1.P26

Optický profilometer

ks

1

313 500,00 €

20%

376 200,00 €

313 500,00 €

376 200,00 €

0.H1.P27

Detektory pre monochromátor Andor,
upgrade systému

ks

1

5 740,00 €

20%

6 888,00 €

5 740,00 €

6 888,00 €

0.H1.P28

Diódové laserové systémy

ks

1

6 950,00 €

20%

8 340,00 €

6 950,00 €

8 340,00 €

0.H1.P29

EDS detektor pre SEM

ks

1

64 350,00 €

20%

77 220,00 €

64 350,00 €

77 220,00 €

0.H1.P30

Mechanický profilometer

ks

1

85 762,00 €

20%

102 914,40 €

85 762,00 €

102 914,40 €

ks

1

39 480,00 €

20%

47 376,00 €

39 480,00 €

47 376,00 €

ks

1

161 111,00 €

20%

193 333,20 €

161 111,00 €

193 333,20 €

ks

1

293 510,00 €

20%

352 212,00 €

293 510,00 €

352 212,00 €

0.H1.P33

Laserový interferometrický merací systém,
upgrade systému PlasmaLab 100 ICP180,
Oxford Instruments
RHEED systém s príslušenstvom pre PLD,
upgrade systému MBE/PLD-2000
Skenovací sondový mikroskop

0.H1.P34

UV Laser 266 nm

ks

1

49 410,00 €

20%

59 292,00 €

49 410,00 €

59 292,00 €

0.H1.P35

UV Xe svetelný zdroj pre spektroskopiu

ks

1

8 301,00 €

20%

9 961,20 €

8 301,00 €

9 961,20 €

0.H1.P36

UV-grade silica šošovky (sada)
Detektor spätne odrazených elektrónov pre
JSM 6610

sada

1

2 230,00 €

20%

2 676,00 €

2 230,00 €

2 676,00 €

ks

1

23 940,00 €

20%

28 728,00 €

23 940,00 €

28 728,00 €

0.H1.P31
0.H1.P32

0.H1.P47

O.H1. P48
O.H1. P49
O.H1. P51
O.H1. P60

Katóda pre JEOL JSM7600F, upgrade
svstému
Aktualizácia SEM mikroskopu JEOL 7600F
vrátane nového softwéru (AZtek)
Zariadenie pre meranie veľkosti častíc s
vvužitím dynamického rozptylu svetla

ks

1

36 870,00 €

20%

44 244,00 €

36 870,00 €

44 244,00€

ks

1

75131,00 €

20%

90 157,20 €

75131,00€

90 157,20 €

ks

1

83 550,00 €

20%

100 260,00 €

83 550,00 €

100 260,00 €

ks

1

118 620,00 €

20%

142 344,00 €

118 620,00 €

142 344,00€

Celková cena za 3. časť Technologický celok pre sledovanie fyz.ikálno-chemických vlastnosti materiálov:

2 963 487,00 €

3 556 160,40 €

Systém pre dual EELS analýzu

Príloha č. 3

Zoznam subdodávateľov
P.
č.
1.
2.
3.

Obchodné meno
a sídlo
subdodávateľa

IČO

Osoba oprávnená konať
za subdodávateľa
(meno a priezvisko, dátum
narodenia, adresa pobytu)

% podiel
na zákazke

Predmet
subdodávok

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:
3. časť Technologický celok pre sledovanie fyzikálno-chemických vlastností materiálov
0.H1.P10
0.H1.P22
0.H1.P32
0.H1.P33

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

Príloha č. 5

Miesto dodania Predmetu plnenia
3. časť Technologický celok pre sledovanie fyzikálno-chemických vlastností materiálov:
Č.

Číslo podľa
Zmluvy o NFP Názov položky
projektu

Miesto dodania

1

0.H1.P7

Potenciostat

CENTRUM PRE VYUŽITIE POKROČILÝCH
MATERIÁLOV SAV (CEMEA), Dúbravská cesta
9, Bratislava

2

0.H1.P8

Systém na simulovanie
a modelovanie fyzikálnych
procesov

CENTRUM PRE VYUŽITIE POKROČILÝCH
MATERIÁLOV SAV (CEMEA), Dúbravská cesta
9, Bratislava

3

0.H1.P9

HW pre systém na simulovanie
a modelovanie fyzikálnych
procesov

CENTRUM PRE VYUŽITIE POKROČILÝCH
MATERIÁLOV SAV (CEMEA), Dúbravská cesta
9, Bratislava

4

0.H1.P10

Vákuovateľný tribometer

CENTRUM PRE VYUŽITIE POKROČILÝCH
MATERIÁLOV SAV (CEMEA), Dúbravská cesta
9, Bratislava

5

0.H1.P11

Monitor plynov

ELEKTROTECHNICKÝ ÚSTAV SAV, Dúbravská
cesta 9, Bratislava

6

0.H1.P13

Zariadenie pre štúdium fázových
prechodov materiálov pri vysokej
teplote

ÚSTAV ANORGANICKEJ CHÉMIE SAV,
Dúbravská cesta 9, Bratislava

7

0.H1.P14

Zariadenie pre automatizovane
meranie a zber dát

ÚSTAV ANORGANICKEJ CHÉMIE SAV,
Dúbravská cesta 9, Bratislava

8

0.H1.P15

Kompletný systém pre update
existujúceho DTA/TG analyzátora

ÚSTAV MATERIÁLOV A MECHANIKY STROJOV
SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava

9

0.H1.P16

Kompletný systém vybavenie pre
digitálnu mikrofotografiu, úpravu
obrazu a merania pre materiálový
výskum

ÚSTAV MATERIÁLOV A MECHANIKY STROJOV
SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava

10

0.H1.P17

Zariadenie na určovanie merného
povrchu práškových materiálov
metódou BET

ÚSTAV MATERIÁLOV A MECHANIKY STROJOV
SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava

11

0.H1.P18

Indukčné snímače a senzory LVDT
(extenzometer)

ÚSTAV MATERIÁLOV A MECHANIKY STROJOV
SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava

12

0.H1.P19

Analyzátor mechanických
vlastnosti

ÚSTAV POLYMÉROV SAV, Dúbravská cesta 9,
Bratislava

13

0.H1.P20

Mikroviskozimeter

ÚSTAV POLYMÉROV SAV, Dúbravská cesta 9,
Bratislava

14

0.H1.P21

Elektrokinetický analyzátor pre
tuhé povrchy

ÚSTAV POLYMÉROV SAV, Dúbravská cesta 9,
Bratislava

15

0.H1.P22

Upgrade zariadenia Hysitron TI
750 o XPM (kontroler Performech
II a príslušenstvo)

ÚSTAV POLYMÉROV SAV, Dúbravská cesta 9,
Bratislava

16

0.H1.P23

17

0.H1.P24

Kombinovaný automatický titrátor
Systém gélovej permeačnej
chromatografie s RI, visco a MALS
detektormi
Elipsometer na meranie hrúbky
vrstiev kompatibilný so zariadením
na nanášanie po atomárnych
vrstvách Beneq TSF 200

ÚSTAV POLYMÉROV SAV, Dúbravská cesta 9,
Bratislava
ÚSTAV POLYMÉROV SAV, Dúbravská cesta 9,
Bratislava
CENTRUM PRE VYUŽITIE POKROČILÝCH
MATERIÁLOV SAV (CEMEA),
Dúbravská cesta 9, Bratislava

18

0.H1.P25

19

0.H1.P26

Optický profilometer

CENTRUM PRE VYUŽITIE POKROČILÝCH
MATERIÁLOV SAV (CEMEA),
Dúbravská cesta 9, Bratislava

20

0.H1.P27

Detektory pre monochromátor
Andor, upgrade systému

ELEKTROTECHNICKÝ ÚSTAV SAV,
Dúbravská cesta 9, Bratislava

21

0.H1.P28

Diódové laserové systémy

ELEKTROTECHNICKÝ ÚSTAV SAV,
Dúbravská cesta 9, Bratislava

22

0.H1.P29

EDS detektor pre SEM

ELEKTROTECHNICKÝ ÚSTAV SAV,
Dúbravská cesta 9, Bratislava

23

0.H1.P30

Mechanický profilometer

ELEKTROTECHNICKÝ ÚSTAV SAV,
Dúbravská cesta 9, Bratislava

24

0.H1.P31

Laserový interferometrický merací
ELEKTROTECHNICKÝ ÚSTAV SAV,
systém, upgrade systému
Dúbravská cesta 9, Bratislava
PlasmaLab 100 ICP180, Oxford
Instruments

25

0.H1.P32

RHEED systém s príslušenstvom
pre PLD, upgrade systému
MBE/PLD-2000

ELEKTROTECHNICKÝ ÚSTAV SAV,
Dúbravská cesta 9, Bratislava

26

0.H1.P33

Skenovací sondový mikroskop

ELEKTROTECHNICKÝ ÚSTAV SAV,
Dúbravská cesta 9, Bratislava

27

0.H1.P34

UV Laser 266 nm

ELEKTROTECHNICKÝ ÚSTAV SAV,
Dúbravská cesta 9, Bratislava

28

0.H1.P35

UV Xe svetelný zdroj pre
spektroskopiu

ELEKTROTECHNICKÝ ÚSTAV SAV,
Dúbravská cesta 9, Bratislava

29

0.H1.P36

UV-grade silica šošovky

ELEKTROTECHNICKÝ ÚSTAV SAV,
Dúbravská cesta 9, Bratislava

30

0.H1.P47

Detektor spätne odrazených
elektrónov pre JSM 6610

ÚSTAV MATERIÁLOV A MECHANIKY STROJOV
SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava

31

0.H1.P48

Katóda pre JEOL JSM7600F,
upgrade systému

ÚSTAV MATERIÁLOV A MECHANIKY STROJOV
SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava

32

0.H1.P49

Aktualizácia SEM mikroskopu JEOL
ÚSTAV MATERIÁLOV A MECHANIKY STROJOV
7600F vrátane nového softwéru
SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava
(AZtek)

0.H1.P51

Zariadenie pre meranie veľkosti
častíc s využitím dynamického
rozptylu svetla

0.H1.P60

Systém pre dual EELS analýzu

33
34

ÚSTAV POLYMÉROV SAV, Dúbravská cesta 9,
Bratislava
ÚSTAV MATERIÁLOV A MECHANIKY STROJOV
SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava
2

3

