
Kúpna zmluva č. ZM1/2021-30 
uzatvorená v zmysle § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 

(ďalej ako „Zmluva“) 

 

 

Zmluvné strany: 

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

 

a 

 

Predávajúci:     KVANT spol. s r.o. 
Sídlo:     Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, 

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 
Právna forma:    spoločnosť s ručením obmedzeným 
Označenie registra:   Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sro, 

vložka číslo: 9220/B 
Štatutárny orgán:   RNDr. Ľubomír Mach, konateľ 
IČO:     31 398 294 
IČ DPH:     SK2020330565 
Bankové spojenie:    
IBAN:      
SWIFT/BIC:    CEKOSKBX 
 
(ďalej ako „Predávajúci“) 

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

Táto Zmluva je výsledkom zadávania zákazky s „Prístrojové vybavenie pre výskumné centrum pre 
využitie pokročilých materiálov SAV - 4. časť Technologický celok pre špeciálne spracovanie 
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: 
KVANT spol. s r.o. 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, 
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 
Kontaktná osoba Predávajúceho: RNDr. Jozef Horváth, vedúci oddelenia špeciálnej techniky, 
horvath@kvant.sk , +421 918 249 181  

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 
2 553 060,00 EUR s DPH (slovom dva milióny päťstopäťdesiattritisícšesťdesiat EUR) z toho 
(a) cena bez DPH v sume 2 127 550,00 EUR (slovom dva milióny 

stodvadsaťsedemtisícpäťstopäťdesiat EUR) 
(b) % DPH v sume 425 510,00 EUR (slovom štyristodvadsaťpäťtisícpäťstodesať EUR). 

9.2 Predávajúci bude fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov. 

9.3 Zmluvná cena bola stanovená na základe Ponuky Predávajúceho. 

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

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

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

Článok X. 
Platobné podmienky 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.7 V prípade, že Predávajúcim vystavená faktúra neobsahuje určené náležitosti, alebo vykazuje iné 
vady, je Kupujúci oprávnený v lehote piatich (5) pracovných dní vrátiť faktúru na prepracovanie. 
Súčasne s vrátením faktúry oznámi Kupujúci Predávajúcemu dôvody vrátenia. Oprávneným 
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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.,              RNDr. Ľubomír Mach 
predseda SAV              konateľ 



Príloha č. 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0.H1.P1 Hybridný žiarový lis kombinovaný s technológiou spekania v elektrickom poli (1 ks) 

Zariadenie na spekanie keramických a kompozitných materiálov technológiou žiarového lisovania 
v kombinácií s technológiou spekania v elektrickom poli. 

Minimálne technické parametre: 
- zariadenie musí umožňovať spekanie keramických a kompozitných materiálov technológiou 

žiarového lisovania v kombinácií s technológiou spekania v elektrickom poli, 
- najvyššia dosiahnuteľná teplota musí byť minimálne 2 000 °C, lisovacia sila najmenej 500 kN, 
- teplota spekania musí byť merateľná a kontrolovateľná využitím optického pyrometra 

a termočlánkov, v závislosti na maximálnej pracovnej teplote, 
- zariadenie musí byť schopné generovať elektrický prúd minimálne 14 kA a 6 V s celkovým výkonom 

minimálne 140 kW (pri využití hybridného módu), 
- vnútorná komora zariadenia musí umožňovať prácu tak vo vákuu, ako aj v inertnej atmosfére 

(minimálne Ar, N2), 
- využiteľný priestor komory musí byť dostačujúci na spekanie súčiastok s priemerom minimálne do 

150 mm, čo predstavuje priemer vloženej formy minimálne do 250 mm, 
- vákuový systém musí byť súčasťou dodávky zariadenia, dosahované vákuum minimálne 5 x 10-1 

mbar. 
 
0.H1.P2 Vysokoteplotná pec na prípravu materiálov na báze oxidov (1 ks) 

Zariadenie na meranie fázových rovnováh systémov na báze oxidov pri rôznych teplotách až do 1 800°C 
v oxidačnej atmosfére a tiež s možnosťou aplikácie prietoku ochrannej inertnej atmosféry (N2, Ar). 

Minimálne technické parametre: 
- pec musí byť vybavená vyhrievacími článkami spolu s ich prívodmi, chladením a regulačným 

termočlánkom, ako aj in-situ termočlánkami na meranie experimentálnej teploty skúmaných 
materiálov, 

- vnútorný priestor pece musí byť odolný voči vysokým teplotám, 
- experimentálna teplota musí byť meraná Pt termočlánkom typu B alebo ekvivalentným, 

z bezpečnostných dôvodov musí byť akusticky a vizuálne indikované porušenie termočlánku a beh 
zariadenia sa musí po porušení automaticky ukončiť, 

- komora zariadenia musí byť vybavená priezorom, cez ktorý je možné sledovať vnútorný priestor 
a musí mať vo svojej hornej časti priestor na umiestnenie miešadla a termočlánku na meranie 
teploty priamo vo vzorke, 

- priestor komory musí byť minimálne 10 l (rozmery komory minimálne: šírka 200 mm ±5 %, výška 
160 mm ±5 % a hĺbka 300 mm ±5 %) a musí byť vybavený prívodom inertného plynu pre 
zabezpečenie inertnej atmosféry, 

- pec musí byť skonštruovaná dostatočne robustne tak, aby bolo možné s ňou dlhodobo pracovať pri 
vysokých teplotách minimálne 1 200 °C a krátkodobo minimálne až pri teplote 1 800 °C, doba 
nábehu na požadovanú teplotu musí byť ≤ 80 minút, 

- pec musí byť vybavená programovateľnou regulačnou jednotkou s možnosťou pracovať 
v manuálom ako aj v automatickom režime, programovateľný regulátor musí byť schopný zaistiť 
všetky funkcie zariadenia s možnosťou naprogramovať minimálne 50 teplotných cyklov. 

 
0.H1.P3 Vertikálna trubicová pec s riadenou atmosférou (1 ks) 

Zariadenie na dlhodobé korózne testy keramických a kovových materiálov vo vysokoreaktívnom prostredí 
roztavených solí pri teplotách až do 1 500 °C v oxidačnej alebo inertnej (N2, Ar) atmosfére ako aj voliteľne 
vo vákuu. 

Minimálne technické parametre: 
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- konštrukcia pece musí byť vyhotovená tak, aby vnútorný priemer vyhrievaného priestoru bol 
minimálne 90 mm, výška vyhrievaného priestoru bola minimálne 300 mm a výška homogénneho 
teplotného poľa bola minimálne 150 mm, 

- minimálna dosiahnuteľná teplota v komore 1 490 °C, homogenita teplotného poľa ±10 °C pri 
1 000 °C alebo lepšia, 

- rýchlosť ohrevu alebo chladenia minimálne 3,5 °K/min, 
- vnútorný priestor pece musí byť odolný voči vysokým teplotám (napríklad alsint 99,7 hmot.% Al2O3 

alebo ekvivalent), 
- pec musí byť vybavená vyhrievacími článkami (napríklad disilicit molybdén alebo ekvivalent) 

napájanými cez transformátor a tyristorový regulátor spolu s ich prívodmi a regulačným 
termočlánkom, ako aj in-situ termočlánkami na meranie experimentálnej teploty skúmaných 
materiálov Pt termočlánkom typu B alebo ekvivalentným, 

- pec musí umožňovať vkladanie vzorky zdola a musí byť vybavená elektrickým zdvihovým 
mechanizmom, 

- vnútorný priestor pracovnej komory pece musí umožňovať vytvorenie inertnej atmosféry alebo 
vákua, príruby uzatvárajúce pracovnú komoru alebo trubicu musia byť vybavené nerezovými 
prírubami s priechodkami pre vákuum, meranie tlaku, teploty, prívod a odvod technických plynov 
a priezorom s priemerom minimálne 18 mm na pozorovanie téglika zhora, vstup do komory pece 
pre technické plyny musí obsahovať možnosť regulácie množstva pomocou rotametrov 
a umožňovať prietok v rozsahu aspoň od 0 do 5 l/min s možnosťou zavzdušnenia pomocou ventilu, 

- súčasťou dodávky pece musí byť vákuový systém s elektronickým ukazovateľom vákua (napríklad 
rotačná dvojstupňová výveva), ktorý je schopný dosiahnuť vákuum za studena s hodnotou 
minimálne 0,1 mbar, 

- pec musí byť vybavená programovateľným regulátorom, ktorý umožní naprogramovanie celého 
režimu (záhrev/výdrž/chladenie) s minimálnym počtom 8 krokov a tiež musí umožňovať spojenie 
s počítačom. 

 
0.H1.P4 Vysokoteplotná negrafitová vákuová pec s odporovým ohrevom (1 ks) 

Zariadenie na voľné (beztlakové) spekanie keramických a kompozitných materiálov pri teplotách minimálne 
1 800 °C voliteľne vo vákuu ako aj inertnej atmosfére (minimálne Ar, N2). 

Minimálne technické parametre: 
- využiteľný priestor pece musí byť minimálne 8 dm3, 
- pec musí pracovať v atmosfére bez prítomnosti komponentov na báze uhlíka (grafit alebo 

ekvivalent), negrafitové výhrevné elementy musia byť schopné pracovať pri konštantnej teplote 
minimálne 1 800 °C po dobu minimálne 12 hodín, 

- pec musí byť vybavená vyhrievacími článkami spolu s ich prívodmi, chladením a regulačným 
termočlánkom, ako aj in-situ termočlánkami na meranie experimentálnej teploty spekaných 
materiálov, 

- vákuový systém musí byť súčasťou zariadenia, pričom vákuum musí byť na úrovni rádovo minimálne 
10-2 mbar, 

- pec musí byť vybavená programovateľnou regulačnou jednotkou s možnosťou pracovať 
v manuálom ako aj v automatickom režime. 

 
0.H1.P5 Zariadenie pre 3D tlač keramických súčiastok (1 ks) 

Zariadenie na prípravu 3D štruktúr z materiálov na báze keramiky a kovov pomocou litografickej 
technológie. 

Minimálne technické parametre: 
- zariadenie musí umožňovať prípravu priestorovo-štruktúrovaných telies s vysokou presnosťou - 

horizontálne rozlíšenie musí byť minimálne 40 µm, 
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- zariadenie musí umožňovať prípravu 3D štruktúr do veľkosti minimálne 50x40x150 mm (v osiach x, 
y, z), 

- jednotlivé vrstvy pri príprave 3D štruktúr musia byť nastaviteľné v rozmedzí minimálne 30 až 
100 µm, rýchlosť vytvárania vrstiev musí byť minimálne 100 vrstiev za hodinu, 

- rozlíšenie (x, y) aspoň 1920 x 1080 pixelov a vyššie, 
- zariadenie musí byť vybavené programovateľným rozhraním pre nastavenie parametrov a tvorbu 

3D modelov. 
 
0.H1.P6 SDT pec (1 ks) 

Zariadenie na ohrev vzoriek v kalorimetri-termogravimetri na presné stanovenie priebehov oxidácie, 
nitridácie povrchov, analýzy kinetiky termických zmien, meranie teplôt tavenia, natavovania, štúdium 
mikroštruktúrnych zmien materiálov a povrchov pri ohreve v rôznych atmosférach. 

Minimálne technické parametre: 
- zariadenie (pec) umožňujúce ohrev vzoriek v kalorimetri-termogravimetri v intervale teplôt 

minimálne od teploty prostredia v laboratóriu až do 1 500 °C, 
- zariadenie musí byť plne funkčne a technicky kompatibilné s prístrojom typu SDT Q600, výrobca 

TA Instruments. 
 
0.H1.P12 Zdroj striedavého prúdu 200V-200A (1 ks) 

Programovateľný zdroj striedavého prúdu 200 V-200 A (výkon 40 kW) na testovanie nabíjacích cyklov 
komerčne dostupných aj vyvinutých batérií. 

Minimálne technické parametre: 
- programovateľný zdroj striedavého prúdu s nasledovnými špecifikáciami: výstupné napätie 

± 200 V, výstupný prúd ± 200 A, rozsah frekvencií: DC – 1 kHz (-3 d @ 1 kHz), riadiaci signál: 
analógové napätie v rozmedzí od - 10 V až + 10 V, výkonový stupeň: lineárny (nie spínaný), 

- konštrukčné požiadavky: elektromechanický stýkač výstupu riadený softvérom, úplná ochrana proti 
prehriatiu, možnosť atenuácie 1:10, nadprúdová ochrana, chladenie vzduchom s riadenou 
intenzitou. 

 
0.H1.P65 Chladiaci systém, upgrade existujúceho systému Sumitomo RDK 408D2 (1 ks) 

Výmenník tepla s uzavretým okruhom hélia umožňujúci meranie vzoriek v teplotnom rozsahu min. 10 – 
350 K. 

Minimálne technické parametre: 
- výmenník tepla musí byť kompatibilný s existujúcim systémom Sumitomo RDK 408D2 na 

ochladzovanie na kryogénnu teplotu, 
- kompresor plynného hélia: 

o pracovná teplota v rozsahu aspoň 10 – 350 K, 
o maximálny statický tlak > 25 bar, 
o prietok > 0,6 m3/hod @ dP = 2,5 m, > 0,2 m3/hod @ dP = 20 m, 
o spotreba < 15 W, 
o statické tepelné straty: < 5 W @ 10 K, < 3 W @ 60 K. 
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POŽIADAVKA NA UVEDENIE KONKRÉTNYCH NAVRHOVANÝCH PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ (v rozsahu 
a zložení podľa Prílohy č. 8 k súťažným podkladom) 

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

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

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

1. časť Technologický celok pre prípravu vzoriek materiálov 

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

2. časť Technologický celok pre spektrálnu charakterizáciu materiálov 

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

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

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

4. časť Technologický celok pre špeciálne spracovanie materiálov 

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

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

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

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



Navrhované typy zarladenl Príloha 8 

UPOZORNENIE: Uch4dzač vyplňa ádaje len do bielych polfl 

O.H1.P1 Hybrldnj ! larový lis kombinovaný a technológiou spekanla v elektrickom poli 

Typ zariadenia alebo V'jvojová rada: KCE-FCT H-HPD60-SD 

VÝ"obca zariadenia: FCT Systeme GmbH 

Požadované funkôné a technické parametre zariadenia: 
Parametre ponúkaného zariadenia: 

(ANO-NIE/hodnota parametra): 

Zariadenie na spekanie keramických a kompozitných materiálov technológiou žiarového lisovania v 
ÁNO 

kombinácii s technolóolou soekania v elektrickom coli. 
zariadenie musl umožňovať spekanie keramických a kompozitných materiálov technológiou žiarového ÁNO 
lisovania v kombinácii s technológiou spekanla v elektrickom poli 

najvyššia dosiahnuteľná teplota musí byť minimálne 2 OOO ·c. lisovacia sila najmenej 500 kN ÁNO I 2000 •c; 500 kN 
teplota spekania musl byt' merateľná a kontrolovateľná využitím optického pyrometra a termočlánkov, v ÁNO 
závislosti na maximálne! oracovnei teolote 
zariadenie musl byt' schopné generovať elektrický prúd minimálne 14 kA a 6 V s celkovým výkonom ANO 114 kVa a 6 , celkový výkon 140 
minimálne 140 kW (ori vvužitf hvbridného módu) kW 
vnútorná komora zariadenia musl umožňovať prácu tak vo vákuu, ako aj v Inertnej atmosfére 

ÁNO (minimálne Ar, N,) 
využiteľný priestor komory musl byť dostačujúci na spekanie súčiastok s priemerom minimálne do ANO I do 150 mm, priemer vloženej 
150 mm čo oredstavuie oriemer vloženei formv minimálne do 250 mm formv minimálne do 250 mm 

vákuový systém musl byť súčasťou dodávky zariadenia. dosahované vákuum minimálne 5 x 10·1 mbar ANO 15 x 10-1 mbar 

O.H1.P2 Vysokoteplotn6 pec na prlpravu materlélov na báze oxidov 

Typ zariadenia alebo V'jvojov4 rada: , V"''- llé:I l'''l''avu .. -- ·~ 

VÝ"obca zariadenia: CLASIC CZ s.r.o. 

Požadované funkôné a technické parametre zariadenia: Parametre ponúkaného zariadenia: 
(ANO-NIE/hodnota parametra): 

Zariadenie na meranie fázových rovnováh systémov na báze oxidov prl rôznych teplotách až 
do 1 800°C v oxidačnej atmosfére a tiež s možnosťou aplikácie prietoku ochrannej inertnej atmosféry ANO Ido 1800 ·c 
(N2.Ar). 

pec musf byť vybavená vyhrievacími článkami spolu s ich prlvodml, chladenlm a regulačným 
ÁNO 

termočlánkom. ako aj in-situ termočlánkami na meranie experimentálnej teploty skúmaných materiálov 

vnútorný priestor pece musl byť odolný voči vysokým teplotám ÁNO 

experimentálna teplota musl byť meraná Pt termočlánkom typu B alebo ekvivalentným, 
z bezpečnostných dôvodov musí byť akusticky a vizuálne indikované porušenie termočlánku a beh ANO 
zariadenia sa musi po porušenl automaticky ukončiť 

komora zariadenia musl byť vybavená priezorom. cez ktorý je možné sledovať vnútorný priestor a musl 
mať vo svojej hornej časti priestor na umiestnenie mlešadla a termočlánku na meranie teploty priamo vo ÁNO 
vzorke 

priestor komory musl byť minimálne 1 O l (rozmery komory minimálne: šlrka 200 mm ±5 %, výška rw<V l IU 1 \IULJll„IJ OWHOVOJ - .;mno „vu 

160 mm ±5 % a hlbka 300 mm ±5 %) a musl byt' vybavený prívodom inertného plynu pre zabezpečenie 
mm ±5 %, výška 160 mm ±5 %, hlbka 

300 mm ±5 %) vybavená prívodom Inertnej atmosféry --···- -- . 
pec musl byt' skonštruovaná dostatočne robustne tak, aby bolo možné s llou dlhodobo pracovať pri """ 1 IJll •~l'"V'"'v" ''vv '-' 

vysokých teplotách minimálne 1 200 •c a krátkodobo minimálne až pri teplote 1 800 •c. doba nábehu 
a krátkodobo pri teplote 1 800 •c, doba 

na požadovanú teplotu musi byť s 80 minút nábehu na požadovanú teplotu s 80 

pec musl byt' vybavená programovateľnou regulačnou jednotkou s možnosťou pracovať v manuálom 
ako aj v automatickom režime, programovateľný regulátor musí byt' schopný zaistlf všetky funkcie ÁNO I minimálne 50 teplotných cyklov 
zariadenia s možnosťou naprogramovať minimálne 50 teplotných cyklov 

O.H1.P3 Vertlk61n1 trubicová pec s riadenou atmosférou 

Typ zariadenia alebo vývojová rada: - ~•"-'' '""' \1 UUl'""V 'Q ..,ll;;iiV .:); 1 11;•'"''-'' l \,,IU 

Výrobca zariadenia: CLASIC CZ s.r.o. 

Požadované funkôné a technické parametre zariadenia: 
Parametre ponúkaného zariadenia: 

(ANO-NIE/hodnota parametra): 

Zariadenie na dlhodobé korózne testy keramických a kovových materiálov vo vysokoreaktfvnom 
prostred! roztavených soli pri teplotách až do 1 500 •c v oxidačnej alebo inertnej (N2 , Ar) atmosfére ako ANO Ido 1500 ·c 
aj voliteľne vo vákuu. 

konštrukcia pece musl byť vyhotovená tak, aby vnútorný priemer vyhrievaného priestoru bol minimálne ÁNO/ 90 mm. výška vyhrievaného 
90 mm, výška vyhrievaného priestoru bola minimálne 300 mm a výška homogénneho teplotného poľa priestoru 300 mm, výška 
bola minimálne 150 mm homogénneho teplotného poľa 150 mm 

minimálna dosiahnuteľná teplota v komore 1 490 •c, homogenita teplotného poľa ±10 ·c pri 1 OOO •c ÁNO/ 1490 ·c. homogenita teplotného 
alebo lepšia poľa ±10 •c pri 1 ooo ·c 



rýchlosf ohrevu alebo chladenia minimálne 3,5 °K/min ÁNO I <!: 3,5 °K/min 

vnútorný priestor pece musl byt' odolný voči vysokým teplotám (naprlklad alsint 99,7 hmot.% Al20 3 alebo 
ÁNO I alsint 99,7 hmot.% N203 

ekvivalent) 
pec musl byť vybavená vyhrievaclml článkami (naprlklad disilicit molybdén alebo ekvivalent) napájanými 
cez transformátor a tyristorový regulátor spolu s ich prlvodml a regulačným termočlánkom, ako aj in-situ 

ÁNO 
termočlánkami na meranie experimentálnej teploty skúmaných materiálov Pt termočlánkom typu B alebo 
ekvivalentným 

pec musl umožňovať vkladanie vzorky zdola a musí byt' vybavená elektrickým zdvihovým mechanizmom ÁNO 

vnútorný priestor pracovnej komory pece musl umožňovať vytvorenie Inertnej atmosféry alebo vákua, 
prfruby uzatvárajúce pracovnú komoru alebo trubicu musia byť vybavené nerezovými prírubami ÁNO/ 18 mm na pozorovanie téglika 
s priechodkami pre vákuum, meranie tlaku, teploty, prlvod a odvod technických plynov a priezorom zhora, prietok v rozsahu od O do 5 l/min 
s priemerom minimálne 18 mm na pozorovanie téglika zhora, vstup do komory pece pre technické plyny s možnosťou zavzdušnenia pomocou 
musl obsahovať možnosf regulácie množstva pomocou rotametrov a umožňovať prietok v rozsahu ventilu 
aspoň od O do 5 l/min s možnosťou zavzdušnenia pomocou ventilu 
sOčasfou dodávky pece musí byť vákuový systém s elektronickým ukazovateľom vákua (napríklad 
rotačná dvojstupňová výveva), ktorý je schopný dosiahnuf vákuum za studena s hodnotou minimálne ÁNO I minimálne O, 1 mbar 
0,1 mbar 
pec musl byť vybavená programovateľným regulátorom, ktorý umožni naprogramovanie celého režimu ÁNO I 8 krokov 
(záhrev/výdrž/chladenie) s minimálnym poetom 8 krokov a tiež musí umožňovať spojenie s počítačom 

O.H1.P4 Vyaokoteplotn6 negrafltov6 v6kuov6 pec s odporovým ohrevom 

Typ zariadenia alebo vývojová rada: 
1n11111 ''""l'"i éi\U ll: llUllV VYOI -

l f"'f'\CTI 11..t ......... - ..... , ,,....,...,_ 

Výrobca zariadenia: FCT Systeme GmbH 

Potadované funkčné a technické parametre zariadenia: 
Parametre ponúkaného zariadenia: 

(ANO-NIE/hodnota parametra): 

Zariadenie na voľné {beztla.Kové) spekanie keramických a kompozitných materiálov pri teplotách 
ÁNO mlnlmálne 1 800 ·c voliteľne vo vákuu ako aj Inertnej atmosfére (minimálne Ar, N2) . 

využiteľný priestor pece musl byť minimálne 8 dm3 ÁNO, využiteľný priestor pece 8 dm3 

ANO, práca v atmosfére bez 

pec musl pracovať v atmosfére bez pritomnosti komponentov na báze uhffka (grafit alebo ekvivalent), 
pritomnostl komponentov na báze 

negrafltové výhrevné elementy musia byť schopné pracovať pri konštantnej teplote minimálne 
uhllka (grafit), negrafitové výhrevné 
elementy sú schopné pracovať pri 1 800 ·c Po dobu minimálne 12 hodln 

konštantnej teplote 1 800 •c po dobu 
12 hodín 

pec musí byt' vybavená vyhrievacími článkami spolu s ich prívodmi, chladenlm a regulačným 
ÁNO 

termočlánkom , ako aj in-situ termočlánkami na meranie experimentálnej teploty spekaných materiálov 

vákuový systém musl byť súčasťou zariadenia, pričom vákuum musi byť na úrovni rádovo minimálne 10· 
ANO, vákuový systém je súčasťou 

2 mbar 
zariadenia, pričom vákuum je na úrovni 

rádovo 10-2 mbar 
pec musl byť vybavená programovateľnou regulačnou jednotkou s možnosťou pracovať v manuálom 

ÁNO ako al v automatickom režime 

O.H1.P5 Zariadenie pre 30 tlač keramických súčiastok 

Typ zariadenia alebo vývojová rada: CeraFab Lab L30 

Výrobca zariadenia: Lithoz GmbH 

Poladované funkCné a technické parametre zariadenia: 
Parametre ponúkaného zariadenia: 

(ANO-NIE/hodnota parametra): 

Zariadenie na prlpravu 30 štruktúr z materiálov na báze keramiky a kovov pomocou litografickej 
ÁNO technológie. 

zariadenie musl umožňovať prípravu priestorovo-štruktúrovaných telies s vysokou presnosťou -
ÁNO 140 µm horizontálne rozlišenie musl byť minimálne 40 µm 

zariadenie musl umožňovať prípravu 30 štruktúr do veľkosti minimálne 50x40x150 mm (v osiach ÁNO J 50 x 40 x 150 mm (x,y,z) 
X. y, Z) 

jednotlivé vrstvy pri príprave 30 štruktúr musia byť nastaviteľné v rozmedzí minimálne 30 až 100 µm, ÁNO / 30 až 100 µm, rýchlosť<!: 100 
rýchlosľ vytvárania vrstiev musí byť minimálne 100 vrstiev za hodinu vrstiev za hodinu 

rozllšenie (x, y) aspaň 1920 x 1080 píxelov a vyššie ÁNO I <!: 1920 X 1080 

zariadenie musí byť vybavené programovateľným rozhranim pre nastavenie parametrov a tvorbu 30 ÁNO 
modelov 

O.H1.P6 SOT pec 

Typ zariadenia alebo vývojová rada: Furnace for SOT 0600 / 2960 

Výrob ca zariadenia: TA Instruments 

Po!adované funkčné a technické parametre zarladenía: 
Parametre ponúkaného zariadenia: 

(ANO-NIE/hodnota parametra): 



2jilríadenie na ohrev vzoriek v kalorimetri-termogravimetri na presné stanovenie priebehov oxidácie, 
nítridácie povrchov, analýzy kinetiky termických zmien, meranie teplôt tavenia, natavovanla, štúdium ANO 
mikroštruktúrnych zmien materiálov a povrchov pri ohreve v rôznych atmosférach. 

zariadenie (pec) umožňujúce ohrev vzoriek v kalorimetrl-termogravimetri v intervale teplôt minimálne od ÁNO / až do 1soo •c teploty prostredia v laboratóriu až do 1 500 ·c 
zariadenie musr byt' plne funkčne a technicky kompatibilné s prístrojom typu SOT 0600, výrobca TA ÁNO Instruments 

O.H1.P12 Zdroj striedavého prúdu 200V-200A X 

Typ zariadenia alebo vývojová rada: HERO®power amplífter 

v9robca zariadenia: ROHRER 

Požadované funkčné a technické parametre zariadenia: 
Parametre ponúkaného zariadenia: 

(ANO·NIE/hoc;fnota parametra}; 

Programovateľný zdroj striedavého prúdu 200 V-200 A (výkon 40 kW) na testovanie nabfjadch cyklov 
ANO 

komerčne dostupných aj vyvinutých batérií. 

programovaterný zdroj striec!avého proou s nasleclovnými špecifikáciami: výstupné napätie± 200 V, ANU, programovate1ny zoroi 
striedavého prúdu s nasledovnými výstupný prúd ±200 A, rozsah frekvencií: DC - 1 kHz (-3 d@ 1 kHz], riadiaci signál; analógové napätie 
špecifikáciami: výstupné napätie v rozmedzí od - 1 O V až+ 1 O V. výkonový stupeň: lineárny (nie spínaný) + :>nn.v .... • nrľ1rl + :>no A 

konätrukčné požiadavky: elektromechanický stýkač výstupu riadený softvérom, úplná ochrana proti ANU, e1e"uomecnan1cKy s1y„ac 

prehriatiu, možnosť atenuácie 1 :10, nadprúdová ochrana, chladenie vzduchom s riadenou intenzitou výstupu riadený softvérom, úplná 
,..,..kr....r'll .... ... „ ...... ; ~~„~~~~ 

O.H1.P65 Chladlael svstém, uoarade exlstulúeeho svstému Sumltomo ROK 408Dz 

Typ zariadenia alebo vývojová rada; 
Cryocooler System Type 4K GM, 
model Nr.. SRDK-4150-F50H 

Vjrob c11 zari11deni11; 
Sumitomo (SHI) Cryogenics of Europe 
GmbH 

Požadované funkôné a technické parametre zariadenia: Parametre ponúkaného zariadenia: 
(ÁNO-NIE/hodnota parametra): 

výmenník tepla s uzavretým okruhom hélia umožňujúci meranie vzoriek v teplotnom rozsahu min. 1 O -
ANO/ 10 -350 K 350 K 

výmenník tepla musí byt' kompatibilný s existujúcim systémom Sumitomo RDK 40802 na ochladzovanie 
ANO na kryogénnu teplotu 

kompresor plynného hélia: 

o pracovná teplota v rozsahu aspoň 1 o - 350 K ÁNO / 1 O -350 K 
o maximálny statický tlak > 25 bar ÁNO/> 25 bar 

o prietok> 0,6 m3/hod@ dP = 2,5 m, > 0,2 m3/hod@ dP = 20 m 1 ~l'IV I pne10" > V ,O m,rnOCI (8/ u r - <,~ 

m·.,. ('\? m':t/h„rt /;;\ rtP = ?ll m 
o spotreba < 15 W AN0 / <15W 
o statické lepelné straty: < 5 w @ 10 K, < 3 W @ 60 K ANO I < 5 W pri 10 K,< 3 W pri 60 K 

V Bratislave 16.3.2021 

O<t.G <tO .OlllllSJllVll 

<ČO: 31398294 IČ·DPH: ~K 202033056~ 
'ľ.-.: •• :~: "" 4l~ 2. 6!14 u 3 4"' . 9 . 



KVANT spol. s r.o. 
FMFI UK. Mlynská dolina. 842 48 Bratislava 

UPOZORNENIE: Uchádzač vyplňa údaje len do b ielych poli! 

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

O.H1 .P1 
Hybridný žiarový lis kombinovaný s 

ks 881800,00 € 20% 1 058 160,00 € 
technoló iou s ekania v elektrickom Oli 

O.H1.P2 
Vysokoteplotná pec na pripravu materiálov na 

ks 23 750,00 € 20% 28 500,00 € 
báze oxidov 

O.H1.P3 
Vertikálna trubicová pec s riadenou 

ks 30 950,00€ 20% 37 140,00 € 
atmosférou 

O.H1 .P4 
Vysokoteplotná negrafitová vákuová pec s 

ks 567 000,00 € 20% 680 400,00 € 
od oro • m ohrevom 

O.H1.P5 Zariadenie pre 30 tlač keramických súčiastok ks 314 200,00 € 20% 377 040,00 € 

O.H1 .P6 SDT pec ks 20 950,00 € 20% 25140,00 E 

O.H1 .P12 Zdroj striedavého prúdu 200V-200A ks 241 700,00 € 20% 290 040,00 € 

O.H1 .P65 
Chladiaci systém, upgrade existujúceho 

ks 47 200,00€ 20% 56 640,00 € 
s stému Sumitomo ROK 40802 

Celková cena za 4. časť Technolog ický celok pre špeciálne spracovanie materiálov: 

v Bratis lave 16.3.2021 

KVAN1 spi 
PMFI UK Mlyn 

842 48 Brat 
l"íl' 3 l398294 IČ-DPI: 

r.:.:. ~~· + 42: 2 
•3 · 

881 800,00 € 

23 750,00 € 

30 950,00 € 

567 000,00€ 

314 200,00 € 

20950,00 € 

241 700,00€ 

47 200,00 € 

2 127 550,00 € 

Príloha 7 

1 058 160.00 € 

28 500,00 € 

37140.00 € 

680400.00 € 

377 040,00 € 

25 140,00 € 

290 040,00€ 

56640,00 € 

2 553 060,00 € 



Príloha č. 3 

Zoznam subdodávateľov 
 

P. 
č. 

Obchodné meno 
a sídlo 

subdodávateľa 
IČO 

Osoba oprávnená konať 
za subdodávateľa 

(meno a priezvisko, dátum 
narodenia, adresa pobytu) 

% podiel 
na zákazke 

Predmet 
subdodávok 

1.      
2.      
3.      

 

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



Príloha č. 4 

Zoznam Prístrojového vybavenia, na ktoré bude poskytnutý preddavok 

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

4. časť Technologický celok pre špeciálne spracovanie materiálov 

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



Príloha č. 5 

Miesto dodania Predmetu plnenia 

4. časť Technologický celok pre špeciálne spracovanie materiálov: 

Č. 
Číslo podľa 
Zmluvy o NFP 
projektu 

Názov položky Miesto dodania 

1 0.H1.P1 
Hybridný žiarový lis kombinovaný 
s technológiou spekania 
v elektrickom poli 

ÚSTAV ANORGANICKEJ CHÉMIE SAV, 
Dúbravská cesta 9, Bratislava 

2 0.H1.P2 Vysokoteplotná pec na prípravu 
materiálov na baze oxidov 

ÚSTAV ANORGANICKEJ CHÉMIE SAV, 
Dúbravská cesta 9, Bratislava 

3 0.H1.P3 Vertikálna trubicová pec s riadenou 
atmosférou 

ÚSTAV ANORGANICKEJ CHÉMIE SAV, 
Dúbravská cesta 9, Bratislava 

4 0.H1.P4 Vysokoteplotná negrafitová 
vákuová pec s odporovým ohrevom 

ÚSTAV ANORGANICKEJ CHÉMIE SAV, 
Dúbravská cesta 9, Bratislava 

5 0.H1.P5 Zariadenie pre 3D tlač keramických 
súčiastok 

ÚSTAV ANORGANICKEJ CHÉMIE SAV, 
Dúbravská cesta 9, Bratislava 

6 0.H1.P6 SDT pec FYZIKÁLNY ÚSTAV SAV, Dúbravská cesta 9, 
Bratislava 

7 0.H1.P12 Zdroj striedavého prúdu 200V-200A ELEKTROTECHNICKÝ ÚSTAV SAV, 
Dúbravská cesta 9, Bratislava 

8 0.H1.P65 
Chladiaci systém, upgrade 
existujúceho systému Sumitomo 
RDK 408D2 

ELEKTROTECHNICKÝ ÚSTAV SAV, 
Dúbravská cesta 9, Bratislava 

 




