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Rámcová dohoda č.: MK- 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 83 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Rámcová dohoda“), medzi zmluvnými stranami označenými ako: 

Objednávateľ: 
Názov: Slovenské národné múzeum 
Sídlo: Vajanského nábrežie 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava, Slovenská republika 
V zastúpení: Mgr. Branislav Panis, generálny riaditeľ 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
IBAN: SK08 8180 0000 0070 0024 3848 
IČO: 00164721 
(ďalej len „objednávateľ”) 

 

a 

 

Poskytovateľ: 
Názov:   PRAGOLAB s.r.o. 

líder skupiny dodávateľov Združenie “PRAGOLAB&LABO” na základe zmluvy a splnomocnenia 
Sídlo:   Drieňová 34, 821 02 Bratislava 
Zastúpený:  RNDr. Marianou Dankovou, PhD., prokuristkou spoločnosti 
Bankové spojenie:  VÚB a.s. 
IBAN:   SK36 0200 0000 0036 0054 5112 
BIC:  SUBASKBX 
IČO:  31352839 
DIČ:  2020325142 
IČ DPH:  SK2020325142 
Označenie registra: Zapísaný v Obchodnom registri O.R.Okresného súdu Bratislava I, Odd:s.r.o., vložka číslo 5279/B 
(ďalej len „ poskytovateľ") 

(„objednávateľ" a „poskytovateľ" spoločne označení aj ako „zmluvné strany" 

Článok 1 
Základné ustanovenia 

1. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako centrálna obstarávacia organizácia podľa § 15  zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
verejnom obstarávaní“) vyhlásila verejné obstarávanie pre nadlimitnú zákazku postupom verejnej reverznej súťaže na 
predmet zákazky: „Vybavenie laboratórií“ pre svoje potreby. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na 
predmet Rámcovej dohody bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 5.9.2019 pod číslom: 2019/S 
171-417027 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 180 /2019 zo dňa 6.9.2019 pod značkou 23894 - MST. 

CPV: 38000000-5  Laboratórne, optické a presné  prístroje a vybavenie, 39180000-7  Laboratórny nábytok, 
48000000-8  Softvérové balíky a informačné systémy, 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

2. Na základe vyhodnotenia predložených ponúk bola ponuka poskytovateľa vyhodnotená ako ponuka úspešného 
poskytovateľa. Na základe tejto skutočnosti sa objednávateľ rozhodol uzatvoriť túto Rámcovú dohodu. 

 
3. Predmet Rámcovej dohody sa bude plniť priebežným poskytovaním požadovaných služieb počas doby platnosti 

a účinnosti tejto Rámcovej dohody na základe jednotlivých samostatných objednávok, uzatvorených medzi 
objednávateľom a poskytovateľom, ktoré nemôžu byť uzatvorené v rozpore s touto Rámcovou dohodou. 
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4. Objednávateľ týmto vyhlasuje, že je spôsobilý túto Rámcovú dohodu uzatvoriť a plniť záväzky v nej obsiahnuté. 
 

5. Poskytovateľ týmto vyhlasuje, že je spôsobilý túto dohodu uzatvoriť a plniť záväzky v nej obsiahnuté. 
 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej dohody sú tieto prílohy: 
a) príloha č.1 - Cenová ponuka a špecifikácia predmetu Rámcovej dohody,  
b) príloha č.2 - Zoznam subdodávateľov a „iných osôb“. 
 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nastanú akékoľvek rozdiely medzi výkladom poskytovateľa a touto Rámcovou 
dohodou alebo jednotlivými samostatnými objednávkami objednávateľa, má prednosť text Rámcovej dohody. 

 
Článok 2 

Predmet dohody 
 
1. Predmetom tejto Rámcovej dohody je záväzok poskytovateľa, že dodá objednávateľovi vybavenie laboratórií podľa 

špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 k Rámcovej dohode, vrátane služieb, súvisiacich s plnením predmetu zákazky, 
najmä dodávka, doprava, vykládka, inštalácia, zapojenie a pod., a to na základe písomných objednávok, vystavených 
počas platnosti a účinnosti rámcovej dohody a podľa potrieb objednávateľa za ceny dohodnuté podľa prílohy č.1 tejto 
Rámcovej dohody a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas za objednaný predmet zákazky poskytovateľovi zaplatiť 
(ďalej len „predmet dohody“). 

 
2. Služby súvisiace s dodaním predmetu dohody: 

2.1 zabezpečenie dopravy - doprava tovaru na miesta dodania, podľa Rámcovej dohody, najneskôr do 90 
kalendárnych dní od prevzatia písomnej objednávky,  

2.2 zabezpečenie vykládky - vyloženie dodaného tovaru na miesto určené v objednávke 
2.3 inštalácia zariadenia vrátane potrebných súčastí potrebných k prevádzke, konfigurácia, uvedenie do 

prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti, 
2.4 inštalácia programového vybavenie (softvéru) súvisiaceho s dodávaným 

zariadením/prístrojom/tovarom, 
2.5 zaškolenie zamestnancov Objednávateľa na obsluhu dodaných tovarov na mieste dodania, vrátane 

inštruktáže pre prevádzku a údržbu, 
2.6 dokumentácia - manuál pre obsluhu zariadení 
2.7 servisné služby počas záručnej doby 36 mesiacov 

servisná podpora počas záručnej doby 
 

3. Plnenie tejto zmluvy sa bude realizovať na základe písomných objednávok, vystavených počas platnosti a účinnosti 
rámcovej dohody a podľa potrieb objednávateľa. 
 

4. V jednotlivých samostatných objednávkach nie je možné dojednať odlišné podmienky oproti podmienkam 
dohodnutým v tejto Rámcovej dohode. 
 

5. Poskytovateľ sa zaväzuje pri poskytovaní predmetu dohody zabezpečiť objednávateľovi komplexnú starostlivosť 
a najvyššiu objektívne možnú kvalitu riešenia požiadaviek objednávateľa. 
 

6. Podrobný opis predmetu Rámcovej dohody je uvedený v prílohe č. 1 tejto Rámcovej dohody. 
 

3. Na základe tejto právoplatne uzatvorenej Rámcovej dohody nedochádza k plneniu, stanovuje základné podmienky, 
práva a povinnosti zmluvných strán pre zabezpečenie predmetu dohody poskytovaných na základe jednotlivých 
objednávok. 

 
Článok 3 

Miesto plnenia 
 

1. Miesto dodania predmetu dohody (ďalej len „zmluvné objekty”) bude presne určené v objednávke, ktorá bude 
uzatvorená s objednávateľom. 

 
 

Článok 4 
Práva a povinnosti poskytovateľa a objednávateľa 

 
1. Poskytovateľ je povinný vykonávať zmluvne dohodnuté činnosti odborne a kvalitne a v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi a technickými predpismi a v súlade s touto zmluvou. 
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2. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi predmet dohody za podmienok dohodnutých v tejto Rámcovej 
dohode. 
 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky úkony potrebné pre poskytovanie predmetu dohody pre objednávateľa 
a začať dodávať predmet dohody bez zbytočného odkladu najneskôr do 90 dní po nadobudnutí platnosti a účinnosti 
tejto Rámcovej dohody a doručení objednávok. 
 

4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať poskytovateľovi potrebnú súčinnosť podľa článku 3  tejto Rámcovej dohody 
a v prípadoch, ak je táto súčinnosť potrebná na dodanie predmetu dohody alebo plnenie iných povinností. 
 

5. Objednávateľ sa zaväzuje využívať predmet dohody počas platnosti a účinnosti tejto Rámcovej dohody, v súlade 
s dohodnutými podmienkami, uhrádzať cenu za dodanie predmetu dohody. 
 

6. Objednávateľ je povinný nezneužívať dodanie predmetu dohody poskytovateľa a je povinný dodržiavať zásady 
poctivého obchodného styku a zásad uvedených v tomto článku. 
 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že dodanie predmetu dohody sa bude riadiť vo svojej celosti zásadami správneho 
využívania služieb: 
a)objednávateľ sa zaväzuje, že nebude využívať služby v rozpore s dobrými mravmi, protizákonným 
spôsobom,v rozpore s Rámcovou dohodou, v rozpore s jednotlivými samostatnými objednávkami; 
b)objednávateľ sa zaväzuje využívať predmet dohody výhradne pre svoju potrebu a spôsobom stanoveným v dohode. 
Objednávateľ sa zaväzuje neposkytovať služby iným osobám a nesprostredkovať poskytovanie predmetu dohody 
tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa; 
 

8. Poskytovateľ sa zaväzuje zaručiť plnenie predmetu dohody len kvalifikovanými zamestnancami a spolupracovníkmi, 
ktorí sú odborne a zdravotne spôsobilí, na vykonávanú činnosť sú zaškolení a sú poučení o zásadách bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 

9. Záväzky poskytovateľa vyplývajúce zo zmluvy sú plne v jeho kompetencii a v jeho zodpovednosti. V prípade, že na ich 
výkon prizve tretiu stranu (subdodávky), je za jej výkon zodpovedný rovnako, ako by ich vykonával sám. 
 

Článok 5 
Cena a platobné podmienky 

 
1. Cena za predmet dohody je určená podľa zákona NRSR č.18/1996 Z. z. o cenách v  znení neskorších predpisov a je 

uvedená v prílohe č. 1 tejto Rámcovej dohody. 
 

2. Ceny uvedené v prílohe č.1 tejto Rámcovej dohody sú pevné a nemôžu sa počas trvania tejto Rámcovej dohody 
zvyšovať, ani inak upravovať smerom nahor. 
 

3. K zmene ceny za predmet dohody môže poskytovateľ pristúpiť v prípade, že dôjde k zmene ceny na základe zmeny 
daňových alebo colných všeobecne záväzných právnych predpisov. Zmluvné strany nie sú povinné v prípade zmeny 
ceny podľa tohto bodu pristúpiť k uzatvoreniu dodatku k Rámcovej dohode, ak ust. § 18 zákona o verejnom 
obstarávaní neustanovuje inak.  

4. Akákoľvek zmena ceny, ktorá nie je uvedená v bode 3 tohto článku Rámcovej dohody je možná len na základe 
písomného, zmluvnými stranami schváleného dodatku k Rámcovej dohode , ktorá bude rovnako obsahovať cenník 
služieb poskytovaných poskytovateľom. Zmluvná strana je povinná do 15 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu 
na úpravu ceny oznámiť druhej zmluvnej strane súhlas alebo nesúhlas s navrhovanou úpravou ceny. Zvýšiť cenu 
plnenia uvedeného v Rámcovej dohode je možné len uzatvorením písomného dodatku k Rámcovej dohode v súlade s 
podmienkami uvedenými v § 18 zákona o verejnom obstarávaní. 
 

5. Cenu za predmet dohody je objednávateľ povinný uhradiť na základe faktúry za služby v lehote 30 dní odo dňa 
doručenia faktúry objednávateľovi. Ak sa objednávateľ omešká s úhradou faktúry, má poskytovateľ právo fakturovať 
tomuto objednávateľovi úroky z omeškania podľa príslušných právnych predpisov.  
 

6. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené v platnom a účinnom zákone č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov a zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Ak faktúra neobsahuje všetky náležitosti, má objednávateľ 
právo vrátiť faktúru bez zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti a táto začne 
plynúť od začiatku odo dňa doručenia opravenej faktúry. 

 
Článok 6 
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Právny režim 
 

1. Rámcová dohoda je uzatvorená a vykladá sa v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
 
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú riešiť všetky spory vyplývajúce alebo súvisiace s Rámcovou dohodou zmierlivou 

cestou, a to do 30 dní odo dňa doručenia písomného upozornenia jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane. 
Pokiaľ zmierlivé riešenie sporu nebude možné, spor rozhodne vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky. 

 
Článok 7 

Zodpovednosť za škody a sankcie, záruky 
 

1. Ak poskytovateľ poruší svoju povinnosť dodať predmet dohody podľa tejto Rámcovej dohody riadne a včas, a súčasne 
ak mu v tejto veci objednávateľ zašle písomné upozornenie a poskytovateľ tieto nedostatky neodstráni do 14 
pracovných dní od doručenia písomného upozornenia, je poskytovateľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 100 Eur za každý aj začatý deň omeškania s odstránením vytknutých nedostatkov. 
 

2. V prípade, že ani do 30 kalendárnych dní po doručení písomného upozornenia objednávateľa poskytovateľ nebude 
plniť svoje zmluvné záväzky, objednávateľ má právo na náklady poskytovateľa prizvať k ich plneniu akúkoľvek tretiu 
stranu podľa svojho výberu bez ujmy práva na náhradu škody podľa Obchodného zákonníka. Tento stav je podľa tejto 
zmluvy považovaný za stav časovej tiesne nezavinenej objednávateľom. Na úhradu tretej strany môže v takomto 
prípade objednávateľ znížiť faktúru poskytovateľa. 
 

3. Zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty alebo sumy podľa tejto Rámcovej dohody nezaniká právo poškodenej 
zmluvnej strany na náhradu škody v plnom rozsahu, ktorá jej vznikla porušením povinnosti, na ktorú je viazaná táto 
zmluvná pokuta alebo suma. Ak je zmluvná strana povinná zaplatiť druhej zmluvnej strane zmluvnú pokutu a túto 
sumu skutočne uhradí v celom rozsahu, má poškodená strana právo na náhradu škody len v tom rozsahu, v ktorom 
táto prevyšuje poškodenej strane riadne uhradenú zmluvnú pokutu alebo sumu. 
 

4. Každá zmluvná strana zodpovedá druhej zmluvnej strane za priame ako aj vyvolané škody, ktoré tejto preukázateľne 
spôsobila, resp. jej zamestnanec alebo tretia osoba, ktorá konala na základe jej poverenia. 
 

5. Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu nahradiť škody, ktoré vzniknú jednej zmluvnej strane zavinenou 
činnosťou druhej zmluvnej strany, alebo neplnením povinnosti podľa tejto Rámcovej dohody. 
 

6. Poskytovateľ je zodpovedný za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi alebo tretej osobe pri plnení tejto zmluvy a pri 
poskytovaní služieb na základe objednávok prijatých podľa tejto zmluvy a ktoré boli riadne nahlásené a následne 
prešetrené.  

 
Článok 8 

Doba platnosti Rámcovej dohody 
 
1. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej platnosti a účinnosti alebo do 

vyčerpania finančného objemu vo výške 1 734 270,00 EUR bez DPH, slovom: 
jedenmiliónsedemstotridsaťštytitisícdvestosedemdesiat eur bez DPH, na základe ktorej sa táto Rámcová dohoda 
uzavrela, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

 
Článok 9 

Skončenie Rámcovej dohody 
 
1. Rámcová dohoda sa skončí uplynutím doby na ktorú bola uzatvorená alebo vyčerpaním finančného limitu podľa 

Článku 8 ods. 1 tejto Rámcovej dohody. 
 

2. Poskytovateľ a objednávateľ majú právo na základe vzájomnej dohody ukončiť platnosť a účinnosť tejto Rámcovej 
dohody. 
 

3. Objednávateľ má právo odstúpiť od Rámcovej dohody s poskytovateľom, ak: 
a) bol na majetok poskytovateľa vyhlásený konkurz alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre 

nedostatok majetku; 
b zaslala poskytovateľovi dve písomné upozornenia, že poskytovateľ neposkytuje plnenie rámcovej dohody 

riadne a včas počas trvania zmluvného vzťahu v zmysle tejto Rámcovej dohody a poskytovateľ na tieto 
písomné upozornenia nereagoval v primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ poskytol na odstránenie 
nedostatkov. 
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c) poskytovateľ nedodržuje termíny plnenia svojich záväzkov napriek doručenému písomnému  upozorneniu 
a poskytnutiu v ňom uvedenej dodatočnej lehoty na nápravu; 

 
4. Poskytovateľ má právo odstúpiť od Rámcovej dohody, ak:     

a) objednávateľ nedodržuje termíny plnenia svojich záväzkov napriek doručenému písomnému upozorneniu 
a poskytnutiu v ňom uvedenej dodatočnej lehoty na nápravu; 

b) objednávateľ poruší ktorúkoľvek zo zásad uvedených v článku 4 tejto Rámcovej dohody. 
 

5. Okrem ukončenia Rámcovej dohody podľa bodov 2 až 4 tohto článku majú zmluvné strany právo ukončiť Rámcovú 
dohodu výpoveďou. Výpovedná doba je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení 
výpovede druhej zmluvnej strane. Uplynutím výpovednej doby Rámcová dohoda zaniká. 
 

6. Právne účinky odstúpenia od Rámcovej dohody nastávajú dňom preukázateľného doručenia písomného oznámenia 
odstupujúcej strany o dostúpení od dohody spolu s uvedením dôvodov odstúpenia druhej strane (objednávateľovi 
alebo poskytovateľovi). 

 
Článok 10 

Ochrana dôverných informácií 
 

1. Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách získaných pri plnení záväzkov z Rámcovej 
dohody. Dôvernými informáciami sa rozumejú informácie, ktorých poskytnutie tretej osobe zmluvnou stranou, by 
mohlo byť v rozpore s oprávnenými záujmami druhej zmluvnej strany. 
 

2. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré sa bez porušenia Rámcovej dohody stali verejnej známymi, 
informácie oprávnene získané inak, ako od druhej zmluvnej strany a informácie, ktorých používanie upravujú 
osobitné predpisy, napríklad informácie, ktoré je objednávateľ povinný sprístupniť alebo zverejniť podľa zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom  prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 
 

3. Zmluvné strany budú ochraňovať dôverné informácie zmluvnej strany, a to s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú 
vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti. 

 
4. Záväzky podľa bodov 1 až 3 tohto článku sú časovo neobmedzené, a to až do doby, kedy sa informácie stanú verejne 

známymi. 
 

Článok 11 
Subdodávatelia a „iné osoby“ 

 
1. Podľa § 2 ods. 5 písm. e) ZVO subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným 

uchádzačom (poskytovateľom) písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky (tejto Rámcovej dohody). 
 

2. Objednávateľ podpisom tejto Rámcovej dohody akceptuje subdodávateľov poskytovateľa, ktorí spĺňajú podmienky 
účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) 
až h) a ods. 7 ZVO, ktorí sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, podľa podmienok a požiadaviek zákona č. 
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas celého 
obdobia trvania tejto Rámcovej dohody. Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedená 
v Prílohe č. 2 tejto Rámcovej dohody. Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v 
rozsahu: názov/obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/adresa pobytu, IČO/dátum narodenia ak nebolo IČO 
pridelené, podiel predmetu dohody, predmet subdodávky a tiež údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v 
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 
 

3. Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. 
Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a údaje podľa 
predchádzajúceho bodu 2. tohto článku. 
 

4. Poskytovateľ je povinný pred začatím plnenia predmetu dohody zabezpečiť, aby subdodávateľ preukázal 
objednávateľovi splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO v lehote 5 pracovných dní odo dňa podpisu tejto 
Rámcovej dohody oboma zmluvnými stranami, ak tak nebolo urobené skôr. Ak subdodávateľ nespĺňa podmienky 
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, v nadväznosti na požiadavku podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO, 
objednávateľ písomne požiada poskytovateľa o jeho nahradenie. Poskytovateľ je povinný návrh nového 
subdodávateľa doručiť objednávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. V prípade, že nový 
subdodávateľ nepreukáže v uvedenej lehote splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO, plnenie podielu 
predmetu dohody nie je oprávnený zabezpečiť a za riadne plnenie podielu predmetu dohody, ktorý mal zabezpečiť 
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tento subdodávateľ, je zodpovedný poskytovateľ, v zmysle jeho ponuky a tejto Rámcovej dohody. 
 

5. Zapísanie subdodávateľov v registri partnerov verejného sektora overuje objednávateľ v informačnom systéme - 
Register partnerov verejného sektora. Údaje zapísané v registri nie je podľa § 3 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. 
potrebné pred orgánmi verejnej moci preukazovať. 

 
6. Pri plnení predmetu dohody subdodávateľom má poskytovateľ zodpovednosť akoby predmet dohody plnil sám. 

 
7. K zadaniu určitého podielu predmetu dohody subdodávateľovi, neuvedeného v Prílohe č. 2 tejto zmluvy alebo k 

zmene subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 2 Rámcovej dohody počas plnenia predmetu tejto Rámcovej dohody 
môže dôjsť len na základe písomného dodatku k tejto Rámcovej dohode, podpísaného oboma zmluvnými stranami, 
neoddeliteľnou prílohou ktorého bude preukázanie, že subdodávateľ spĺňa podmienky uvedené v § 32 ods.1 ZVO a 
neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO a overenie zapísania 
subdodávateľa v registri partnerov verejného sektora zo strany objednávateľa, podľa podmienok zákona č. 
315/2016 Z. z., pred podpisom takéhoto dodatku k Rámcovej dohode. 
 

8. V prípade ak je subdodávateľom tzv. „iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 posledná veta ZVO v spojení s § 34 ods. 1 
písm. g) ZVO, prostredníctvom ktorej poskytovateľ preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 
tejto zákazky, ktorá je objednávateľovi známa ku dňu podpisu tejto Rámcovej dohody a spĺňa podmienky účasti 
týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u nej dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 
ZVO, vyžaduje sa, aby táto „iná osoba“ ako subdodávateľ reálne vykonávala služby, na ktoré poskytuje kapacity 
poskytovateľovi počas celého obdobia platnosti tejto Rámcovej dohody v rozsahu svojho záväzku, uvedenom v 
osobitnej písomnej zmluve, predloženej v ponuke poskytovateľa a poskytla svoje kapacity poskytovateľovi počas 
celého obdobia platnosti tejto Rámcovej dohody v rozsahu podľa špecifikácie v prílohe č. 1 tejto Rámcovej dohody. 
 

9. V prípade tzv. „iných osôb“ v kontexte ustanovenia § 33 ods. 2 ZVO alebo § 34 ods. 3 ZVO (ustanovenie 
predchádzajúceho bodu 8. týmto nie je dotknuté), prostredníctvom ktorých poskytovateľ preukazoval splnenie 
ďalších podmienok účasti vo verejnom obstarávaní tejto zákazky, ktoré spĺňajú podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia a neexistujú u nich dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, vyžaduje 
sa, aby sa tieto „iné osoby“ reálne podieľali na plnení tejto Rámcovej dohody v rozsahu svojho záväzku, uvedenom v 
osobitnej písomnej zmluve, predloženej v ponuke poskytovateľa a poskytli svoje zdroje alebo kapacity 
poskytovateľovi počas celého obdobia platnosti tejto Rámcovej dohody podľa špecifikácie v Prílohe č. 1 tejto 
zmluvy. Poskytovateľ špecifikuje v Prílohe č. 1 Rámcovej dohody na základe záväzkov „iných osôb“ podľa osobitnej 
písomnej zmluvy, predloženej v ponuke poskytovateľa, ak to je uplatniteľné. Ak nie je ustanovenie bodu 8. a 9. 
uplatniteľné, poskytovateľ uvedie v Prílohe č. 1  text: „nie je uplatniteľné“. 
 

10. V prípade, že pred podpisom Rámcovej dohody alebo počas plnenia tejto Rámcovej dohody z objektívnych dôvodov, 
odôvodniteľne vznikne potreba pre zmenu „inej osoby“ podľa predchádzajúcich bodov 8. a 9. tohto článku, 
postupuje sa primerane podľa úpravy pre subdodávateľov podľa tohto článku Rámcovej dohody formou dodatku 
k Rámcovej dohode. Ak z hľadiska predmetu a rozsahu záväzku „inej osoby“ špecifikovaného v Prílohe č. 2,  má táto 
povinnosti zapisovať sa ako subdodávateľ do registra partnerov verejného sektora podľa príslušných ustanovení 
zákona č. 315/2016 Z. z., objednávateľ pred podpisom tejto Rámcovej dohody alebo pred podpisom dodatku 
k Rámcovej dohode overuje zápis v registri partnerov verejného sektora. 

 
Článok 12 

Komunikácia a doručovanie 
 

1. Akákoľvek písomná komunikácia medzi zmluvnými stranami sa bude považovať za doručenú v prípade: 
a) osobného doručenia, po doručení potvrdenia od príjemcu o prijatí; 
b) doručenia emailom, po doručení potvrdenia od príjemcu o prijatí, alebo 
c) doporučenej zásielky s doručenkou, k dátumu uvedenému na potvrdení o doručení alebo na potvrdení o tom, 

že zásielku opakovane nemožno doručiť. 
 

2. Za deň doručenia zásielky zmluvnej strane, ktorej bola adresovaná sa považuje tiež deň: 
a) v ktorom ju táto zmluvná strana odoprela prijať; 
b) ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte alebo  
c) kedy bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je 

neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky. 
 
 

Článok 13 
Záverečné ustanovenia 
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1. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na plnenie 
Rámcovej dohody. 

 
2. Ak sa počas trvania Rámcovej dohody alebo jednotlivých objednávok vyskytne potreba úpravy alebo spresnenia, 

tieto zmeny budú vykonané po obojstrannom odsúhlasení oboma zmluvnými stranami a to formou písomného 
dodatku k tejto Rámcovej dohode. 
 

3. Zmeny alebo dodatky k Rámcovej dohode musia byť vykonané v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej 
republiky v písomnej forme a musia byť podpísané štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. 
 

4. Rámcová dohoda, vrátane všetkých dokumentov, ktoré sa v nej spomínajú, predstavuje kompletnú Rámcovú 
dohodu medzi zmluvnými stranami v súvislosti s predmetom Rámcovej dohody. 
 

5. Rámcová dohoda je vyhotovená v piatich exemplároch. Objednávateľ dostane tri exempláre a poskytovateľ dva 
exempláre. 
 

6. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť Rámcovú dohodu ako celok alebo akúkoľvek jej časť bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. 
 

7. Zmluvné strany nie sú oprávnené na prevod svojich práv a povinností, ktoré z Rámcovej dohody vyplývajú, na tretiu 
osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. 
 

8. Rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv v súlade s Občianskym 
zákonníkom. 
 

9. Poskytovateľ uzatvorením tejto dohody dáva výslovný súhlas s jej zverejnením, vrátane všetkých jej príloh 
a prípadných budúcich dodatkov. 
 

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené s predmetom Rámcovej dohody nakladať, zmluvné prejavy sú im 
dostatočne zrozumiteľné a určité, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a právny úkon je urobený 
v predpísanej forme, na znak čoho Rámcovú dohodu podpísali. 

 
 
Príloha č. 1   -   Cenová ponuka a špecifikácia predmetu Rámcovej dohody 
Príloha č. 2   -   Zoznam subdodávateľov a „iných osôb“ 
 
 
 
 
 
    V Bratislave dňa:                                                           V Bratislave dňa:     
 
 
 
 
    Za poskytovateľa:                 Za objednávateľa:   
 
 

 
 
 
 ----------------------------------------     ---------------------------------------- 
RNDr. Mariana Danková, PhD.       Mgr. Branislav Panis, 
PRAGOLAB s.r.o.-líder skupiny dodávateľov    generálny riaditeľ 
Združenie “PRAGOLAB&LABO”     Slovenské národné múzeum 
na základe zmluvy a splnomocnenia 
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Príloha č. 1 Cenová ponuka a špecifikácia predmetu Rámcovej dohody 

 

Por. č.  Názov prístroja Model Výrobca Merná 
jednotka 

Počet 
jednotiek 

Jednotková 
cena v eur bez 

DPH 
Cena v eur bez 

DPH 
Cena v eur s 

DPH 

1 Stereomikroskop s príslušenstvom  S9I Leica Microsystems ks 3 24 060,00 72 180,00 86 616,00 

2 Motorizovaný digitálny mikroskop  DVM6 Leica Microsystems ks 1 117 700,00 117 700,00 141 240,00 

3 Raman mikroskop  DXR3 XI Thermo Scientific ks 1 388 690,00 388 690,00 466 428,00 

4 XRF Stolný energiovo-disperzný RTG 
spektrometer ARL QUANT´X Thermo Scientific ks 1 146 630,00 146 630,00 175 956,00 

5 Ručný röntgenový analyzátor  NITON XL3T GOLDD+ Thermo Scientific ks 2 92 250,00 184 500,00 221 400,00 

6 Digitálny mikroskop s ručným 
ovládaním VHX-7000 Keyence ks 2 122 750,00 245 500,00 294 600,00 

7 Skriňová sušička na herbárové položky Venticell 404 ECO BMT ks 1 8 670,00 8 670,00 10 404,00 

8 Skener na herbárové vzorky  Microtec ObjectScan 1600 Microtek ks 1 11 200,00 11 200,00 13 440,00 

9 Prietokový cytometer A-50 UNI Apogee ks 1 126 060,00 126 060,00 151 272,00 

10 GIS softvér Arcgis desctop standard Esri ks 1 68 890,00 68 890,00 82 668,00 

11 Softvér pre štatistické vyhodnocovanie SPSS standard IBM ks 1 57 830,00 57 830,00 69 396,00 

12 Softvér pre analýzu sekvencií  Vector NTI Advance® 11.5 Thermo ks 1 8 820,00 8 820,00 10 584,00 

13 Zostava na vizualizáciu modelov  

3D Skener EinScan PRO+ 
Autodesk Fusion 360 
FabPro 1000 
M300 Plus 

Shining 3D 
Autodesk 
3D Systems 
Zortrax 

sada 1 38 520,00 38 520,00 46 224,00 

14 Klimatizácia typ I  FAA-A 50 Daikin ks 3 3 720,00 11 160,00 13 392,00 

15 Klimatizácia typ II  FAA-A 60 Daikin ks 3 7 980,00 23 940,00 28 728,00 

16 Mraznička s objemom min. 100 l 
skriňové prevedenie  BioCompact II RF 210 Gram Bioline ks 1 2 080,00 2 080,00 2 496,00 

17 Mraznička s objemom min. 300 l 
skriňové prevedenie  BioMidi RF425 Gram Bioline ks 4 5 330,00 21 320,00 25 584,00 
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18 Monitorovací systém  

Záznamová ústredňa MS6D s IP 
ochranou 
10xčidlo T4111 
2xčidlo T3110 

Comet zostava 1 6 140,00 6 140,00 7 368,00 

19 Logger na meranie teploty a vlhkosti 
v depozitároch  M1321 Comet ks 18 1 000,00 18 000,00 21 600,00 

20 Šokový zmrazovač KPS 21 Gram Bioline ks 1 6 450,00 6 450,00 7 740,00 

21 Zostava na vákuovú filtráciu  KG-47 s 3 miestnym manifoldom a 
ME 1 C  

Frisenette, 
Vacuubrand sada 1 4 490,00 4 490,00 5 388,00 

22 Systém snímania pod UV a farebným 
svetlom  Crime lite 8x4MK2 Foster & Freeman ks 1 19 400,00 19 400,00 23 280,00 

23 Zariadenie na znižovanie vlhkosti 
priestorov  DH62 Master ks 10 1 660,00 16 600,00 19 920,00 

24 Veľkoformátová skenovacia stanica do 
A1  Scanmaster 1 SMA Electronic 

Document ks 1 68 240,00 68 240,00 81 888,00 

25 Skener do veľkosti A3 vo vysokom 
rozlíšení  

ScanMaker 9800XL plus Silver 
TMA Microtek ks 1 8 570,00 8 570,00 10 284,00 

26 Geodetický laserový merací prístroj do 
terénu  Geomax zoom 50-1" Geomax ks 1 7 460,00 7 460,00 8 952,00 

27 Systém na dezinsekciu pomocou 
uvoľňovania dusíku 

AirMicro generator machine 
AirSystem EVOH 
Biobox EBX s úpravou 

AirSystem 
Ego Zlín zostava 1 45 230,00 45 230,00 54 276,00 

Celková cena v eur za predmet zákazky 1 734 270,00 2 081 124,00 

 
 
 
 
 
 

V Bratislave      
              ––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

RNDr. Mariana Danková, PhD.  
PRAGOLAB s.r.o.-líder skupiny dodávateľov 

Združenie “PRAGOLAB&LABO” 
             na základe zmluvy a splnomocnenia 
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Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu Rámcovej dohody 

Č. 
položky 

Názov položky Počet 
ks/balení 

Minimálne požadované technické parametre Návrh plnenia (model/výrobca) 

1 Stereomikroskop 
s príslušenstvom  

3 − stereomikroskop konštrukcie greenough s kamerou 
− apochromatická optika v tele mikroskopu 
− okuláre s nastaviteľnou dioptrickou korekciou 
− plynulý zoom so zväčšením min. 50x bez použitia prídavných objektívov 
− manuálne ostrenie 
− minimálny rozsah zoomu 8:1 
− min. pracovná vzdialenosť 70 mm 
− protiprachový obal 
− LED dopadajúce kruhové osvetlenie - segmentované 
− osvetlenie pomocou husích krkov 
− LED transmisné osvetlenie s metódami svetlé pole a tmavé pole 
− musí obsahovať kameru min. 5 Mpix 
− PC data stanica s programovým vybavením, monitorom, klávesnicou a 

myšou 
− kompatibilný software pre vytváranie fotografií, albumov, s možnosťou 

vkladania merítiek a popisov 
− software umožňujúci meranie dĺžok, plôch, uhlov 
− Záručná doba 36 mesiacov 

Uviesť plne funkčný odkaz na internetovú stránku pre overenie 
technických parametrov ponúkaného zariadenia alebo predložiť do 
ponuky doklad, ktorý by preukazoval splnenie požadovaných  
technických parametrov ponúkaného zariadenia 

S9I/LEICA MICROSYSTEMS 
− mikroskop na báze greenough 
− obsahuje apochromatickú optiku 
− dioptrická korekcia na oboch okulároch 
− plynulý zoom so zväčšením 55x bez aditívnych 

predsádok/objektívov 
− manuálne ostrenie vpravo i vľavo 
− rozsah zoomu 9:1 
− pracovná vzdialenosť 122 mm 
− LED dopadajúce kruhové osvetlenie - segmentované 
− viac-segmetované kruhové osvetlenie LED 
− osvetlenie zabezpečujú dva husie krky 
− základňa s trannsmisným osvetlením s metódou svetlé pole 

a metódou tmavé pole 
− kamera 10 Mpix 
− PC stanica s monitorom, klávesnica, myš 
− kompatibilný software pre vytváranie fotografií, albumov, 

s možnosťou vkladania merítiek a popisov 
− software umožňujúci meranie dĺžok, plôch, uhlov 
− Záručná doba 36 mesiacov 

 
https://downloads.leica-
microsystems.com/Leica%20S9%20E/Brochures/Leica_S9_Series_Broch
ure_EN.pdf 

2 Motorizovaný 
digitálny mikroskop 

1 − Naklápací stojan 
− Uhol náklonu min. ± 60° 
− Uhol sklonu kódovaný s automatickým rozpoznávaním uhlov 
− Možnosť ovládania jednou rukou 
− 0° index pre home pozíciu 
− XY stolík 
− Motorizovaný v osiach XY s rozsahom pohybu min. 70 x 50 mm a s 

presnosťou min. 1 µm 
− Motorizovaný v osi Z s rozsahom pohybu min. 60 mm a s presnosťou 

min. 0,25 µm 
− Možnosť aj manuálneho ovládania stolíku v XYZ 

DVM6 A/LEICA MICROSYSTEMS 
− Naklápací stojan 
− Uhol náklonu min. ± 60° 
− Uhol sklonu kódovaný s automatickým rozpoznávaním uhlov 
− Možnosť ovládania jednou rukou 
− 0° index pre home pozíciu 
− XY stolík 
− Motorizovaný v osiach XY s rozsahom pohybu min. 70 x 50 mm a s 

presnosťou min. 1 µm 
− Motorizovaný v osi Z s rozsahom pohybu min. 60 mm 

a s presnosťou min. 0,25 µm 

https://downloads.leica-microsystems.com/Leica%20S9%20E/Brochures/Leica_S9_Series_Brochure_EN.pdf
https://downloads.leica-microsystems.com/Leica%20S9%20E/Brochures/Leica_S9_Series_Brochure_EN.pdf
https://downloads.leica-microsystems.com/Leica%20S9%20E/Brochures/Leica_S9_Series_Brochure_EN.pdf
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− Manuálna rotácia stolíka min. ± 180°, kódovaná 
− Maximálna hmotnosť vzorky 2 kg 
− Zoom 
− Min. 16:1 
− Kalibrovaný v celom rozsahu pre možnosť merania v ľubovoľnej pozícii 
− Osvetlenie 
− Kruhové osvetlenie a tzv. husie krky pre štruktúrovaný povrch 

a koaxiálne osvetlenie pre ploché, reflexívne vzorky. Dané režimy 
osvetlenia sa môžu kombinovať. 

− Koaxiálne osvetlenie so štvrťvlnovou doštičkou 
− Vysoko výkonné LED svetlo 
− Plynulé nastavenie intenzity 
− Polarizátor a difúzor pre kruhové osvetlenie 
− Objektívy 
− Parfokálne, apochromatické 
− Jednoducho vymeniteľné pomocou jednej ruky bez ďalšej potreby 

rekalibrácie 
− Min. hodnota rozlíšiteľnej vzdialenosti 430 nm 
− Min. rozsah zväčšenia objektívov od 40x do 4740x 
− Kamera 
− CMOS senzor 
− Maximálne rozlíšenie  min. 3664 x 2748 pixelov = 10 Mpix 
− Prenosová rýchlosť min. 37 fps pri rozlíšení 1600 x 1200 px  
− Programové vybavenie: 
− Software zahrňujúci meranie, anotáciu a vytváranie reportov  
− Software obsahujúci vytváranie 3D obrazov. Výsledky môžu byť  

analyzované v 3D. 
− Neobmedzený počet skenovaní v osi Z pri ľubovoľnom zoome a meranie 
− Datastanica s výkonom dostatočným pre riadenie systému. Softvér pre 

riadenie systému, zber údajov, vyhodnocovanie, reportovanie výsledkov 
meraní 

− Záručná doba 36 mesiacov 
Uviesť plne funkčný odkaz na internetovú stránku pre overenie 
technických parametrov ponúkaného zariadenia alebo predložiť do 
ponuky doklad, ktorý by preukazoval splnenie požadovaných  
technických parametrov ponúkaného zariadenia 

− Možnosť aj manuálneho ovládania stolíku v XYZ 
− Manuálna rotácia stolíka min. ± 180°, kódovaná 
− Maximálna hmotnosť vzorky 2 kg 
− Zoom 
− Min. 16:1 
− Kalibrovaný v celom rozsahu pre možnosť merania v ľubovoľnej 

pozícii 
− Osvetlenie 
− Kruhové osvetlenie a tzv. husie krky pre štruktúrovaný povrch 

a koaxiálne osvetlenie pre ploché, reflexívne vzorky. Dané režimy 
osvetlenia sa môžu kombinovať. 

− Koaxiálne osvetlenie so štvrťvlnovou doštičkou 
− Vysoko výkonné LED svetlo 
− Plynulé nastavenie intenzity 
− Polarizátor a difúzor pre kruhové osvetlenie 
− Objektívy 
− Parfokálne, apochromatické 
− Jednoducho vymeniteľné pomocou jednej ruky bez ďalšej potreby 

rekalibrácie 
− Min. hodnota rozlíšiteľnej vzdialenosti 430 nm 
− Min. rozsah zväčšenia objektívov od 40x do 4740x 
− Kamera 
− CMOS senzor 
− Maximálne rozlíšenie  min. 3664 x 2748 pixelov = 10 Mpix 
− Prenosová rýchlosť min. 37 fps pri rozlíšení 1600 x 1200 px  
− Programové vybavenie: 
− Software zahrňujúci meranie, anotáciu a vytváranie reportov  
− Software obsahujúci vytváranie 3D obrazov. Výsledky môžu byť  

analyzované v 3D. 
− Neobmedzený počet skenovaní v osi Z pri ľubovoľnom zoome 

a meranie 
− Datastanica s výkonom dostatočným pre riadenie systému. Softvér 

pre riadenie systému, zber údajov, vyhodnocovanie, reportovanie 
výsledkov meraní 

− Záručná doba 36 mesiacov 
https://www.leica-microsystems.com/products/digital-
microscopes/p/leica-dvm6/specification/ 
 
https://www.leica-microsystems.com/products/digital-

https://www.leica-microsystems.com/products/digital-microscopes/p/leica-dvm6/specification/
https://www.leica-microsystems.com/products/digital-microscopes/p/leica-dvm6/specification/
https://www.leica-microsystems.com/products/digital-microscopes/p/leica-dvm6/
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microscopes/p/leica-dvm6/ 
3 Raman mikroskop 1 − Minimálny požadovaný spektrálny rozsah: 3500 - 50 cm-1 (455nm, 532 

nm, 633 nm). 
− Minimálny požadovaný spektrálny rozsah :3300 - 50 cm-1 (pre laser v NIR 

oblasti (780 nm). 
− požadované rozlíšenie ≤ 3 cm-1 - FWHM (v celom spektrálnom rozsahu). 
− min. 4 excitačné lasery vlnových dĺžok 455, 532, 633, 780 nm 

s možnosťou sledovania záznamu doby používania jednotlivých laserov. 
− požadované parametre dodaných laserov: 
− depolarizované, vysoko jasové (max. výkon 50mW) s konštantnou 

výkonnosťou po celú dobu životnosti. 
− minimálne jedna disperzné mriežka pre každý excitačný laser, min. jeden 

filter Rayleighovho rozptylu (typu Edge) pre každý excitačný laser. 
− CCD detektor s elektrotermickým chladením (napr. na báze Peltierovho 

efektu) s min. rozlíšením 1024x256 pixelov alebo ekvivalentné riešenie. 
− Automatizované meranie temného poľa CCD detektora (spektrometer 

musí mať vo svojej pamäti uložené všetky typy pozadí so všetkými 
parametrami, napr. rôzne doby expozície, teplota CCD kamery, ...atď.). 

− Pravá konfokálna optika (True confocal optics) nie virtuálna (Virtual 
confocality). 

− špeciálny detektor -TE cooled EMCCD detektor, alebo ekvivalent 
identických technických vlastností, ktorý umožňuje rýchle skenovanie až 
540 spektier za sekundu, hĺbkové profilovanie jednotlivých vrstiev bez 
potreby rezu vzorky. 

− Zabudované kalibračné zdroje pre automatickú kalibráciu vlnových dĺžok, 
automatickú kalibráciu frekvencie excitačných laserov a automatickú 
kalibráciu intenzít pásov. 

− Motorizované nastavovanie veľkosti a tvaru apretúry. 
− Možnosť pohybu laserového lúča počas merania ramanovho spektra pre 

získanie priemerného ramanovho spektra heterogénnych vzoriek. 
− Automatické nastavenie parametrov meraných vzoriek v závislosti na 

užívateľom požadovanej hodnote odstupu signál/šum. 
− Automatické nastavenie (kalibrácia) vizuálneho módu, laserového a 

Ramanového žiarenia 
− Programom riadené prepínanie medzi pozorovaním vzorky mikroskopom 

a meraním Ramanových spektier. 
− Osvit vzorky v režime "svetlé pole" i "tmavé pole". 
− Trinokulár so zabudovanou videokamerou s USB pripojením. 
− Objektívy so zväčšením 10x (SWD), 20x (SWD), 50x (SWD) a 100x (SWD), 

50x (LWD) a 100x (LWD). 

DXR3 XI RAMAN MICROSCOPE/THERMO SCIENTIFIC 
− Spektrálny rozsah: 3500 - 50 cm-1 (455nm, 532 nm, 633 nm). 
− Spektrálny rozsah :3300 - 50 cm-1 (pre laser v NIR oblasti (780 nm). 
− Rozlíšenie ≤ 3 cm-1 - FWHM (v celom spektrálnom rozsahu). 
− 4 excitačné lasery vlnových dĺžok 455, 532, 633, 780 nm 

s možnosťou sledovania záznamu doby používania jednotlivých 
laserov. 

− depolarizované, vysoko jasové (max. výkon 50mW) s konštantnou 
výkonnosťou po celú dobu životnosti. 

− jedna disperzné mriežka pre každý excitačný laser, jeden filter 
Rayleighovho rozptylu (typu Edge) pre každý excitačný laser. 

− CCD detektor s elektrotermickým chladením (napr. na báze 
Peltierovho efektu) s rozlíšením 1024x256 pixelov. 

− Automatizované meranie temného poľa CCD detektora 
(spektrometer má vo svojej pamäti uložené všetky typy pozadí so 
všetkými parametrami, napr. rôzne doby expozície, teplota CCD 
kamery). 

− Pravá konfokálna optika (True confocal optics) nie virtuálna (Virtual 
confocality). 

− špeciálny detektor -TE cooled EMCCD detektor, ktorý umožňuje 
rýchle skenovanie až 540 spektier za sekundu, hĺbkové profilovanie 
jednotlivých vrstiev bez potreby rezu vzorky. 

− Zabudované kalibračné zdroje pre automatickú kalibráciu vlnových 
dĺžok, automatickú kalibráciu frekvencie excitačných laserov a 
automatickú kalibráciu intenzít pásov. 

− Motorizované nastavovanie veľkosti a tvaru apretúry. 
− Možnosť pohybu laserového lúča počas merania ramanovho 

spektra pre získanie priemerného ramanovho spektra 
heterogénnych vzoriek. 

− Automatické nastavenie parametrov meraných vzoriek v závislosti 
na užívateľom požadovanej hodnote odstupu signál/šum. 

− Automatické nastavenie (kalibrácia) vizuálneho módu, laserového a 
Ramanového žiarenia 

− Programom riadené prepínanie medzi pozorovaním vzorky 
mikroskopom a meraním Ramanových spektier. 

− Osvit vzorky v režime "svetlé pole" i "tmavé pole". 
− Trinokulár so zabudovanou videokamerou s USB pripojením. 
− Objektívy so zväčšením 10x (SWD), 20x (SWD), 50x (SWD) a 100x 

(SWD), 50x (LWD) a 100x (LWD). 
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− Motorizovaný stolík mikroskopu s pohybom XYZ (krok 0,1 mikrometer) a 
automatickou fokusáciou. 

− Konfokálne hĺbkové profilovanie vzorky (hĺbkové rozlíšenie ≤ 
2 mikrometre). 

− Adaptér na meranie „makro“ vzoriek bez použitia vláknovej optiky alebo 
„makro“ objektívu. 

− Sada držiakov vzoriek (práškové vzorky, tablety, granule, kapiláry, NMR 
kyvety, ...). 

− možnosť rozšírenia/doplnenia spektrometra napr. o vyhrievanú celu, 
elektrochemické príslušenstvo, viacpolohové zariadenie pre meranie 
pevných a kvapalných vzoriek. 

− Ovládací a diagnostický SW umožňujúci spektrálnu matematiku a prácu s 
knižnicami spektier (vrátane možnosti automatického odstraňovania 
fluorescencie a kozmického žiarenia), SW musí umožňovať kvantitatívnu 
analýzu vrátane chemometrických metód, automatizáciu meracích a 
vyhodnocovacích postupov, vrátane multikomponentnej analýzy. 

− SW na automatické mapovanie (2D a 3D zobrazenie) jednotlivých bodov 
po priamke, na ploche (os x a y) alebo hĺbkové profilovanie (os z) s 
možnosťou náhľadu na spektrum v reálnom čase v celom meranom 
rozsahu s možnosťou identifikácie čistých zložiek z mapy - MCR 
spracovanie. 

− Knižnice Ramanových spektier organických a anorganických látok, min. 
počet spektier 14 000. 

− Datastanica s výkonom dostatočným pre riadenie systému. Softvér pre 
riadenie systému, zber údajov, vyhodnocovanie, reportovanie výsledkov 
meraní. 

− Záručná doba 36 mesiacov 
Uviesť plne funkčný odkaz na internetovú stránku pre overenie 
technických parametrov ponúkaného zariadenia alebo predložiť do 
ponuky doklad, ktorý by preukazoval splnenie požadovaných  
technických parametrov ponúkaného zariadenia 
 

Otázka: 
Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v Kapitole B. 1 – Opis predmetu 
zákazky pre Vybavenie laboratórií, časť 1 pre položku č. 3 - Raman mikroskop 
uvádza minimálny požadovaný spektrálny rozsah: 3500 - 50 cm-1 (455nm, 
532 nm, 633 nm) a minimálny požadovaný spektrálny rozsah :3300 - 50 cm-1 
(pre laser v NIR oblasti (780 nm). 

− Motorizovaný stolík mikroskopu s pohybom XYZ (krok 0,1 
mikrometer) a automatickou fokusáciou. 

− Konfokálne hĺbkové profilovanie vzorky (hĺbkové rozlíšenie ≤ 
2 mikrometre). 

− Adaptér na meranie „makro“ vzoriek bez použitia vláknovej optiky 
alebo „makro“ objektívu. 

− Sada držiakov vzoriek (práškové vzorky, tablety, granule, kapiláry, 
NMR kyvety). 

− Možnosť rozšírenia/doplnenia spektrometra napr. o vyhrievanú 
celu, elektrochemické príslušenstvo, viacpolohové zariadenie pre 
meranie pevných a kvapalných vzoriek. 

− Ovládací a diagnostický SW umožňujúci spektrálnu matematiku a 
prácu s knižnicami spektier (vrátane možnosti automatického 
odstraňovania fluorescencie a kozmického žiarenia), SW umožňuje 
kvantitatívnu analýzu vrátane chemometrických metód, 
automatizáciu meracích a vyhodnocovacích postupov, vrátane 
multikomponentnej analýzy. 

− SW na automatické mapovanie (2D a 3D zobrazenie) jednotlivých 
bodov po priamke, na ploche (os x a y) alebo hĺbkové profilovanie 
(os z) s možnosťou náhľadu na spektrum v reálnom čase v celom 
meranom rozsahu s možnosťou identifikácie čistých zložiek z mapy 
- MCR spracovanie. 

− Knižnice Ramanových spektier organických a anorganických látok, 
počet spektier 14 178. 

− Datastanica s výkonom dostatočným pre riadenie systému. Softvér 
pre riadenie systému, zber údajov, vyhodnocovanie, reportovanie 
výsledkov meraní. 

− Záručná doba 36 mesiacov 
 
 
https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/MSD/Specification-
Sheets/SS53191-DXR3-raman-family-spec-sheet.pdf  
 
 
 

https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/MSD/Specification-Sheets/SS53191-DXR3-raman-family-spec-sheet.pdf
https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/MSD/Specification-Sheets/SS53191-DXR3-raman-family-spec-sheet.pdf
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Spodná hranica spektrálneho rozsahu je daná absorpčnou hranou optických 
filtrov. V uvedenej špecifikácii však nie je pre hodnotu 50 cm-1 uvedené, akej 
priepustnosti zodpovedá. Náš dodávateľ používa filtre, ktoré majú hranu 
definovanú priepustnosťou 80% a parametre sú nasledujúce: 457 nm - 150 
cm-1, 532 nm - 90 cm-1, 633 nm - 80 cm-1, 785 nm - 65 cm-1. 
 
Bude verejný obstarávateľ akceptovať tieto parametre filtrov? 
Odpoveď: 
Vzhľadom na to, že zariadenie má slúžiť pre všetky pracoviská Slovenského 
národného múzea, kde je charakter muzejných vzoriek je širokospektrálny 
požadujeme spektrálny rozsah zariadenia tak ako je definované v súťažných 
podkladoch t.j. cut-off až do 50 cm-1. 
  
Otázka: 
Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v Kapitole B. 1 – Opis predmetu 
zákazky pre Vybavenie laboratórií, časť 1 pre položku č. 3 - Raman mikroskop 
požaduje min. 4 excitačné lasery vlnových dĺžok 455, 532, 633, 780 nm s 
možnosťou sledovania záznamu doby používania jednotlivýchlaserov. 
 
Náš dodávateľ používa lasery, ktoré sú zvolené hlavne s ohľadom na presnosť 
a stabilitu parametrov, ale záznam prevádzkových časov je prístupný pre 
servisných technikov. Vzhľadom k tomu, že energia laserov je priamo 
monitorovaná a nastavenie energie lúča je vykonávané v absolútnych 
hodnotách, nie je odvodené od predpokladanej energie lasera, tak sme 
presvedčení, že nie je nutné priamo sledovať prevádzkovú dobu laserov. 
 
Bude verejný obstarávateľ akceptovať riešenie hodnotou prevádzkovej doby 
laserov prístupnú pre servisných technikov a absolútnym meraním energie 
laserov? 
Odpoveď: 
Vzhľadom na plánovanie servisných nákladov prevádzkovaného laboratória, 
je nevyhnutné mať kompletnú informáciu o stave zariadenia bez potreby 
zásahu servisného technika, preto požadujeme tak ako bolo definovane 
možnosť sledovania záznamu doby používania jednotlivých laserov. 
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Otázka: 
Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v Kapitole B. 1 – Opis predmetu 
zákazky pre Vybavenie laboratórií, časť 1 pre položku č. 3 - Raman mikroskop 
požaduje automatizované meranie temného poľa CCD detektora 
(spektrometer musí mať vo svojej pamäti uložené všetky typy pozadí so 
všetkými parametrami, napr. rôzne doby expozície,teplota CCD kamery, 
...atď.). 
 
Automatické meranie temného poľa detektorov je relevantné len u 
detektorov s vysokou hodnotou šumu. Náš dodávateľ používa CCD detektory 
najvyššej triedy, ktoré majú natoľko nízke úrovne šumu, že takéto meranie 
nemá reálny význam. Ak by napriek tomu bolo potrebné tmavé pole merať, je 
možné to urobiť manuálne a odpočítať ho od nameraného spektra. 
 
Bude verejný obstarávateľ akceptovať takéto riešenie? 
 
Odpoveď: 
Považujeme automatické meranie temného poľa za nevyhnutný parameter 
bez ohľadou nato aký detektor je použitý, takže na požadovanej funkcionalite 
trváme. 
 
Otázka: 
Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v Kapitole B. 1 – Opis predmetu 
zákazky pre Vybavenie laboratórií, časť 1 pre položku č. 3 - Raman mikroskop 
požaduje motorizované nastavovanie veľkosti a tvaru apretúry. 
 
Motorizované nastavovanie veľkosti a tvaru apretúry sa používa v prípadoch, 
kedy je potrebné dosiahnuť vyššieho priestorového rozlíšenia na úkor 
spektrálnej citlivosti alebo naopak. Nami ponúkané riešenie zaručuje vysokú 
spektrálnu citlivosť (detekcia píkov 4. radu u kremíka pri minimálnom signále 
O2 a N2) pri dosiahnutí priestorového rozlíšenia na úrovni difrakčného limitu. 
Preto nepovažujeme za nutné meniť veľkosť a tvar apretúry. 
 
Bude verejný obstarávateľ akceptovať takéto prevedenie? 
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Odpoveď: 
Ako bolo uvedené vyššie charakter a povaha vzoriek jednotlivých pracovísk je 
tak rôznorodá, kedy funkcionalita nastavenia veľkosti a tvaru clony je 
dôležitá, preto na uvedenej funkcionalite systému trváme. 
  
Otázka: 
Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v Kapitole B. 1 – Opis predmetu 
zákazky pre Vybavenie laboratórií, časť 1 pre položku č. 3 - Raman mikroskop 
požaduje možnosť pohybu laserového lúča počas merania ramanovho spektra 
pre získanie priemerného ramanovho spektra heterogénnych vzoriek. 
 
Za plnohodnotnú alternatívu pohybu laserového lúča považujeme rýchly sken 
oblasti, v ktorej sa má spektrum spriemerovať. 
 
Bude verejný obstarávateľ akceptovať takéto riešenie? 
Odpoveď: 
Riešenie spriemerovania spektier neposkytuje identický výsledok kvality 
spektrálnej informácie ako nami požadovaná technická funkcionalita. 
Neakceptujeme navrhované riešenie. 
 
Otázka: 
Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v Kapitole B. 1 – Opis predmetu 
zákazky pre Vybavenie laboratórií, časť 1 pre položku č. 3 - Raman mikroskop 
požaduje automatické nastavenie parametrov meraných vzoriek v závislosti 
na užívateľom požadovanej hodnote odstupu signál/šum. 
 
Nami ponúkané riešenie nemá funkciu automatického nastavenia parametrov 
merania podľa nastavenia požadovaného pomeru signál/šum, toto nastavenie 
sa prevádza manuálne. Vzhľadom na použitie detektorov najvyššej triedy s 
minimálnym šumom nepovažujeme automatickú úpravu parametrov za 
nevyhnutnú. 
 
Bude verejný obstarávateľ akceptovať takéto riešenie? 
Odpoveď: 
Ponúkané riešenie neakceptujeme, pre vybrané typy vzoriek ako sú napr. 
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špecifické geologické vzorky a meranie inklúzií je požadovaná funkcionalita 
pre získanie správnej spektrálnej informácie nevyhnutný. Výrazne skracuje 
čas analýzy a hľadanie experimentálnych podmienok. 
  
Otázka: 
Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v Kapitole B. 1 – Opis predmetu 
zákazky pre Vybavenie laboratórií, časť 1 pre položku č. 3 - Raman mikroskop 
požaduje trinokulár so zabudovanou videokamerou s USB pripojením. 
Kvôli bezpečnosti užívateľov sa riešenie s trinokulárom už takmer nepoužíva. 
Snímanie kamerou so zobrazením na monitore počítača je z hľadiska 
bezpečnosti bezproblémové, komfortnejšie a ponúka rad funkcií, ktoré 
priame pozorovanie trinokulárom nemôže ponúknuť. 
 
Bude verejný obstarávateľ akceptovať riešenie snímania kamerou so 
zobrazením na monitore počítača? 
Odpoveď: 
Laserová bezpečnosť systému s požadovaným usporiadaním nemá nič 
spoločné, v prípade mikrovzoriek muzejných exponátov správneho výberu 
lokalizácie pre snímanie spektra v kombinácii s mikro-posunom stolčeka 
mikroskopu je toto usporiadanie potrebné. 
 
Otázka: 
Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v Kapitole B. 1 – Opis predmetu 
zákazky pre Vybavenie laboratórií, časť 1 pre položku č. 3 - Raman mikroskop 
požaduje možnosť rozšírenia/doplnenia spektrometra napr. o vyhrievanú 
celu, elektrochemické príslušenstvo, viacpolohové zariadenie pre meranie 
pevných a kvapalných vzoriek. 
 
Mohol by verejný obstarávateľ objasniť, čo je týmto presne myslené? 
Dostatok priestoru pre umiestnenie dodatočného príslušenstva? Pokiaľ je 
požadované v budúcnosti dodanie nejakého konkrétneho príslušenstva, je 
možné špecifikovať akého? 
Odpoveď: 
Zariadenie musí mať možnosť rozšírenia pre analýzy vzoriek ako napr. 
možnosť použitia techniky 
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- SERS na čipoch, 
- možnosť merania vzoriek s kontrolovanou teplotou napr. aj pre teploty po 
0°C  alebo do vyšších teplôt ako je teplota okolia. 
- použitie nástavcov umožňujúcich rotáciu vzorky 
- nástavce pre analýzu drahých kameňov osadených priamo v šperkoch 
- doplnenie zariadenia modul pre analýzu makro-vzoriek väčších ako je 
vzorkový priestor vlastného mikroskopu. 
 

4 XRF Stolný energiovo-
disperzný RTG 
spektrometer 

1 − Spektrometer založený na röntgenovom fluorescenčnom žiarení s 
energiovo-disperzným detektorom. 

− Možnosť merania v nasledovných prostrediach: vzduch a navyše v 
prostredí vákua a hélia. 

− Schopný analyzovať pevné, práškové a kvapalné vzorky. 
− Schopný vykonať viacprvkovú analýzu od Na po U. 
− Stolové prevedenie. 
− Schopný pracovať pri napojení na štandardnú elektrickú sieť (230 V). 
− Možnosť kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy stopových prvkov s dobrou 

citlivosťou pre ľahké prvky Na až Cl v pevných, resp. práškových 
vzorkách. 

− Kvantitatívna a semikvantitatívna analýza v koncentračnom rozmedzí od 
ppm do 100 %. 

− Zdroj - RTG trubica, generátor. 
− röntgenová trubica  Rh anóda, prípadne Ag anóda. 
− Chladenie vzduchom bez potreby externého chladenia vodou. 
− Vybavená generátorom vysokého napätia, ktorá bude schopná vytvoriť 

energiu min. 50W. 
− Pracujúca v napäťovom rozpätí 4-50 kV, s nastaviteľným v krokom 1 kV 

alebo menším. 
− Pracujúca v minimálnom prúdovom rozpätí od 0,02-1,98 mA, 

s nastaviteľným krokom 0,02 mA alebo menším. 
− Aktívna len počas analýzy, s funkciou automatického vypnutia po 

skončení analýzy. 
− Všetky napäťové a prúdové nastavenia musia byť plne ovládacím 

programom spektrometra kontrolovateľné  a voliteľné a nastaviteľné 
užívateľom. 

− Automatické nastavenie RTG žiarenia na výstupe RTG lampy pre 
optimálne hodnoty impulzov (countov) pre rôzne typy, tvary, veľkosti a 
zloženie vzorky. 

− Optimalizácia merania 

ARL QUANT´X/ THERMO SCIENTIFIC 
− Spektrometer založený na röntgenovom fluorescenčnom žiarení s 

energiovo-disperzným detektorom. 
− Možnosť merania v nasledovných prostrediach: vzduch a navyše v 

prostredí vákua a hélia. 
− Schopný analyzovať pevné, práškové a kvapalné vzorky. 
− Schopný vykonať viacprvkovú analýzu od Na po U. 
− Stolové prevedenie. 
− Schopný pracovať pri napojení na štandardnú elektrickú sieť (230 

V). 
− Možnosť kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy stopových prvkov s 

dobrou citlivosťou pre ľahké prvky Na až Cl v pevných, resp. 
práškových vzorkách. 

− Kvantitatívna a semikvantitatívna analýza v koncentračnom 
rozmedzí od ppm do 100 %. 

Zdroj - RTG trubica, generátor. 
− röntgenová trubica Rh anóda, voliteľná Ag anóda. 
− Chladenie vzduchom bez potreby externého chladenia vodou. 
− Vybavená generátorom vysokého napätia, ktorá bude schopná 

vytvoriť energiu 50W. 
− Pracujúca v napäťovom rozpätí 4-50 kV, s nastaviteľným v krokom 

1 kV. 
− Pracujúca v minimálnom prúdovom rozpätí od 0,02-1,98 mA, 

s nastaviteľným krokom 0,02 mA. 
− Aktívna len počas analýzy, s funkciou automatického vypnutia po 

skončení analýzy. 
− Všetky napäťové a prúdové nastavenia plne kontrolovateľné a 

voliteľné a nastaviteľné užívateľom v ovládacom programe 
spektrometra. 

− Automatické nastavenie RTG žiarenia na výstupe RTG lampy pre 
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− RTG spektrometrický systém s použitím primárnych RTG filtrov (min. 7) 
pre selektívnu optimalizáciu pomeru signál – pozadie (peak – 
background) pre všetky touto metódou merateľné prvky. 

− Možnosť použitia kolimátorov rôznej veľkosti – pre optimalizáciu 
merania malých vzoriek. 

− RTG detektor 
− SDD (silicon drift detector) chladený Peltierový článkom s energetickým 

rozlíšením menším ako 155 eV pre Mn K(alfa) čiaru pri 5,9 keV prípadne 
ekvivalent. 

− Detektor s aktívnou hrúbkou kryštálu min. 1000 mm. 
− Detektor s aktívnou kryštálovou oblasťou (plochou) minimálne 30 mm2. 
− Spracovanie signálu 
− Na princípe “čítania digitálnych pulzov”, ktoré zahŕňa softvérovo 

nastaviteľné časy merania – voľnosť pri tvorbe vlastných programov 
merania užívateľom. 

− Spracovanie min. 100 000 impulzov za sekundu. 
− Energetický rozsah - min. do 40 keV. 
− Merací priestor 
− Možnosť merania v atmosfére vzduchu, vákuu a héliu, softvérovo 

kontrolované podľa výberu užívateľa. 
− Veľkosť meracieho priestoru min. 30x40 cm na plochu a do výšky min. 5 

cm. 
− Programové vybavenie 
− Operačný softvér bez obmedzení v počte analyzovaných prvkov v jednom 

meraní. 
− Možnosť funkcie “peak deconvolution”. 
− Možnosť vytvárania vlastných metód užívateľom, bez limitov alebo 

obmedzení pre maximálny počet, skladbu alebo typ použitého štandardu 
pre kalibráciu. 

− Možnosť algoritmov fundamentálnych parametrov, ktoré podporujú 
analýzy bezštandardové, semi-kvantitatívne a analýzy s kalibráciou so 
štandardami. 

− Grafické zobrazenie - minimálne nasledovných funkcií: prekrytie spektier, 
nastavenie mierky, automatická identifikácia píkov, manuálna 
identifikácia píkov a ich označenie, tlač. 

− Možnosť minimálne nasledovných operácií: odstránenie pozadia 
(background) spôsobeného filtrom, nežiaducich píkov, prekrytie píkov s 
matematickým priebehom (dekonvolúcia, metóda najmenších štvorcov) 

− Datastanica s výkonom dostatočným pre riadenie systému. Softvér pre 
riadenie systému, zber údajov, vyhodnocovanie, reportovanie výsledkov 

optimálne hodnoty impulzov (countov) pre rôzne typy, tvary, 
veľkosti a zloženie vzorky. 

Optimalizácia merania 
− RTG spektrometrický systém s použitím primárnych RTG filtrov (8) 

pre selektívnu optimalizáciu pomeru signál – pozadie (peak – 
background) pre všetky touto metódou merateľné prvky. 

− Možnosť použitia kolimátorov rôznej veľkosti – pre optimalizáciu 
merania malých vzoriek. 

RTG detektor 
− SDD (silicon drift detector) chladený Peltierový článkom 

s energetickým rozlíšením menším ako 155 eV pre Mn K(alfa) čiaru 
pri 5,9 keV. 

− Detektor s aktívnou hrúbkou kryštálu min. 1000 mikrometrov. 
− Detektor s aktívnou kryštálovou oblasťou (plochou) minimálne 30 

mm2. 
Spracovanie signálu 
− Na princípe “čítania digitálnych pulzov”, ktoré zahŕňa softvérovo 

nastaviteľné časy merania – voľnosť pri tvorbe vlastných 
programov merania užívateľom. 

− Spracovanie 100 000 impulzov za sekundu. 
− Energetický rozsah - min. do 40 keV. 
Merací priestor 
− Možnosť merania v atmosfére vzduchu, vákuu a héliu, softvérovo 

kontrolované podľa výberu užívateľa. 
− Veľkosť meracieho priestoru 30x40 cm na plochu a do výšky 5 cm. 
Programové vybavenie 
− Operačný softvér bez obmedzení v počte analyzovaných prvkov v 

jednom meraní. 
− Možnosť funkcie “peak deconvolution”. 
− Možnosť vytvárania vlastných metód užívateľom, bez limitov alebo 

obmedzení pre maximálny počet, skladbu alebo typ použitého 
štandardu pre kalibráciu. 

− Možnosť algoritmov fundamentálnych parametrov, ktoré 
podporujú analýzy bezštandardové, semi-kvantitatívne a analýzy s 
kalibráciou so štandardami. 

− Grafické zobrazenie - nasledovných funkcií: prekrytie spektier, 
nastavenie mierky, automatická identifikácia píkov, manuálna 
identifikácia píkov a ich označenie, tlač. 

− Možnosť minimálne nasledovných operácií: odstránenie pozadia 
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meraní. 
− Záručná doba 36 mesiacov 

Uviesť plne funkčný odkaz na internetovú stránku pre overenie 
technických parametrov ponúkaného zariadenia alebo predložiť do 
ponuky doklad, ktorý by preukazoval splnenie požadovaných  
technických parametrov ponúkaného zariadenia 
 
 

Otázka: 
  
Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v Kapitole B.1 - Opis predmetu 
zákazky pre Vybavenie laboratórií, časť 1 požaduje pre položku č.4 - XRF 
Stolný energiovo-disperzný RTG spektrometer možnosť merania v atmosfére 
vzduchu, vákuu a héliu, softvérovo kontrolovaného podľa výberu používateľa.   
Náš výrobca sa vyjadril, že kombinácia všetkých troch možností meraní nie je 
možná a zariadenia pre tento účel sa vyrábajú v kombinácii vzduch a vákuum 
alebo vzduch a hélium. 
Bude verejný obstarávateľ akceptovať spektrometer, ktorý disponuje 
možnosťou merania v atmosfére vzduchu a vákuu? 
  
Odpoveď: 
Zariadenie musí umožňovať meranie v atmosfére vzduchu, vákua a hélia. 
Nepožadujeme ich vzájomne kombinácie 
  
Otázka:  
Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v Kapitole B.1 - Opis predmetu 
zákazky pre Vybavenie laboratórií, časť 1 požaduje pre položku č.4 - XRF 
Stolný energiovo-disperzný RTG spektrometer veľkosť meracieho priestoru 
min. 30x40 cm na plochu a do výšky min. 5 cm. 
Veľkosť meracieho priestoru je pri nami ponúkanom zariadení uvádzaná ako 
priemer, kedže sa jedná o kruh. Bude verejný obstarávateľ akceptovať 
priemer plochy meracieho priestoru 35 cm pri výške do 13 centimetrov? 
  
Odpoveď: 
Nakoľko plánujeme zariadenie používať na analýzu múzejných exponátov, 
požadujeme minimálnu veľkosť pracovného priestoru uvedenú v súťažných 

(background) spôsobeného filtrom, nežiaducich píkov, prekrytie 
píkov s matematickým priebehom (dekonvolúcia, metóda 
najmenších štvorcov) 

− Datastanica s výkonom dostatočným pre riadenie systému. Softvér 
pre riadenie systému, zber údajov, vyhodnocovanie, reportovanie 
výsledkov meraní. 

− Záručná doba 36 mesiacov 
 
 
 
 
Technické parametre deklarované v pdf súboroch: 

Časť_1_Položka 
4_b.pdf

Časť_1_Položka 
4_a.PDF

 
a 
https://assets.thermofisher.com/TFS-
Assets/CAD/brochures/D16123~.pdf  

https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/CAD/brochures/D16123%7E.pdf
https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/CAD/brochures/D16123%7E.pdf
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podmienkach. 
  
 
Otázka: 
Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v kapitole B.1- Opis predmetu 
zákazky pre vybavenie laboratórii, časť 1 požaduje pre položku č. 4 XRF Stolný 
energiovo-disperzný RTG spektrometer a v súťažných podkladoch v kapitole  
B.1- Opis predmetu zákazky pre vybavenie laboratórii, časť 2 požaduje pre 
položku č. 34 XRF Stolný energiovo-disperzný RTG spektrometer Detektor s 
aktívnou hrúbkou kryštálu min. 1000 mm. Je požadovaný parameter 1000 
mm čo je 1m ? Takto uvedená požiadavka nedáva zmysel pri takomto type 
prístroja. A predpokladáme, že sa skôr jedna o administratívnu chybu 
(preklep m vs. mikro). Bude verejný obstarávateľ akceptovať parameter 
Detektor s aktívnou hrúbkou kryštálu min. 1000 µm? 
Odpoveď: 
ano, 1000 µm je správne  
 
Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v Kapitole B.1 - Opis predmetu 
zákazky pre Vybavenie laboratórií, časť 1 požaduje pre položku č.4 -  XRF 
Stolný energiovo-disperzný RTG spektrometer výbavu generátorom vysokého 
napätia, ktorý bude schopný vytvoriť energiu min. 50W. 
  
Nami ponúkané zariadenie používa veľmi úzku geometriu, kde je röntgentka 
blízko vzorky, nie je teda potrebné používať tak vysoký výkon pre dosiahnutie 
rovnakej alebo aj vyššej intenzity röntgenfluorescenčného žiarenia (potrebný 
výkon röntgenky stúpa so štvorcom vzdialenosti od vzorky). Prístroj používa 
20W röntgenku využívanú pri maximálnom výkone 12W, čo má za následok 
dlhšiu životnosť a lepšiu stabilitu. Nami ponúkaný systém taktiež pri výrazne 
nižšej spotrebe dokáže generovať a následne spracovať viac ako 600 000 
impulzov za sekundu pri ľahkých aj ťažkých prvkoch oproti požadovaným 100 
000 impulzom za sekundu.  
  
Bude verejný obstarávateľ akceptovať modernejšie zariadenie s lepšími 
parametrami, ktoré je schopné generovať a súčasne spracovávať vyššiu 
intenzitu röntgenfluorescenčného žiarenia pri použití nižšieho výkonu 
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röntgenky? 
  
Odpoveď: 
Vzhľadom na to, že zariadenie má slúžiť pre všetky pracoviská Slovenského 
národného múzea a to: 
Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, Bratislava  
Slovenské národné múzeum, Bratislavský hrad, 810 06 Bratislava 
Slovenské národné múzeum, Žižkova 12, 810 06 Bratislava 
Slovenské národné múzeum, Malá hora 2, 036 80 Martin, 
kde je charaktrer muzejných vzoriek majoritne prírodného charakteru až po 
geologické vzorky a vychádzajúc z fyzikálnych princípov, kde intenzita 
fluorescenčného žiarenia je exponenciálne závislá na vysokom napätí na RTG-
trubici, závislosť intenzity žiarenia a napätia je jasne definovaná 
matematickou rovnicou, z ktorej vyplýva, že intenzita žiarenia je závislá 
lineárne na prúde (výkone) a atómovom čísle a kvadraticky na vysokom 
napätí, čiže zvýšenie napätia má ďaleko väčší vplyv než zvýšenie prúdu 
(výkonu). 
Pri analýze vzoriek pre účely múzea, kde nás zaujíma analýza a prvkové 
zastúpenie nie len ľahkých prvkov, ale veľmi veľká časť týchto analýz sa bude 
zameriavať práve na stredne ťažké a ťažké prvky z periodickej tabuľky 
chemických prvkov a tieto potrebujú oveľa vyššiu energiu pri ich kvalitatívnu 
a taktiež kvantitatívnu analýzu- vyššie energie na vybudenie, čo je práve 
zabezpečené 50W RTG-trubicou.    Požadujeme taký výkon RTG trubice ako je 
uvedený v súťažných podkladoch. 
  
  
Otázka 3: 
  
Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v Kapitole B.1 - Opis predmetu 
zákazky pre Vybavenie laboratórií, časť 1 požaduje pre položku č.4 - XRF 
Stolný energiovo-disperzný RTG spektrometer výbavu generátorom vysokého 
napätia, pracujúcu v minimálnom prúdovom rozpätí od 0,02-1,98 mA, s 
nastaviteľným krokom 0,02 mA alebo menším. 
  
Prúd röntgenky súvisí s napätím a výkonom röntgenky. Výkon röntgenky je 
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súčinom napätia a prúdu. Ako už bolo zdôvodnené, nami ponúkaný systém 
dosahuje lepšie parametre aj pri nižšom výkonu röntgenky. S tým teda súvisí 
aj požiadavka na maximálny prúd röntgenky. Pre výkon 12W a napätie 50 kV 
nie je potrebný taký vysoký prúd, naopak pre precízne automatické 
nastavenie parametrov je zároveň potrebný nižší regulačný krok prúdu 
röntgenky. Náš systém je optimalizovaný pre maximálny výkon röntgenky 12 
W a ponuky nastavenia prúdu röntgenky od 0,001 mA do 1 mA.  V skutočnosti 
tak ponúka jemnejšiu reguláciu a presnejšie nastavenie analýzy.  
  
Bude verejný obstarávateľ akceptovať modernejšie zariadenie s lepšími 
parametrami, ktoré je optimalizované pre múzejné aplikácie a umožňuje 
nastavenie prúdu röntgenky v rozpätí 0,001 mA až 1mA pri schopnosti 
generovať a súčasne spracovávať vyššiu intenzitu röntgenfluorescenčného 
žiarenia pri použití nižšieho prúdu röntgenky? 
  
Odpoveď: 
Nižší regulačný krok prúdu RTG trubice neprinesie automatické precízne 
nastavenie parametrov, práveže spôsobí spomalenie analýz (zbytočné 
nastavovanie hodnôt, ktoré výsledný prúd upravia nepatrne). 
Vzhľadom na horeuvedené a požadovaný výkon RTG trubine, požadujeme 
prúdové rozpätie tak ako je uvedené v súťažných podkladoch. 
  
  
Otázka 4: 
  
Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v Kapitole B.1 - Opis predmetu 
zákazky pre Vybavenie laboratórií, časť 1 požaduje pre položku č.4 - XRF 
Stolný energiovo-disperzný RTG spektrometer možnosť merania v atmosfére 
vzduchu, vákuu a héliu. 
  
Ponúkame modernejšie riešenie, ktoré je optimalizované pre kriminalistické a 
múzejné aplikácie. Systémy využívajúce vákuum sú konštruované hlavne pre 
použitie v priemysle, kde je vzorka pripravená tak, aby bola kompatibilná s 
vákuom. Héliový preplach sa používa len v špeciálnych prípadoch a spotreba 
hélia je pri týchto systémoch veľmi vysoká (v litroch za 1 minútu). Pri 
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múzejných aplikáciách je situácia opačná, väčšina vzoriek nie je kompatibilná 
s vákuom a pri rýchlom znížení tlaku, tak ako je to realizované pri XRF 
spektrometroch, hrozí ich poškodenie.  Pre meranie ľahkých prvkov sa teda 
musí používať héliová atmosféra, pri súčasnej vysokej cene hélia to ale 
prakticky nie je možné, pretože by cena analýzy bola veľmi vysoká (cena hélia 
stúpla 5x za posledné 2 roky).  Z týchto dôvodov sa pri múzejných a 
kriminalistických analýzach presadilo v posledných rokoch iné technické 
riešenie, tzv. héliový mikropreplach. V tomto prípade sa preplachuje veľmi 
malý objem len medzi vzorkou, detektorom a röntgenkou. Tie sú umiestené 
blízko seba (tzv. úzka geometria).  Výsledná spotreba hélia sa pohybuje pod 
80 ml/min, pre vytvorenie rovnováhy stačia 3 sekundy, preplach je teda 
aktívny iba pri analýze ľahkých prvkov. Výsledná spotreba hélia na analýzu 
jednej vzorky je teda veľmi nízka (o niekoľko radov nižšia ako u štandardných 
spektrometrov).  Tým sa podarilo celkom eliminovať nutnosť použitia vákua, 
prevádzkové náklady na analýzu sú i pri héliovom preplachu nižšie než 
náklady na prevádzku vákuového systému, zároveň je možné merať všetky 
vzorky bez rizika ich poškodenia. Nami ponúkané riešenie je navyše vybavené 
aj barometrickou korekciou, takže je možné reprodukovateľne merať vyššiu 
koncentráciu ľahkých prvkov bez hélia aj vákua. 
  
Bude verejný obstarávateľ akceptovať novšie technické riešenie 
spektrometru, ktoré je optimalizované pre múzejné aplikácie, na jeho 
prevádzku nepotrebuje vytvárať vákuum a ma výrazne nižšiu spotrebu hélia, 
čo ma za následok oveľa nižšie prevádzkové náklady a minimalizuje riziko 
poškodenia vzorky v dôsledku použitia vákua? 
  
Odpoveď: 
Zariadenie má slúžiť pre všetky pracoviská Slovenského národného múzea a 
to: Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežia2, Bratislava 
Slovenské národné múzeum, Bratislavský hrad, 810 06 Bratislava 
Slovenské národné múzeum, Žižkova 12, 810 06 Bratislava  
Slovenské národné múzeum, Malá hora 2, 036 80 Martin, 
kde je charakter múzejných vzoriek rôzneho typu vyžadujeme všetky tri typy 
atmosfér. Prednostne atmosféru vákua a hélia čím sa v meracom priestore 
vytvorí dokonale inertná atmosféra, čo má za následok minimalizáciu 
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interferencií a teda presnejšie a reprodukovateľnejšie kvalitatívne a 
kvantitatívne analýzy. Hélium je veľmi ľahké a má tendenciu rýchlo unikať. 
Mikro-preplach sa vyznačuje veľmi zlou reprodukovateľnosťou a to z dôvodu, 
že He nedokáže vytesniť všetok vzduch v meracom priestore čím nám vzniká 
nehomogénna atmosféra kombináciou He a vzduchu (ktorý nebol vytlačený)- 
čo výrazne zvyšuje množstvo pravdepodobných interferencií a s tým spojenú 
horšiu reprodukovateľnosť kvalitatívnych a kvantitatívnych analýzy.   
Požadujeme pre zariadenie prácu vo všetkých troch typoch atmosfér. 
 
 

5 Ručný röntgenový 
analyzátor 

2 − Ručný rtg spektrometer pre analýzu prvkov Mg, Al, Si, P, S, CI, K, Ca, Ti, V, 
Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, As, Pb, Bi, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb.  

− Analýza vrátane Mg, Al, Si musí prebiehať bez použitia hélia či vákua. 
− Požadovaný LOD pre Mg v SiO2< 0.5% hmot..  
− Pevne vstavaný počítač s floating point procesorom alebo ekvivalentným. 
− Fixný farebný dotykový displej Blanview alebo ekvivalentný. 
− Minimálny prúd rtg lampy 200uA pre dosiahnutie potrebných LOD. 
− Napätie rtg lampy 40-50 kV. 
− Veľkoplošný SDD detektor. 
− Výpočet obsahu zložiek metódou fundamentálnych parametrov. 
− Detekcia prítomnosti vzorky pomocou SW funkciou proximity senzor 

alebo ekvivalentnou, aby bolo možné analyzovať aj malé úlomky vzoriek. 
− Prenos nameraných údajov pre zabezpečenie archivácie do PC za pomoci 

USB, alebo Bluetooth rozhrania. 
− Prachotesné a vodovzdorné prevedenie prístroja. 
− Maximálna hmotnosť zariadenia vrátane batérie do 1,5 kg. 
− Požadovaná je rekalibrácia detektora pomocou zabudovaného 

vnútorného štandardu, tak aby bolo možné prístroj rekalibrovať 
kdekoľvek aj v teréne. 

− Požadovaná je rekalibrácia zabudovaným interným štandardom.  
− Minimálna vzdialenosť medzi zdrojom žiarenia, detektorom a vzorkou 

bez potreby korekcie na atmosférický tlak. 
− Ovládanie pomocou dotykovej obrazovky ako aj  pomocou tlačidiel (pri 

práci v teréne). 
− Výdrž jednej batérie aspoň 8 hodín merania. 
− Súčasťou dodávky musí byť stolový stojan pre spektrometer pre možnosť 

merania malých vzoriek. 
− Súčasťou dodávky musí byť PC data stanica (vzhľadom na prácu v teréne 

NITON XL3T GOLDD+/ THERMO SCIENTIFIC 
− Ručný rtg spektrometer pre analýzu prvkov Mg, Al, Si, P, S, CI, K, 

Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, W, As, Pb, Bi, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, 
Sb.  

− Analýza vrátane Mg, Al, Si prebieha bez použitia hélia či vákua. 
− LOD pre Mg v SiO2< 0.5% hmot..  
− Pevne vstavaný počítač s floating point procesorom. 
− Fixný farebný dotykový displej Blanview. 
− Prúd rtg lampy 200uA pre dosiahnutie potrebných LOD. 
− Napätie rtg lampy 6-50 kV. 
− Veľkoplošný SDD detektor. 
− Výpočet obsahu zložiek metódou fundamentálnych parametrov. 
− Detekcia prítomnosti vzorky pomocou SW funkcie proximity 

senzor, aby bolo možné analyzovať aj malé úlomky vzoriek. 
− Prenos nameraných údajov pre zabezpečenie archivácie do PC za 

pomoci USB, alebo Bluetooth rozhrania. 
− Prachotesné a vodovzdorné prevedenie prístroja. 
− Maximálna hmotnosť zariadenia vrátane batérie do 1,5 kg. 
− Rekalibrácia detektora pomocou zabudovaného vnútorného 

štandardu, tak aby bolo možné prístroj rekalibrovať kdekoľvek aj v 
teréne. 

− Rekalibrácia zabudovaným interným štandardom.  
− Vzdialenosť medzi zdrojom žiarenia, detektorom a vzorkou bez 

potreby korekcie na atmosférický tlak. 
− Ovládanie pomocou dotykovej obrazovky ako aj  pomocou tlačidiel 

(pri práci v teréne). 
− Výdrž jednej batérie 8 hodín merania. 
− Súčasťou dodávky je stolový stojan pre spektrometer pre možnosť 
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je požadovaný notebook) ako aj SW potrebný nevyhnutný pre export, 
vyhodnocovanie ako aj archiváciu dát . 

− Záručná doba 36 mesiacov 
Uviesť plne funkčný odkaz na internetovú stránku pre overenie 
technických parametrov ponúkaného zariadenia alebo predložiť do 
ponuky doklad, ktorý by preukazoval splnenie požadovaných  
technických parametrov ponúkaného zariadenia 
 

Otázka: 
Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v Kapitole B.1 - Opis predmetu 
zákazky pre Vybavenie laboratórií, časť 1 požaduje pre položku č.5 – Ručný 
röntgenový analyzátor maximálnu hmotnosť 1,5 kg. Nami ponúkaný model 
má váhu bez batérie 1,5 kg (s batériou 1,7 kg). Výhody nami ponúkaného 
ručného RTG spektrometra spočívajú v odolnosti proti pádu podľa armádnej 
normy MIL 810 G a odolnosti proti vode a prachu podľa IP64. Vzhľadom na to, 
že ručné RTG spektrometre aj iných výrobcov majú váhu vrátane batérie 1,7 
kg požadujeme, aby verejný obstarávateľ akceptoval takúto odchýlku. 
Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ vyhovuje požiadavke záujemcu. 
V položke č.5 – Ručný röntgenový analyzátor aktualizuje nasledovnú 
technickú požiadavku 
Z: Maximálna hmotnosť zariadenia vrátane batérie do 1,5 kg 
NA: Maximálna hmotnosť zariadenia vrátane batérie do 1,7 kg 
 
Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v Kapitole B.1 - Opis predmetu 
zákazky pre Vybavenie laboratórií, časť 1 požaduje pre položku č.5 -  Ručný 
röntgenový analyzátor výdrž jednej batérie aspoň 8 hodín merania. 
Bude verejný obstarávateľ akceptovať dve batérie s výdržou minimálne 4 
hodín merania, kedže takáto výdrž je štandardom u všetkých spektrometrov 
tohto typu?  

 
Odpoveď: 
Áno akceptujeme zariadenie , ktoré môže pracovať 8 hodín s dvoma 
batériami. 
 
Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v Kapitole B.1 - Opis predmetu 

merania malých vzoriek. 
− Súčasťou dodávky je PC data stanica (vzhľadom na prácu v teréne 

je požadovaný notebook) ako aj SW potrebný nevyhnutný pre 
export, vyhodnocovanie ako aj archiváciu dát . 

− Záručná doba 36 mesiacov 
 
 

 
Technické parametre deklarované v pdf súboroch: 

Časť_1_Položka 
5.pdf

 
 
https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/CAD/Specification-
Sheets/D00828~.pdf   

https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/CAD/Specification-Sheets/D00828%7E.pdf
https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/CAD/Specification-Sheets/D00828%7E.pdf
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zákazky pre Vybavenie laboratórií, časť 1 požaduje pre položku č.5 -  Ručný 
röntgenový analyzátor ovládanie pomocou dotykovej obrazovky, ako aj 
pomocou tlačidiel. 
  
Nami ponúkané zariadenie disponuje najväčšou dotykovou obrazovkou pri 
tomto type spektrometra. Obrazovka má veľkosť 4,3" a software zariadenia je 
prispôsobený pre prácu s týmto displejom a ponúka veľké ikony - software 
tlačítka v mieste, kde sú u spektrometrov bežne umiestnené hardware 
tlačítka. Tieto sa ale môžu flexibilne meniť podľa fázy analýzy alebo v rôznych 
režimoch zobrazenia. Obrazovka je chránená výmenným krycím sklom Gorila 
glass chrániacim obrazovku proti poškodeniu. Výsledné riešenie je 
modernejšie, má lepšiu funkčnosť a zároveň väčšiu odolnosť ako mechanické 
tlačítka.  
  
Bude verejný obstarávateľ akceptovať modernejšie zariadenie s lepšími 
parametrami, ktoré sa ovláda iba pomocou dotykovej obrazovky? 
  
Odpoveď: 
Kombinácia tlačidiel a obrazovky je požadovaná najmä z toho dôvodu, aby sa 
dal jednoducho obsluhovať aj v teréne, v sťažených podmienkach, v 
pracovných rukaviciach, kedy obsluha tlačidlá jednoducho rozpozná hmatom a 
nemusí sledovať obrazovku.    
Požadujeme aby zariadenie bolo vybavené aj tlačidlami. 

6 Digitálny mikroskop s 
ručným ovládaním 

2 − Digitálny mikroskop novej generácie s 20 – 1000 násobným zväčšením 
− Možnosť použitia objektívu 20-200x mimo stojanu až do vzdialenosti 5 m 

od riadiacej jednotky s integrovaným monitorom min. 22" a rozlíšením 
1920x1080  

− Mikroskop musí umožňovať naklápanie ramena s objektívom do uhla 
min. 80°, automatické rozpoznanie objektívu, pri zmene zorného poľa 
automatické preostrenie. 

− Záručná doba 36 mesiacov 

VHX7000/ KEYENCE 
− Digitálny mikroskop novej generácie s 20 – 1000 násobným 

zväčšením 
− Možnosť použitia objektívu 20-200x mimo stojanu až do 

vzdialenosti 5 m od riadiacej jednotky s integrovaným monitorom 
27" a rozlíšením 1920x1080  

− Mikroskop umožňuje naklápanie ramena s objektívom do uhla 90°, 
automatické rozpoznanie objektívu, pri zmene zorného poľa 
automatické preostrenie. 

− Záručná doba 36 mesiacov 
7 Skriňová sušička na 

herbárové položky 
1 − Sušiareň na herbárové vzorky s nútenou cirkuláciou s nastaviteľným 

výkonom s objemom min 400 litrov  
− Súčasťou dodávky sa požaduje maximálny počet roštov  
− Nastaviteľný rozsah teplôt v rozsahu min. 40 – 200 °C s priestorovou 

VENTICELL 404 ECO/ BMT 
− Sušiareň na herbárové vzorky s nútenou cirkuláciou 

s nastaviteľným výkonom s objemom 404 litrov  
− Súčasťou dodávky 19 roštov  
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odchýlkou teploty max 2 %  
− Požaduje sa prevedenie s max šírkou do 800 mm, kvôli priestorovému 

obmedzeniu 
− Záručná doba 36 mesiacov 

− Nastaviteľný rozsah teplôt v rozsahu 30 – 250 °C s priestorovou 
odchýlkou teploty 1,5 %  

− Zariadenie so šírkou 790 mm, kvôli priestorovému obmedzeniu 
− Záručná doba 36 mesiacov 

8 Skener na herbárové 
vzorky 

1 − Špeciálny skener pre používanie na skenovanie materiálu (zvieratá, 
rastliny, minerály) s rozlíšením min 1600dpi zabezpečujúcim 
nepoškodenie materiálu počas skenovania 

− Plocha skenovania sa požaduje min. 300 x 400 mm 
− Systém musí podporovať minimálne súbory TIFF, JPEG, BMP a PDF s min  
− Súčasťou vybavenia sa požaduje USB rozhranie 
− Súčasťou dodávky sa požaduje softvér na spracovanie nasnímaných 

obrázkov a archiváciu 
− Záručná doba 36 mesiacov 

OBJECTSCAN 1600/ MICROTEK 
− Špeciálny skener pre používanie na skenovanie materiálu (zvieratá, 

rastliny, minerály) s rozlíšením 1600dpi zabezpečujúcim 
nepoškodenie materiálu počas skenovania 

− Plocha skenovania 305 x 424 mm 
− Systém podporuje súbory TIFF, JPEG, BMP a PDF  
− Súčasťou vybavenia USB rozhranie 2.0 
− Súčasťou dodávky softvér ScanWizard LS na spracovanie 

nasnímaných obrázkov a archiváciu 
− Záručná doba 36 mesiacov 

9 Prietokový cytometer 1 − Stolový prietokový cytometer pre botanické aplikácie s dvomi 
excitačnými zdrojmi 375 nm a 532 nm s výkonom min. 70 mW pri oboch 
vlnových dĺžkach 

− Prístroj musí byť osadený detektormi na meranie rozptylu svetla a min. 3 
fluorescenčnými detektormi  

− Ovládací a vyhodnocovací softvér musí automaticky spracovať 
a analyzovať vzorky a umožňovať automatizovanú tvorbu kompenzačnej 
matrice s možnosťou manuálneho doladenia a kalibrácie vzoriek 

− Prístroj musí zabezpečovať automatizované čistenie a vypínanie prístroja 
s možnosťou použitia čistej vody ako nosnej kvapaliny. 

− Záručná doba 36 mesiacov 
Uviesť plne funkčný odkaz na internetovú stránku pre overenie 
technických parametrov ponúkaného zariadenia alebo predložiť do 
ponuky doklad, ktorý by preukazoval splnenie požadovaných  
technických parametrov ponúkaného zariadenia 

A-50 UNI/ APOGEE 
− Stolový prietokový cytometer pre botanické aplikácie s dvomi 

excitačnými zdrojmi 375 nm s výkonom 70 mW a 532 nm s 
výkonom 100 mW 

− Prístroj osadený 2 detektormi na meranie rozptylu svetla a 3 
fluorescenčnými detektormi  

− Ovládací a vyhodnocovací softvér automaticky spracúva a analyzuje 
vzorky a umožňuje automatizovanú tvorbu kompenzačnej matrice 
s možnosťou manuálneho doladenia a kalibrácie vzoriek 

− Prístroj zabezpečuje automatizované čistenie a vypínanie prístroja 
s možnosťou použitia čistej vody ako nosnej kvapaliny. 

− Záručná doba 36 mesiacov 
 
http://www.bio-
port.cz/files/A50Universal_Technical_Specifications_Rev4.pdf  
 

10 GIS softvér 1 − GIS softvér na vytváranie mapových podkladov, vytváranie vizualizácií, 
analýz, porovnanie a interpretáciu priestorových informácií.  

− Možnosť vytvárať, spravovať a zdieľať geografické informácie 
prostredníctvom vektorových geodatabáz, satelitných snímok, online 
máp a ďalších technológií.  

− Prístup k satelitným snímkam zo svetovej mapovej kolekcie, ktorá je 
ihneď k použitiu.  

− Licencia na 10 rokov. 
− Záručná doba 36 mesiacov 

ARCGIS DESKTOP STANDARD/ ESRI 
− GIS softvér na vytváranie mapových podkladov, vytváranie 

vizualizácií, analýz, porovnanie a interpretáciu priestorových 
informácií.  

− Možnosť vytvárať, spravovať a zdieľať geografické informácie 
prostredníctvom vektorových geodatabáz, satelitných snímok, 
online máp a ďalších technológií.  

− Prístup k satelitným snímkam zo svetovej mapovej kolekcie, ktorá 
je ihneď k použitiu.  

http://www.bio-port.cz/files/A50Universal_Technical_Specifications_Rev4.pdf
http://www.bio-port.cz/files/A50Universal_Technical_Specifications_Rev4.pdf
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Otázka: 
Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v Kapitole B.1 - Opis  predmetu 
zákazky pre Vybavenie laboratórií, časť 1 požaduje pre položku č.10 - GIS 
softvér, záručnú dobu 36 mesiacov.  
Mohol by verejný obstarávateľ bližšie špecifikovať, čo myslí pod pojmom 
záruka 36 mesiacov u týchto položiek (softvér)? Požaduje tým technickú 
podporu v období 36 mesiacov s aktualizáciami?  
Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ požaduje v rámci 36. mesačnej záručnej doby na softvér: 
jeho technickú podporu, aktualizáciu, v prípade poruchy reinštaláciu a ak je to 
potrebné tak licenciu. 
 

− Licencia na 10 rokov. 
− Záručná doba 36 mesiacov 
− V rámci 36. mesačnej záručnej doby na softvér: jeho technickú 

podporu, aktualizáciu, v prípade poruchy reinštaláciu a ak je to 
potrebné tak licenciu. 

11 Softvér pre štatistické 
vyhodnocovanie 

1 − Štatistický softvér s možnosťou spracovania textu, tabuliek a SAS bez 
obmedzenia dát, popisné štatistiky, prepracovanie dát a grafov, 
programovateľnosť (podporuje R/Python), umožňuje bivariárové 
štatistické postupy, faktorovú a klastrovú analýzu, umožňuje lineárnu, 
nelineárnu, radovú, logickú a regresívnu 2SLS štatistiku, drag and drop 
interaktívne tabuľky. 

− Záručná doba 36 mesiacov 
 
Otázka: 
Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v Kapitole B.1 - Opis  predmetu 
zákazky pre Vybavenie laboratórií, časť 1 požaduje pre položku č.11 - Softvér 
pre štatistické vyhodnocovanie záručnú dobu 36 mesiacov.  
Mohol by verejný obstarávateľ bližšie špecifikovať, čo myslí pod pojmom 
záruka 36 mesiacov u týchto položiek (softvér)? Požaduje tým technickú 
podporu v období 36 mesiacov s aktualizáciami?  
Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ požaduje v rámci 36. mesačnej záručnej doby na softvér: 
jeho technickú podporu, aktualizáciu, v prípade poruchy reinštaláciu a ak je to 
potrebné tak licenciu. 
 
Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v Kapitole B.1 - Opis predmetu 
zákazky pre Vybavenie laboratórií, časť 1 požaduje položku č. 11 -  Softvér pre 
štatistické vyhodnocovanie. Mohol by verejný obstarávateľ zodpovedať 
nasledovné otázky, aby sa zabezpečilo, že naša firma ponúkne vhodný 

SPSS STANDARD/ IBM 
− Štatistický softvér s možnosťou spracovania textu, tabuliek a SAS 

bez obmedzenia dát, popisné štatistiky, prepracovanie dát a grafov, 
programovateľnosť (podporuje R/Python), umožňuje bivariárové 
štatistické postupy, faktorovú a klastrovú analýzu, umožňuje 
lineárnu, nelineárnu, radovú, logickú a regresívnu 2SLS štatistiku, 
drag and drop interaktívne tabuľky. 

− Záručná doba 36 mesiacov 
− V rámci 36. mesačnej záručnej doby na softvér: jeho technickú 

podporu, aktualizáciu, v prípade poruchy reinštaláciu a ak je to 
potrebné tak licenciu. 

− Softvér pre dvoch užívateľov. 
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produkt pre účely tohto verejného obstarávania?  
• Koľko užívateľov bude daný softvér používať? 
• Bude sa softvér inštalovať na desktop, alebo server? 
• V prípade, že by inštalácia bola na serveri, koľko jadrový bude 
server?  
 
Odpoveď: 
Obstarávateľ požaduje štatistický softvér minimálne dvoch užívateľov 
nainštalovaný na desktope. 

12 Softvér pre analýzu 
sekvencií 

1 − Bioinformatický softvér na analýzu DNA a proteínových sekvencií s 
možnosťou nadizajnovania primerov pre potreby PCR, sekvenovania a 
hybridizácie 

− Súčasťou dodávky sa požaduje aj vhodné počítačové vybavenie pre prácu 
s veľkým objemom dát. 

− Záručná doba 36 mesiacov 
 
Otázka: 
Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v Kapitole B.1 - Opis  predmetu 
zákazky pre Vybavenie laboratórií, časť 1 požaduje položku č.12 - Softvér pre 
analýzu sekvencií záručnú dobu 36 mesiacov.  
Mohol by verejný obstarávateľ bližšie špecifikovať, čo myslí pod pojmom 
záruka 36 mesiacov u týchto položiek (softvér)? Požaduje tým technickú 
podporu v období 36 mesiacov s aktualizáciami?  
Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ požaduje v rámci 36. mesačnej záručnej doby na softvér: 
jeho technickú podporu, aktualizáciu, v prípade poruchy reinštaláciu a ak je to 
potrebné tak licenciu. 
 
Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v Kapitole B.1 - Opis  predmetu 
zákazky pre Vybavenie laboratórií, časť 1 požaduje pre položku č.12 - Softvér 
pre analýzu sekvencií ako súčasť dodávky vhodné počítačové vybavenie pre 
prácu s veľkým objemom dát.  
Mohol by verejný obstarávateľ bližšie špecifikovať, čo myslí pod pojmom 
vhodného počítačového vybavenia? Je potrebné dodať počítač s dostatočným 
výkonom pre prácu s dodávaným softvérom vrátane celého príslušenstva ako 
je monitor, myš a klávesnica? 

VECTOR NTI ADVANCE 11.5/ THERMO SCIENTIFIC 
− Bioinformatický softvér na analýzu DNA a proteínových sekvencií s 

možnosťou nadizajnovania primerov pre potreby PCR, 
sekvenovania a hybridizácie 

− Súčasťou dodávky vhodné počítačové vybavenie pre prácu s 
veľkým objemom dát. 

− Záručná doba 36 mesiacov 
− V rámci 36. mesačnej záručnej doby na softvér: jeho technickú 

podporu, aktualizáciu, v prípade poruchy reinštaláciu a ak je to 
potrebné tak licenciu. 
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Odpoveď: 
Áno, verejný obstarávateľ tým myslí dodanie vhodného PC s dostatočným 
výkonom pre požadovaný softvér a ukladanie vygenerovaných dát. PC sa 
požaduje vrátane štandardného príslušenstva ako je monitor, myš a 
klávesnica. 

13 Zostava na vizualizáciu 
modelov 

1 − 3D skener s možnosťou ručného a automatického skenovania 
− rýchlosť skenovania pri ručnom skenovaní min. 15 obr./sekundu 
− pri automatickom skenovaní jednotlivý sken za menej ako 2 sekundy 
− presnosť bodu pri ručnom skenovaní 0,2 - 3 mm  
− presnosť bodu pri automatickom skenovaní 0,24 mm 
− plocha jednotlivého skenu do 300 x 170 mm 
− veľkosť skenovaného objektu od 3 mm do 4 m 
− zdroj svetla LED. 
− Softvér na dodatočné spracovanie skenu objektu s možnosťou úpravy 

pred tlačou 
− 3D tlačiareň s digitálnou svetelnou tlačou DLP technológiou pre tlač 

malých objektov s presným a hladkým povrchom, s hrúbkou vrstvy od 30 
do 50 mikrometra, veľkosť do 125 x 70 x 120 mm 

− možnosť súčasnej tlače niekoľkých menších častí na jednej platforme. 
− 3D tlačiareň pre väčšie modely s LPD technológiou veľkosť do 

300x300x300 mm, priemer trysky 0,4 mm, hrúbka vrstvy 90-290 
mikrometrov, minimálna hrúbka steny 400 mikrometrov. 

− Záručná doba 36 mesiacov 

3D SKENER EINSCAN PRO+/ SHINING 
AUTODESK FUSION 360/ AUTODESK 
FABPRO 1000/ 3D SYSTEMS 
M300 PLUS/ ZORTRAX 
− 3D skener s možnosťou ručného a automatického skenovania 
− rýchlosť skenovania pri ručnom skenovaní 15 obr./sekundu 
− pri automatickom skenovaní jednotlivý sken za menej ako 

2 sekundy 
− presnosť bodu pri ručnom skenovaní 0,2 - 2 mm  
− presnosť bodu pri automatickom skenovaní 0,24 mm 
− plocha jednotlivého skenu do 300 x 170 mm 
− veľkosť skenovaného objektu od 3 mm do 4 m 
− zdroj svetla LED. 
− Softvér na dodatočné spracovanie skenu objektu s možnosťou 

úpravy pred tlačou 
− 3D tlačiareň s digitálnou svetelnou tlačou DLP technológiou pre tlač 

malých objektov s presným a hladkým povrchom, s hrúbkou vrstvy 
od 30 do 50 mikrometra, veľkosť do 125 x 70 x 120 mm 

− možnosť súčasnej tlače niekoľkých menších častí na jednej 
platforme. 

− 3D tlačiareň pre väčšie modely s LPD technológiou veľkosť do 
300x300x300 mm, priemer trysky 0,4 mm, hrúbka vrstvy 90-290 
mikrometrov, minimálna hrúbka steny 400 mikrometrov. 

− Záručná doba 36 mesiacov 
14 Klimatizácia typ I 3 − Klimatizačná jednotka s invertorom s vonkajším kondenzorom 

s chladiacim výkonom min. 4.4 kW pre udržiavanie predpísanej teploty 
pre kompenzáciu energie uvoľnenej analytickými a laboratórnym 
prístrojmi s veľkým tepelným výkonom. 

− Záručná doba 36 mesiacov 
 
Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v kapitole B.1 - Opis predmetu 
zákazky pre Vybavenie laboratórií, časť 1 uvádza pre položku č. 14 – 
Klimatizácia typ I a položku č. 15 - Klimatizácia typ II iba základný opis a 

FAA-A 50/ DAIKIN 
− Klimatizačná jednotka s invertorom s vonkajším kondenzorom 

s chladiacim výkonom 5.0 kW pre udržiavanie predpísanej teploty 
pre kompenzáciu energie uvoľnenej analytickými a laboratórnym 
prístrojmi s veľkým tepelným výkonom. 

− Záručná doba 36 mesiacov 
− Typ vnútornej klimatizačnej jednotky - nástenná. 
− rozsah teplôt je 20 – 25 C°  odchýlka +- 1 st. C°, vlhkosť  medzi 40 – 

50 %. 
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minimálny výkon. Podľa nášho názoru aj podľa názoru nášho subdodávateľa, 
poskytnutá špecifikácia pre verejné obstarávanie nie je postačujúca pre 
vypracovanie ponuky a keďže súčasťou predmetu zákazky je aj inštalácia a 
uvedenie zariadení do prevádzky, žiadame verejného obstarávateľa o 
upresnenie nasledovných informácií: 
• Aký má byť typ vnútornej klimatizačnej jednotky - nástenná, 
parapetná, kazetová, stojanová alebo kanálová? 
• Aká je požadovaná teplota a vlhkosť vzduchu v klimatizovanom 
priestore a aká je povolená odchýlka? 
• Aká bude vzdialenosť medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou? 
Odpoveď: 
Typ vnútornej klimatizačnej jednotky - nástenná. 
Predpokladaný rozsah požadovaných teplôt je 20 – 25 C°  odchylka +- 1 st. C°,  
vlhkosť  medzi 40 – 50 %. 
Vzdialenosť medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou - Typ I – do 3 metrov (cez 
stenu plášťa budovy), typ II. 15 - 20 metrov. Musí byť vedené potrubie (kanál) 
na vzdialenejšie miesto k vnútornej jednotke. 

− Vzdialenosť medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou - Typ I – do 3 
metrov (cez stenu plášťa budovy). Potrubie vedené (kanál) na 
vzdialenejšie miesto k vnútornej jednotke. 

15 Klimatizácia typ II 3 − Klimatizačná jednotka s invertorom s vonkajším kondenzorom 
s chladiacim výkonom min. 5.3 kW pre udržiavanie predpísanej teploty 
pre analytické prístroje s veľkým tepelným výkonom. 

− Záručná doba 36 mesiacov 
 
Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v kapitole B.1 - Opis predmetu 
zákazky pre Vybavenie laboratórií, časť 1 uvádza pre položku č. 14 – 
Klimatizácia typ I a položku č. 15 - Klimatizácia typ II iba základný opis a 
minimálny výkon. Podľa nášho názoru aj podľa názoru nášho subdodávateľa, 
poskytnutá špecifikácia pre verejné obstarávanie nie je postačujúca pre 
vypracovanie ponuky a keďže súčasťou predmetu zákazky je aj inštalácia a 
uvedenie zariadení do prevádzky, žiadame verejného obstarávateľa o 
upresnenie nasledovných informácií: 
• Aký má byť typ vnútornej klimatizačnej jednotky - nástenná, 
parapetná, kazetová, stojanová alebo kanálová? 
• Aká je požadovaná teplota a vlhkosť vzduchu v klimatizovanom 
priestore a aká je povolená odchýlka? 
• Aká bude vzdialenosť medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou? 
Odpoveď: 

FHA-A 60/ DAIKIN 
− Klimatizačná jednotka s invertorom s vonkajším kondenzorom 

s chladiacim výkonom 6.0 kW pre udržiavanie predpísanej teploty 
pre analytické prístroje s veľkým tepelným výkonom. 

− Záručná doba 36 mesiacov 
− Typ vnútornej klimatizačnej jednotky - nástenná. 
− rozsah teplôt je 20 – 25 C°  odchýlka +- 1 st. C°, vlhkosť  medzi 40 – 

50 %. 
− Vzdialenosť medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou - typ II. 15 - 20 

metrov. Potrubie vedené (kanál) na vzdialenejšie miesto k vnútornej 
jednotke. 
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Typ vnútornej klimatizačnej jednotky - nástenná. 
Predpokladaný rozsah požadovaných teplôt je 20 – 25 C°  odchylka +- 1 st. C°,  
vlhkosť  medzi 40 – 50 %. 
Vzdialenosť medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou - Typ I – do 3 metrov (cez 
stenu plášťa budovy), typ II. 15 - 20 metrov. Musí byť vedené potrubie (kanál) 
na vzdialenejšie miesto k vnútornej jednotke. 

16 Mraznička s objemom 
min. 100 l skriňové 
prevedenie 

1 − Laboratórna mraznička s nútenou cirkuláciou vzduchu s objemom min. 
100 litrov  

− Možnosť nastavenia teplotného rozsahu min. -5 - -25 °C. 
− Súčasťou dodávky sa požadujú min. 2 police so šírkou min. 420 mm na 

skladovanie chemikálii a kitov potrebné pre výskumné výkony  
− Nezávislý teplotný regulačný systém s možnosťou nastavenia teplotných 

alarmov a ich záznamom 
− Záručná doba 36 mesiacov 

BIOCOMPACT II RF 210/ GRAM 
− Laboratórna mraznička s nútenou cirkuláciou vzduchu s objemom 

104 litrov  
− Možnosť nastavenia teplotného rozsahu -5 -  -25 °C. 
− Súčasťou dodávky sú 2 police so šírkou 420 mm na skladovanie 

chemikálii a kitov potrebné pre výskumné výkony 
− Nezávislý teplotný regulačný systém s možnosťou nastavenia 

teplotných alarmov a ich záznamom 
− Záručná doba 36 mesiacov 

17 Mraznička s objemom 
min. 300 l skriňové 
prevedenie 

4 − Laboratórna mraznička s nútenou cirkuláciou vzduchu s možnosťou 
otvárania dverí nožným pedálom s objemom min. 300 litrov  

− Možnosť nastavenia teplotného rozsahu min. -5 - -25 °C.  
− Súčasťou dodávky sa požaduje min. 8 políc so šírkou min. 420 mm na 

skladovanie chemikálii a kitov potrebné pre výskumné výkony.  
− Nezávislý teplotný regulačný systém s vnútornými priehľadnými 

sektorovými dvierkami, zabraňujúcimi rýchlemu úniku chladu v prípade 
práce s mrazničkou 

− Nezávislý teplotný regulačný systém s možnosťou nastavenia teplotných 
alarmov a ich záznamom.  

− Záručná doba 36 mesiacov 

BIOMIDI RF425/ GRAM 
− Laboratórna mraznička s nútenou cirkuláciou vzduchu s možnosťou 

otvárania dverí nožným pedálom s objemom 303 litrov  
− Možnosť nastavenia teplotného rozsahu -5 - -25 °C.  
− Súčasťou dodávky je 8 políc so šírkou 420 mm na skladovanie 

chemikálii a kitov potrebné pre výskumné výkony.  
− Nezávislý teplotný regulačný systém s vnútornými priehľadnými 

sektorovými dvierkami, zabraňujúcimi rýchlemu úniku chladu 
v prípade práce s mrazničkou 

− Nezávislý teplotný regulačný systém s možnosťou nastavenia 
teplotných alarmov a ich záznamom.  

− Záručná doba 36 mesiacov 
18 Monitorovací systém 1 − Automatický monitorovací systém umožňujúci snímanie rozličných 

parametrov (teplota, vlhkosť)  s možnosťou dlhodobého záznamu pri 
rozličnom časovom snímaní jednotlivých parametrov.  

− Súčasťou dodávky sa požaduje min. 10 teplotných čidiel pre potreby 
merania v laboratórnych chladničkách a mrazničkách  

− Súčasťou dodávky sa požaduje min.2 teplotno–vlhkostné čidlá pre 
monitoring laboratórnych priestorov 

− Záručná doba 36 mesiacov 

MS6D/ COMET 
T4111/ COMET 
T3110/ COMET 
− Automatický monitorovací systém umožňujúci snímanie rozličných 

parametrov (teplota, vlhkosť)  s možnosťou dlhodobého záznamu 
pri rozličnom časovom snímaní jednotlivých parametrov.  

− Súčasťou dodávky je 10 teplotných čidiel pre potreby merania v 
laboratórnych chladničkách a mrazničkách  

− Súčasťou dodávky sú 2 teplotno–vlhkostné čidlá pre monitoring 
laboratórnych priestorov 

− Záručná doba 36 mesiacov 
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19 Logger na meranie 
teploty a vlhkosti v 
depozitároch 

18 − Univerzálny logger s LCD obrazovkou na meranie teploty a vlhkosti v 
depozitároch s možnosťou pripojenia digitálnych snímačov s presnosťou 
merania na 0,1°C  

− Kapacitou uložených hodnôt min. 800000 pri necyklickom zázname  
− Komunikačné rozhrania Ethernet, USB alebo RS232 s prevádzkou na 

batérie alebo s napájacím adaptérom.  
− Záručná doba 36 mesiacov 

M1321/ COMET 
− Univerzálny logger s LCD obrazovkou na meranie teploty a vlhkosti 

v depozitároch s možnosťou pripojenia digitálnych snímačov s 
presnosťou merania na 0,1°C  

− Kapacitou uložených hodnôt 1 000 000 pri necyklickom zázname  
− Komunikačné rozhrania Ethernet, USB a RS232 s prevádzkou na 

batérie alebo s napájacím adaptérom.  
− Záručná doba 36 mesiacov 

20 Šokový zmrazovač 1 − Systém na rýchle zmrazovanie vzoriek v nerezovom prevedení 
s vnútorným objemom komory min 20 litrov  

− Systém musí umožňovať zmrazenie na -18°C do 4 hodín 
− Systém musí byť vybavený sondou na sledovanie teploty vzorky 
− Systém musí mať chladiaci výkon min 800 Watt. 
− Záručná doba 36 mesiacov 

KPS 21/ GRAM 
− Systém na rýchle zmrazovanie vzoriek v nerezovom prevedení 

s vnútorným objemom komory 21 litrov  
− Systém umožňuje zmrazenie na -18°C do 4 hodín 
− Systém vybavený sondou na sledovanie teploty vzorky 
− Systém s chladiacim výkonom 900 Watt. 
− Záručná doba 36 mesiacov 

21 Zostava na vákuovú 
filtráciu 

1 − Systém na vákuovú filtráciu umožňujúci prevádzku s 3 pozičným 
vákuovým manifoldom s min. 300 ml nádobkami pre použitie s filtrami s 
priemerom 47 mm a zároveň aj sklenenú zostavu s objemom 1000 ml, v 
prípade potreby zachovania filtrátu 

− Súčasťou dodávky sa požaduje aj odsávacia banka a vákuová pumpa. 
− Záručná doba 36 mesiacov 

3 PORT MANIFOLD S KG-47/ FRISENETTE 
ME 1C/ VACUUBRAND 
− Systém na vákuovú filtráciu umožňujúci prevádzku s 3 pozičným 

vákuovým manifoldom s 300 ml nádobkami pre použitie s filtrami s 
priemerom 47 mm a zároveň aj sklenenú zostavu s objemom 1000 
ml, v prípade potreby zachovania filtrátu 

− Súčasťou dodávky odsávacia banka a vákuová pumpa. 
− Záručná doba 36 mesiacov 

22 Systém snímania pod 
UV a farebným 
svetlom 

1 − Kruhový zdroj svetla s možnosťou vloženia digitálneho fotoaparátu s 
objektívom s priemerom max. 85 mm  

− Zdroj musí poskytovať viaceré vlnové dĺžky s min. 30 vysokoúčinnými LED 
svetlami 

        možnosť kombinácie jednotlivých farieb svetla s možnosťou manuálneho 
a softvérového ovládania 

        veľkosť osvetľovanej plochy pri pracovnej vzdialenosti 150 mm min. 
priemer 130 mm 

        bezpečnostný vypínač pre UV svetlo 
        Súčasťou dodávky sa požaduje aj digitálny fotoaparát s objektívmi pre 

štandardné aj makro fotografie  
       Záručná doba 36 mesiacov 
 
Otázka: 
Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v Kapitole B.1 - Opis predmetu 

CRIME-LITE 8X4MK2 / FOSTER+FREEMAN  
D850 + OBJEKTÍVY / NIKON 
 
− Kruhový zdroj svetla s možnosťou vloženia digitálneho fotoaparátu 

s objektívom s priemerom až do 85 mm  
− Zdroj poskytuje viaceré vlnové dĺžky s pomocou 32 vysokoúčinných 

LED svetiel 
        možnosť kombinácie jednotlivých farieb svetla s možnosťou 

manuálneho a softvérového ovládania 
veľkosť osvetľovanej plochy pri pracovnej vzdialenosti 150 mm s 
priemerom 140 mm 

       bezpečnostný vypínač pre UV svetlo 
        Súčasťou dodávky je aj digitálny fotoaparát s objektívmi pre 

štandardné aj makro fotografie  
       Záručná doba 36 mesiacov 
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zákazky pre Vybavenie laboratórií, časť 1 požaduje ako položku č. 22 - Systém 
snímania pod UV a farebným svetlom.  
Keďže sa jedná o veľmi vágny a stručný popis systému zariadení a týmto 
požadovaným technickým parametrom zodpovedajú rôzne zariadenia, 
chceme požiadať verejného obstarávateľa o poskytnutie bližšieho opisu alebo 
doplnenie technických parametrov, aby sa zabezpečilo, že naša firma ponúkne 
vhodný produkt pre účely tohto verejného obstarávania.  
Odpoveď: 
Požaduje sa prenosný zdroj laboratórneho osvetlenia s kruhovým 
umiestnením LED zdrojov svetla okolo centrálneho otvoru  pre pripojenie 
digitálneho fotoaparátu s priemerom objektívu 85 mm pre zvýraznenie 
rozdielov farieb muzeálnych predmetov za pomociLED svetiel pre UV, biele a 
viditeľné fluorescenčné svetlá pre snímanie obrázkov a videí s ich následným 
prenosom do PC. Systém sa požaduje prenosný s hmotnosťou do 1000g. 
Ovládanie prenosného zdroja musí umožňovať vzájomnú kombináciu LED 
svetiel pre vytvorenie rozličných spektier svetelného žiarenia. Zvyšné 
parametre systému sú popísané v technickej špecifikácii položky.  
 
Otázka 1: 
Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v Kapitole B.1 - Opis predmetu 
zákazky pre Vybavenie laboratórií, časť 1 požaduje ako súčasť pre položku č. 
22 systém snímania pod UV a farebným svetlom aj digitálny fotoaparát s 
objektívmi pre štandardné aj makro fotografie. Chceli by sme požiadať 
verejného obstarávateľa, aby zadefinoval veľkosť zorného poľa pre štandardný 
aj makro objektív, minimálnu pracovnú vzdialenosť a minimálne rozlíšenie 
kamery, aby sa zabezpečilo, že naša firma ponúkne vhodný produkt pre účely 
tohto verejného obstarávania.  
Odpoveď: 
Požaduje sa kamera s rozlíšením minimálne 26 Mpx, objektív č. 1 s 
ohniskovou vzdialenosťou minimálne 25 - 100 mm. Objektív č.2 s ohniskovou 
vzdialenosťou min 85 mm. Pracovná vzdialenosť je uvedená v špecifikácii   150 
mm. 
  
Otázka 2: 
Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v Kapitole B.1 - Opis predmetu 

− Prenosný zdroj laboratórneho osvetlenia s kruhovým 
umiestnením LED zdrojov svetla okolo centrálneho otvoru  pre 
pripojenie digitálneho fotoaparátu s priemerom objektívu 85 mm 
pre zvýraznenie rozdielov farieb muzeálnych predmetov za 
pomociLED svetiel pre UV, biele a viditeľné fluorescenčné svetlá 
pre snímanie obrázkov a videí s ich následným prenosom do PC. 
Systém s hmotnosťou do 1000g. Ovládanie prenosného zdroja 
umožňuje vzájomnú kombináciu LED svetiel pre vytvorenie 
rozličných spektier svetelného žiarenia. 

− Kamera s rozlíšením 45 Mpx. 
− Objektív č. 1 s ohniskovou vzdialenosťou minimálne 24 - 120 mm. 

Objektív č.2 s ohniskovou vzdialenosťou 85 mm.  
− Pracovná vzdialenosť je uvedená v špecifikácii 150 mm. 
− Každá LED žiarovka s výstupným výkonom minimálne 4,5 W 



SNM-GR-INÉ-2019/3673 

36 

zákazky pre Vybavenie laboratórií, časť 1 požaduje pre položku č. 22 systém 
snímania pod UV a farebným svetlom min. 30 vysokoúčinných LED svetiel. 
Keďže počet LED svetiel nedefinuje kvalitu ani výkon osvetlenia, chceli by sme 
požiadať verejného obstarávateľa, aby vyjadril tento parameter ako celkový 
výkon LED svetiel požadovaný v kruhovom zdroji svetla. 
Odpoveď: 
Každá LED žiarovka s výstupným výkonom minimálne 4,5 W. 

 
23 Zariadenie na 

znižovanie vlhkosti 
priestorov 

10 − Požaduje sa výkonný prístroj na odvlhčovanie priestorov s rotačným 
kompresorom s objemom min. 300 m3  

− Odvlhčovací výkon min. 50 litrov za 24 hodín pracujúci v priestoroch s 
vlhkosťou od 40 – 90 % relatívnej vlhkosti.  

− Prístroj sa požaduje s nádobkou na kondenz s objemom min. 10 litrov 
− Záručná doba 36 mesiacov 
 
Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch v kapitole B.1 - Opis predmetu 
zákazky pre Vybavenie laboratórií, časť 1 požaduje dodať položku č. 23 – 
Zariadenie na znižovanie vlhkosti priestorov. Náš subdodávateľ ponúka 
systém klimatizácie, ktorý má funkciu znižovania vlhkosti priestorov 
zabudovanú. Bude verejný obstarávateľ akceptovať takéto riešenie?     
Odpoveď: 
Nie, požadujú sa mobilné jednotky, ktoré možno presúvať podľa potreby na 
rôzne miesta.    
  
Mohol by verejný obstarávateľ poskytnúť výkresovú dokumentáciu alebo 
technickú správu priestorov, kde budú tieto zariadenia inštalované, keďže pre 
uchádzačov sú poskytnuté informácie nepostačujúce pre vypracovanie 
ponuky? 
Odpoveď: 
Pokiaľ nepostačuje uvedené upresnenie, sme schopní dodať nákres k otázke 
č.1. K otázke č. 2 je bezpredmetný. 

DH62/ MASTER 
− Výkonný prístroj na odvlhčovanie priestorov s rotačným 

kompresorom s objemom 480 m3/ hod. 
− Odvlhčovací výkon 52 litrov za 24 hodín pracujúci v priestoroch s 

vlhkosťou od 35 – 99 % relatívnej vlhkosti.  
− Prístroj je s nádobkou na kondenz s objemom 11 litrov 
− mobilné jednotky, ktoré možno presúvať podľa potreby na rôzne 

miesta 
− Záručná doba 36 mesiacov 
− Zariadenie je mobilné. 

24 Veľkoformátová 
skenovacia stanica do 
A1 

1 − Veľkoformátový knižný skener s motorickou knižnou kolískou a plochou 
skenovania min 900 x 600 mm s rozlíšením min 1200 x 600 dpi 

− Možnosťou skenovania ako farebné, tak čiernobiele alebo so širokou 
škálou šedi.  

− Systém musí byť osadený osvetlením zabraňujúcim neškodné 
a rovnomerné osvetlenie celej plochy 

SCANMASTER 1/ SMA ELECTRONIC DOCUMENT 
− Veľkoformátový knižný skener s motorickou knižnou kolískou 

a plochou skenovania 915 x 635 mm s rozlíšením 1200 x 600 dpi 
− Možnosťou skenovania ako farebné, tak čiernobiele alebo so 

širokou škálou šedi.  
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− Skener musí umožňovať skenovanie kníh s hrúbkou min. 30 cm 
− Záručná doba 36 mesiacov 

− Systém osadený osvetlením zabraňujúcim neškodné a rovnomerné 
osvetlenie celej plochy 

− Skener umožňuje skenovanie kníh s hrúbkou 50 cm 
− Záručná doba 36 mesiacov 

25 Skener do veľkosti A3 
vo vysokom rozlíšení 

1 − Skener s rozlíšením min. 600 dpi pre prácu s formátom do A3 
s podávačom 

− Záručná doba 36 mesiacov 

SCANMAKER 9800XL PLUS SILVER TMA/ MICROTEK 
− Skener s rozlíšením 1600 dpi pre prácu s formátom do A3 

s podávačom 
− Záručná doba 36 mesiacov 

26 Geodetický laserový 
merací prístroj do 
terénu 

1 − Smerodajná odchýlka  1", 2”, 5” pre presnosť merania uhlov  Hz a V  
podľa ISO 17123-3 

− AccXess10 meranie vzdialenosti do 1000 m bez hranolu 
− Zväčšenie ďalekohľadu 30x 
− Zorné pole ďalekohľadu 1° 30’ (26 m / 1 km) 
− 1 mm + 1,5 ppm  presnosť merania vzdialenosti na odrazový hranol v 

presom móde 
− Max. dosah merania vzdialeností na jeden hranol do 3 500 m 
− Prepojenie cez USB kľúč,  Bluetooth a cez kábel USB a RS232 port 
− Laserová olovnica: Laserový bod, jas nastaviteľný v krokoch 
− Presnosť laserovej olovnice 1,5 mm na 1,5 m výšky prístroja 
− Prevádzková / skladovacia teplota -20° C ~ +50° C / -40° C ~ +70° C 
− Odolnosť voči prachu a vode IP54 
− Hmotnosť vrátane batérie 4,5 kg 
− Prevádzková doba s kontinuálnym meraním uhlov 36 hodín 
− Prevádzková doba s meraním každých 30 sekúnd je 16 hodín (>1’000 

meraní) 
− Záručná doba 36 mesiacov 

GEOMAX ZOOM 50-1"/ GEOMAX 
− Smerodajná odchýlka  1", 2”, 5” pre presnosť merania uhlov  Hz a V 

podľa ISO 17123-3 
− AccXess10 meranie vzdialenosti do 1000 m bez hranolu 
− Zväčšenie ďalekohľadu 30x 
− Zorné pole ďalekohľadu 1° 30’ (26 m / 1 km) 
− 1 mm + 1,5 ppm presnosť merania vzdialenosti na odrazový hranol 

v presom móde 
− Max. dosah merania vzdialeností na jeden hranol do 3 500 m 
− Prepojenie cez USB kľúč, Bluetooth a cez kábel USB a RS232 port 
− Laserová olovnica: Laserový bod, jas nastaviteľný v krokoch 
− Presnosť laserovej olovnice 1,5 mm na 1,5 m výšky prístroja 
− Prevádzková / skladovacia teplota -20° C ~ +50° C / -40° C ~ +70° C 
− Odolnosť voči prachu a vode IP54 
− Hmotnosť vrátane batérie 4,5 kg 
− Prevádzková doba s kontinuálnym meraním uhlov 36 hodín 
− Prevádzková doba s meraním každých 30 sekúnd je 16 hodín 

(>1’000 meraní) 
− Záručná doba 36 mesiacov 

27 Systém na dezinsekciu 
pomocou uvoľňovania 
dusíku 

1 − Systém na dezinsekciu pomocou uvoľňovania dusíku rôznych druhov 
materiálov 

− Riadené znižovanie koncentrácie kyslíku pod 1% 
− Proces kontrolovaný pomocou čidiel na kontrolu stavu kyslíku, teploty a 

vlhkosti 
− Veľká komora s rozmermi min. 2,2 x 2,2 x 2,7 m pre veľké exponáty 
− Malá komora rozoberateľná s rozmermi min. 1,0 x 0,8 x 1,0 m pre malé 

exponáty a použiteľná ako prenosná pre prácu v teréne 
− Generátor dusíku s riadiacou jednotkou pre veľkú komoru 
− Prenosný generátor dusíku s riadiacou jednotkou pre malú komoru 
− Zváračka fólií pre možnosť obalenia exponátov, ktoré nemožno umiestniť 

do komory 

AIRMICRO GENERATOR MACHINE / AIRSYSTEM 
AIRSYSTEM EVOH / AIRSYSTEM 
BIOBOX EBX S ÚPRAVOU / EGO ZLÍN 
− Systém na dezinsekciu pomocou uvoľňovania dusíku rôznych 

druhov materiálov 
− Riadené znižovanie koncentrácie kyslíku pod 1% 
− Proces kontrolovaný pomocou čidiel na kontrolu stavu kyslíku, 

teploty a vlhkosti 
− Veľká komora s rozmermi 2,2 x 2,2 x 2,7 m pre veľké exponáty 
− Malá komora rozoberateľná s rozmermi 1,0 x 0,8 x 1,0 m pre malé 

exponáty a použiteľná ako prenosná pre prácu v teréne 
− Generátor dusíku s riadiacou jednotkou pre veľkú komoru 
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− Záručná doba 36 mesiacov 
Uviesť plne funkčný odkaz na internetovú stránku pre overenie 
technických parametrov ponúkaného zariadenia alebo predložiť do 
ponuky doklad, ktorý by preukazoval splnenie požadovaných  
technických parametrov ponúkaného zariadenia 

 

− Prenosný generátor dusíku s riadiacou jednotkou pre malú komoru 
− Zváračka fólií pre možnosť obalenia exponátov, ktoré nemožno 

umiestniť do komory 
− Záručná doba 36 mesiacov 

 
http://www.sisdisinfestazioni.it/airsystem/ 
 
 

 
 
 

 

 

 

V Bratislave, dňa       
             ––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

RNDr. Mariana Danková, PhD.  
PRAGOLAB s.r.o.-líder skupiny dodávateľov 

Združenie “PRAGOLAB&LABO” 
na základe zmluvy a splnomocnenia 

 
 

http://www.sisdisinfestazioni.it/airsystem/
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Príloha č. 2   -   Zoznam subdodávateľov a „iných osôb“ 
 

Subdodávatelia 
 
 

P. 
č.  

Názov, Sídlo 
 

Meno a priezvisko 
osoby oprávnenej 
konať za 
subdodávateľa 

Dátum narodenia 
osoby oprávnenej 
konať za 
subdodávateľa  

Adresa pobytu 
osoby oprávnenej 
konať za 
subdodávateľa 

IČO Predmet 
subdodávky 

Rozsah 
subdodávky 

        

        

        

 

 

 
       Za objednávateľa :           Za poskytovateľa: 

 

________________________                       ________________________    
          objednávateľ                                   poskytovateľ 

                      titl., meno, priezvisko, funkcia                                          titl., meno, priezvisko, funkcia 

 

 

Spoločnosť PRAGOLAB, s.r.o., líder skupiny dodávateľov na základe zmluvy a splnomocnenia-Združenie 
„PRAGOLAB&LABO“, zastúpená RNDr. Marianou Dankovou, PhD., prokuristkou spoločnosti, týmto prehlasuje, na realizáciu 
dodávky, ktorá je predmetom zmluvy nebude využívať kapacity subdodávateľov.  

 
 

 

 

 

V Bratislave. dňa       
        ––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

RNDr. Mariana Danková, PhD.  
PRAGOLAB s.r.o.-líder skupiny dodávateľov 
Združenie “PRAGOLAB&LABO” 
na základe zmluvy a splnomocnenia 
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