
 
 

Kúpna zmluva č. 7-092-2011 
uzavretá pod ľa § 409 a násl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorší ch 

zmien a doplnkov  
 
 
medzi zmluvnými stranami: 
 
 
Kupujúci :   Žilinská univerzita v Žiline  
So sídlom :     Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 
Zastúpený a oprávnený 
kona ť vo veciach zmluvy :   prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka 
kontaktná osoba:  Centrum pre štrukturálne fondy Žilinskej univerzity 

v Žiline 
email:  csf@uniza.sk,  
Telefónne číslo:  0918 605 224, 041/513 5125   
Bankové spojenie :    Štátna pokladnica 
Číslo účtu pre projekt:  
ITMS 26220120003     7000344809/8180 
ITMS 26220120027    7000344817/8180 
ITMS 26220120028    7000344825/8180 
ITMS 26220220006    7000357466/8180 
ITMS 26220220009, 26220220011,  7000357474/8180 
26220220046, 26220220047, 26220220048, 
26220220049      
  
IČO :      00 397 563 
DIČ:      2020677824 
IČ DPH:     SK2020677824 
Právna forma:  verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č.131/ 2002 

Z. z. o vysokých školách  ako verejná vysoká škola 
 

(ďalej len „Kupujúci“) 

 

a 

 

Predávajúci:     TECHNISERV, s.r.o. 
So sídlom:     Nobelova 34, 831 02  Bratislava 
Zastúpený a oprávnený 
kona ť vo veciach zmluvy :    Ing. Jaromír Smolinský, konateľ spoločnosti 

Ing. Slavomír Heister, konateľ spoločnosti 
kona ť vo veciach technických :  Peter Mihočko, Key Account manager 
    Ing. Miroslav Mydlár, Projektový manager 
Zapísaná:     Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,  
                                          oddiel : Sro, vložka číslo : 18756/B 
IČO:       35763124 
DIČ:      2020221202 
IČDPH:      SK2020221202 
Telefónne číslo:     02 49202811 
Fax:      02 44442330 
e-mail:      special@techniserv.sk  
Bankové spojenie :    Komerční banka 
Číslo účtu :      27-9964910237/8100 
 

(ďalej len „Predávajúci“) 
 
 
 



 
 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 
 
Táto zmluva upravuje vzájomné právne a obchodné vzťahy zmluvných strán pri dodávke častí tvoriacich 
predmet zmluvy (tovar), ktoré boli predmetom verejného obstarávania – nadlimitnej zákazky na predmet 
zákazky: „Dodávka prístrojov pre výskumno-vývojovú činnos ť“ pre projekty spolufinancované zo 
štrukturálnych fondov EÚ s ITMS kódmi: 26220120003, 26220120027, 26220120028, 26220220006, 
26220220009, 26220220011, 26220220046, 26220220047, 26220220048, 26220220049.    
 

Článok I. 
Všeobecné ustanovenia 

1 Identifikácia kúpy 
Predmetom plnenia Kúpnej zmluvy je dodanie: „tovaru a prístrojov pre výskumno-vývojovú 
činnos ť“  špecifikovanom v článku II. tejto Zmluvy. 

 

1.1 Predávajúci sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje riadne dodať tovar v stanovenom termíne a 
previesť vlastnícke právo k nemu na kupujúceho a ďalej vykonať činnosti zmluvou dohodnuté, 
ktoré sú nutnou podmienkou pre naplnenie účelu kúpy v tejto zmluve. Kupujúci sa zaväzuje 
riadne dodaný materiál prevziať, zaplatiť kúpnu cenu v stanovenej lehote a po dobu účinnosti 
zmluvy poskytovať spoluprácu a súčinnosť v zmluvnom a nutnom rozsahu. 

1.2 Záväzok predávajúceho riadne dodať tovar sa považuje za splnený dňom obojstranného 
podpisu odovzdávacieho protokolu. Prevedenie vlastníckeho práva  na kupujúceho sa začína 
počítať dňom odpísania dohodnutej ceny z účtu kupujúceho  v prospech účtu predávajúceho.   

2 Cena tovaru 
Cena za predmet plnenia Kúpnej zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa 
zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a predstavuje 
celkovú čiastku   bez DPH:                1 135 900,00 EUR 

  DPH (20%)    =           227 180,00 EUR 
Celková zmluvná cena s DPH  =         1 363 080,00 EUR 
 ( slovom :  jedenmilióntristošesťdesiattritisícosemdesiateur a 0centov)  

 

2.1  Celková zmluvná cena tovaru zohľadňuje všetky  náklady predávajúceho, viď článok II., bod 
2.1, ako aj ostatné náklady na činnosti spojené s plnením zmluvného záväzku predávajúceho 
(clo, dane, poistenie, režijné náklady). 

2.2 Akákoľvek zmena kúpnej ceny predmetu zmluvy podlieha písomnej dohode účastníkov. Kúpnu 
cenu predmetu zmluvy je predávajúci oprávnený zmeniť len pri štátom vykonanom všeobecne 
platnom rozhodnutí o spôsobe účtovania, zmene cla  a DPH. 
Kúpna cena predmetu zmluvy môže byť tiež zmenená iba v prípade, že dodatočne uplatnené 
naviac dodávky a menej dodávky boli vopred odsúhlasené zástupcom kupujúceho a potvrdené 
dodatkom tejto zmluvy,  osobou k tomu poverenou v záhlaví zmluvy.  

3 Termín dodania tovaru 
Predmet plnenia Kúpnej zmluvy dodá predávajúci kupujúcemu na miesto: Žilinská univerzita v 
Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina najneskôr: do 12 mesiacov od nadobudnutia 
účinnosti zmluvy. 

3.1 Všetky zmeny termínu stanoveného pre dodanie tovaru predávajúcim je možné vykonávať iba 
písomne vo forme dodatku Zmluvy, alebo obojstranne potvrdeným zápisom. 

3.2 Predávajúci sa zaväzuje riadne dodať predmet zmluvy a kupujúci sa zaväzuje tento predmet 
zmluvy prevziať a zaistiť zodpovedajúcu starostlivosť o tento tovar, tak aby nedošlo k jeho 
poškodeniu a tak prelomeniu záručných podmienok. 

3.3  Predávajúci si vyhradzuje  právo na jednostrannú primeranú zmenu lehoty vykonania celého 
predmetu zmluvy dohodnutom v tomto článku zmluvy v prípade nepriaznivých klimatických 
podmienok. 

 
 



 
Článok II. 

Špecifikácia tovaru 
 
2.1 Špecifikácia jednotlivých časti dodávky prístrojov pre výskumno-vývojovú činnos ť je 

nasledovná: 
 

ID: 26, ITMS:26220120003   Vibra čná súprava                                                                                                                                        
1  x  BRUEL 4809 vrátane modulov WL-1325 + 2718 + W A-0308 + WZ-0066 + MR-PRO + MR-2718 

+ UA-1596 + 8230-001 

Technický popis: 
 

Vibračný budič Bruel 4809 je malý univerzálny prístroj s vysokým výkonom, s frekvenčným 
rozsahom 10 Hz až 20 kHz, vektor sily: sínus 44,5 N, akcelerácia 736m/s2 (75 g), maximálny 
vstupný prúd 5A RMS, maximálna výchylka: 8 mm. Výkonový zosilňovač typ 2718 má 
výstupný výkon 75VA  3Ω, prúdové obmedzenie max. 5 A, frekvenčná odozva (20 dB GAIN) 
10 Hz až 20 kHz (± 0,5 dB); 4Hz - 40kHz (± 3 dB), Harmonické skreslenie > 0,1% (20 Hz až 
10 kHz) <0,2% (20 Hz až 20 kHz); vstupná impedancia 15 kOhm, výstupná impedancia 
<0.04Ω (10 Hz až 5 kHz) <0.08Ω (5 kHz až 20 kHz). Súčasťou dodávky je generátor signálu 
MR-PRO, Uloženie budiča typ WA-0308, Nylonový stinger WZ-0066, Oceľový stinger v počte 
5 ks, typ: UA-1596 a Snímač sily IEPE, 220 N typ: 8230-001. 

 
Balenie obsahuje: 

1ks  Vibračný budič Bruel, typ: 4809 
1ks  Kábel Speakon-Banana 5m, typ WL-1325 
1ks  Výkonový zosilovač 75VA, typ 2718 
1ks  Uloženie budiča 4809, typ WA-0308 
1ks  Nylonový stinger, typ: WZ-0066 
1ks  Generátor signálu, typ: MR-PRO 
1ks  Kábel BNC/BNC, 1,2m, AO-0087, typ: MR-2718 
1ks  Oceľový stinger 5ks, typ: UA-1596 
1ks  Snímač sily IEPE 220N, typ: 8230—001 

     ID: 32, ITMS:26220120003   Osciloskop                                                                        
2  x  TEKTRONIX TPS-2024 

Technický popis: 
 

Osciloskop TEKTRONIX TPS2024 poskytuje šírku pásma: 200MHz; počet kanálov: 4; 
rýchlosť vzorkovania: 2GS/s; napájanie aj z batérií, farebný LCD display; časová základňa 
2,5ns-50s/d, FFT analýza.  
TPS osciloskopy poskytujú nasledovné vlastnosti ako sú automatické nastavenie pomocou 
funkcie Autoset pre rôzne priebehy, kontextovo citlivý help, dvojitá časová základňa, 
pokročilé možnosti spustenia, automatické merania, pamäť pre priebehy a nastavenie. 
Rozhranie RS232 a Centronics je v základnej výbave osciloskopu, spolu so SW TDSPCS1 
pre prenos dát a obrázkov do PC. 

 
Balenie obsahuje: 

1ks  TEKTRONIX TPS-2024 

ID: 35, ITMS:26220120003   3f analyzátor výkonu                                                                                                                                       
1  x  Magtrol 6530 

Technický popis: 
 

3 fázový analyzátor výkonu Magtrol 6530 (12 kanálový) určený pre merania prúdu, napätia, 
výkonu, a účinnosti. Je jednoduchý na obsluhu a ideálny na čislicové merania výkonu 
striedavých hodnôt, Rozsah napájacieho napätia 30 V, 150 V, 300 V, 600 V, Prúdový vstup 1 
A, 5, 10, 20. Zariadenie má vákuový  fluorescenčný display, vysoko kvalitný dobre čitateľný, 
zobrazuje hodnoty napätia, prúd, výkon a účinnosť.   Obsahuje rozhranie RS 232, šírka 
pásma DC až 100 kHz, Presnosť: až 0,1%; rackové prevedenie – montáž do 19 " racku 
(482.6 mm) s madlami. 

 
Balenie obsahuje: 



1ks  Magtrol 6530 

ID: 39, ITMS:26220120003   Watmeter                                                                                                                        
1  x  ZES ZIMMER LMG450 + L45-Z07 

Technický popis: 
 

4-kanálový wattmeter (analyzátor výkonu) ZES ZIMMER LMG450 je vybavený s rozhraním 
pre tlačiareň a RS232 portom. CE harmonická analýza (U,I DC do 40.), prevedenie na stôl 
v kompaktnej skrini, najlepšia presnosť 0,1%, DC, 1Hz...20kHz. Zariadenie poskytuje meracie 
vstupy a rozsahy:  
   napätie priamo: 6 / 12,5 / 25 / 60 / 130 / 250 / 400 / 600Veff ; 1600Vpk 
   prúd priamo: 0,6 / 1,2 / 2,5 / 5 / 10 / 16Aeff ; 60Apk;  
   prúdové sondy: 0,12 / 0,25 / 0,5 / 1 / 2 / 4Veff; 8Vpk;  
Štandardné príslušenstvo: 16 bezpečnostných meracích káblov, sieťový kábel, softvér na 
prenos dát do PC a ich vizualizáciu. 
Sada prúdových klieštíi 1,2A...40A, pre vodiče do priemeru d=12mm, s aktívnou 
kompenzáciou chýb, 5Hz až 20kHz (100kHz), základná presnosť 0,25%, meracie rozsahy 
1,2/ 2,5/ 5/ 10/ 20/ 40A. 

 
Balenie obsahuje: 

1ks  ZES ZIMMER LMG450 
1ks  Prúdové kliešte L45-Z07 

ID: 42, ITMS:26220120003   Gaussmeter                                                                                                                                        
1  x  Gauss/TESLA meter 7010 + SAF71-1802-05-T 

Technický popis: 
 

Jednokanálový prístroj Gaussmeter / Teslameter 7010. Poskytuje meranie intenzity toku, 
meranie frekvencie, zaznamenávanie lokálnych extrémov, komunikácia RS232.  Rozsahy: 
300mG (30µT), 3G (300µT), 30G (3mT), 300G (30mT), 3kG(300mT), 30kG (3T), 
300kG(30T); rozlíšenie: 1 µG (0.1nT) to 1G (0.1mT); Frekvevenčný rozsah: DC mode do 
250Hz, AC mode 20Hz až 50kHz. Medzi kľúčové funkcie patrí high-rozlíšenie, high-presnosť 
a vysokorýchlostné s veľkým grafickým displejom elektroluminiscenčné. 7010 poskytuje 50-
kHz frekvenčnú odozvu, teplota a frekvencia merania, Auto Zero, Auto Range, Hold funkcia 
pre Peak, údolia, Min a Max, opravené a neodstránené výstupy pre každý kanál a Vector 
zhrnutie a uhol. Model 7010 ponúka užívateľovi gaussov, tesla, Oe, A / m, IEEE-488 a RS-
232 komunikačné porty a klasifikátor výstup. 
Axiálna sonda pre meranie teploty typ: SAF71-1802-05-T. 

 
Balenie obsahuje: 

1ks  Gauss/TESLA meter 7010 
1ks  SAF71-1802-05-T 

ID: 44, ITMS:26220120003   Osciloskop                                                                                                                                       
1  x  LeCroy WAVERUNNER 44XI-A 

Technický popis: 

LeCroy WAVERUNNER 44XI-A osciloskop rady Xi-A so šírkou pásma: 400MHz, risetime 
(typický): 875ps,  počet kanálov: 4, rýchlosť vzorkovania: 10GS/s maximálne, rýchlosť 
vzorkovania: 5GS/s na kanál, farebný 10.4“ LCD dotykový display, 12.5Mpts/Ch - 25 Mpts/Ch 
intlv'd, Vertikálne rozlíšenie: 8 bitov; až do 11 bitov s rozšíreným rozlíšením (ERES).                                  
Ďalšie vlastnosti:  Rozhranie: Ethernet, USB, sériový port,  Hmotnosť: 7.26 kg,  Rozmery: 
260 x 340 x 152 mm,  Pracovná teplota: 5 .. 40°C, re latívna vlhkosť 5 .. 80%,  Skladovacia 
teplota: -20 .. +60°C, relatívna vlhkos ť 5 .. 95%,  Bezpečnosť: CE Compliant, UL a cUL; 
Odpovedá EN 61326, EN 61010-1, UL 61010-1 2nd Edition, a CSA C22.2 No. 61010-1-04. 

Balenie obsahuje: 
1ks  LeCroy WAVERUNNER 44XI-A 

ID: 47, ITMS:26220120003   Analyzátor siete                                                                                                                                       
1  x  Dewetron DEWE-571-PNA 



Technický popis: 

Prenosný bateriový analyzátor kvality energie Dewetron DEWE-571-PNA,  4x napätie až do 
1400 V, izolované 6 kVpp a 4x AC prúd až do 5 A alebo prostredníctvom Ampflex s 
napäťovým výstupom až do 10 VAC, izolovane rozlišenie 16 bitov, celková rychlost 
vzorkovania 200 kS/s. Procesor dvojadrový 2 GHz, 32 GB Flash HDD, 10" TFT display 1024 
x 768 s dotykovou obrazovkou, rozhranie: 1x PAD-BOX, 1x DIO, 2x USB, 1x Ethernet, 
bateriový napájací zdroj s UPS funkciou, vrátane externého AC adaptéru a 2 baterií pre cca 2 
hodiny chodu. Štandardné príslušenstvo: kable s ochrannými banánmi: 3x čierny, 2x modrý, 
1x zltý/zelený (2 m), 2x modrý (25 cm), 4x kabel pre priame pripojenie prudu (2.5m) 4x PNA-
FLEX-300-45 - prúdový transformátor 300 - 3000A. Zariadenie obsahuje software 
DEWESOFT-7-SE, DEWESOFT OPT-POWER a DEWESOFT-OPT-DB. 

Balenie obsahuje: 
1ks  Dewetron DEWE-571-PNA 

ID: 51, ITMS:26220120003   Digitálny osciloskop                                                                                                                                        
2  x  TEKTRONIX TPS-2024 

Technický popis: 
 

Osciloskop TEKTRONIX TPS2024 poskytuje šírku pásma: 200MHz; počet kanálov: 4; 
rýchlosť vzorkovania: 2GS/s; napájanie aj z batérií, farebný LCD display; časová základňa 
2,5ns-50s/d, FFT analýza.  
TPS osciloskopy poskytujú nasledovné vlastnosti ako sú automatické nastavenie pomocou 
funkcie Autoset pre rôzne priebehy, kontextovo citlivý help, dvojitá časová základňa, 
pokročilé možnosti spustenia, automatické merania, pamäť pre priebehy a nastavenie. 
Rozhranie RS232 a Centronics je v základnej výbave osciloskopu, spolu so SW TDSPCS1 
pre prenos dát a obrázkov do PC. 
 

Balenie obsahuje: 
1ks  TEKTRONIX TPS-2024 

ID: 55, ITMS:26220120003   Osciloskop + príslušenst vo                                                                                                                                      
1  x  TEKTRONIX TDS-3054C + P5200 

Technický popis: 
 

4 kanálový osciloskop TEKTRONIX TDS-3054C  so vzorkovacou rýchlosť 5GS/s, šírkou 
pásma 500MHz, rozsah časovej základne: 1 ns – 20 s, farebný LCD displej,  4ks pasívnych 
napäťových sond P6193A (500 MHz). Softvér pre sťahovanie dát a kópií obrazovky, merací 
softvér umožňujúci získavanie, analýzu,  porovnávanie a ukladanie nameraných dát resp. 
ovládanie osciloskopu z PC; Rozmery prístroja 375 x 176 x 149 mm, Hmotnosť 3.2 kg. 
Prístroj obsahuje vstavanú disketovú mechaniku pre ukladanie dát a dokumentácie, FFT pre 
harmonickú analýzu, štandardne pokročilé spôsoby spustenie ako zákmitom (glitch), šírkou 
pulzu, logickou kombináciou a podobne. Obsahuje funkcie Autoset, DPO technológia, Hard 
Copy. Štandardne sú prístroje dodávané s rozhraním LAN a Centronix. 
Príslušenstvo 3 ks diferenciálnych sond TEKTRONIX P5200 s deliacim pomerom 1000:1, 
100:1, použiteľných do 25 MHz, 1300V. 
 

Balenie obsahuje: 
1ks  TEKTRONIX TDS-3054C 
1ks  TEKTRONIX P5200 

ID: 11, ITMS:26220120003   4-kanálový analyzátor vý konu                                                                                                                                       
1  x  ZES ZIMMER LMG500-4 + L50-O2USB + L50-O8 + L5 0-O10 

Technický popis: 
 

Analyzátor výkonu ZES ZIMMER LMG500-4 so 4 výkonovými meracími kanálmi, základný 
prístroj s FDD, rozhraniami pre tlačiareň a RS232, funkciami scope a plot, prevedenie na stôl 
v kompaknej skrini (19", 3HU, rozmery: ŠxVxH: 433x147x400mm), možnosť upgrade na 
4&D59 kanály s ďalším šasi na 8 kanálov, najlepšia presnosť 0,03%, DC 0,1Hz....10MHz. 
Meracie vstupy a rozsahy:  
Napätia priamo: 6/12,5/25/60/130/250/400/600/1000Vtrms; 3200Vpk  
Napäťové sondy: 30m/ 60m/ 120m/ 250m/ 500m/1/2/ 4Vtrms; 8Vpk  



Prúd priamo: 20m/ 40m/ 80m/ 150m/ 300m/ 600m/1,2/2,5/ 5/ 10/ 20/ 32Atrms; 120Apk  
Prúdové sondy: 30m/ 60m/ 120m/ 250m/ 500m/ 1/2/ 4Vtrms; 8Vpk  
vf prúd priamo: 150m/ 300m/ 600m/ 1,2Atrms;2,6Ap 
Štandardné príslušenstvo 12 vodičov, bezpečnostné laboratórne meracie vodiče, napájací 
kábel, užívateľská príručka v EN/DE, LMG-CONTROL-BASIC datatransfer a vizualizačný 
software.  
Option L50-O2USB rozhranie: 1 USB rozhranie pre pamäťový kľúč na prednom paneli 1 
USB rozhranie pre prenos dát a diaľkové ovládanie z PC na zadnom paneli, 1 ks pamäťový 
kľúč 512MB USB2.0 
Option L50-O8,  Harmonické až do max. 99. pre veličiny U, I, P, Q a S, so základnou 
frekven. 0,1...1200Hz. Nastaviteľným celočíselným deličom (1...128) je možné vytvoriť novú 
referenčnú základnú frekvenciu na detekovanie interharmonických.  
Option L50-O10, DSP rozširujúci modul je potrebný pre činnosť s opciami 
 

Balenie obsahuje: 
1ks  ZES ZIMMER LMG500-4 
1ks  option L50-O2USB 
1ks  option L50-O8 
1ks  option L50-O10 

ID: 69, ITMS:26220120003   Osciloskop                                                                                           
1  x  TEKTRONIX TDS-3054C 

Technický popis: 
 

4 kanálový osciloskop TEKTRONIX TDS-3054C  so vzorkovacou rýchlosť 5GS/s, šírkou 
pásma 500MHz, rozsah časovej základne: 1 ns – 20 s, farebný LCD displej,  4ks pasívnych 
napäťových sond P6193A (500 MHz). Softvér pre sťahovanie dát a kópií obrazovky, merací 
softvér umožňujúci získavanie, analýzu,  porovnávanie a ukladanie nameraných dát resp. 
ovládanie osciloskopu z PC; Rozmery prístroja 375 x 176 x 149 mm, Hmotnosť 3.2 kg. 
Prístroj obsahuje vstavanú disketovú mechaniku pre ukladanie dát a dokumentácie, FFT pre 
harmonickú analýzu, štandardne pokročilé spôsoby spustenie ako zákmitom (glitch), šírkou 
pulzu, logickou kombináciou a podobne. Obsahuje funkcie Autoset, DPO technológia, Hard 
Copy. Štandardne sú prístroje dodávané s rozhraním LAN a Centronix. 
 

Balenie obsahuje: 
1ks  TEKTRONIX TDS-3054C 

ID: 70, ITMS:26220120003   Spektrometer pre blízku infra červenú oblas ť                                                                                       
1  x  NIRQUEST-512-2.2 + SW 

Technický popis: 
 

Spektrometer NIRQUEST-512-2.2, určený pre merania v oblasti 900-2200nm. Slúži pre 
spektroskópiu materiálov v blízkej infračervenej oblasti. Typ detektoru: Hamamatsu G9204-
512W InGaAs linear array,  Rozsah: 900-2200nm, využiteľný rozsah: 900-2200nm,  počet 
pixelov: 512,  Veľkosť pixelov 25µm x 250µm,  Optický konektor: SMA905. 
 

Balenie obsahuje: 
1ks  NIRQUEST-512-2.2 
1ks  SW 

ID: 74, ITMS:26220120003   Spektrometer                                                                                                            
1  x  HR2000+ s mriežkou HS + SW 

Technický popis: 
 

Spektrometer HR2000+ je určený pre merania v oblasti 200-1000nm s vysokým rozlíšením 
2,02 nm pre charakterizáciu materiálov vo viditeľnej oblasti spektra. HR2000+ umožňuje 
užívateľom zachytiť a uložiť celé spektrum do pamäte každú milisekundu. Prepojenie 
spektrometra s PC je riešené cez vysokorýchlostný port USB 2.0.. Prístroj bude dodaný s 
mriežkou HS nakalibrovanou od 300 nm. 
 

Balenie obsahuje: 
1ks  HR2000+ s mriežkou HS 
1ks  SW 



 

ID: 76, ITMS:26220120003   Elipsometer                                                                                                               
1  x  SpectElip 380-1000 

Technický popis: 
 

Elipsometer SpectElip 380-1000 pre určovanie absorpčných a reflexných vlastností 
tenkovrstvových a objemových materiálov, meranie hrúbok priehľadných tenkých vrstiev. Je 
určený pre zisťovanie dielektrických vlastností tenkých vrstiev. Má využitie v rôznych 
oblastiach od fyziky polovodičov až k mikroelektronike a biológie od základného výskumu po 
priemyselné aplikácie. Spektrálny rozsah zariadenia: 380 – 1000nm,  spektrálne rozlíšenie: 
2,5-4nm,  Opakovateľnosť a stabilita pri meraní elipsometrických parametrov v rozsahu 
vlnových dĺžok 400 až 1000 nm: Najviac ± 0,010, Uhol dopadajúceho zväzku: 450 - 900, 
Priemer zväzku: 3 mm,  Čas merania jednej vlnovej dĺžky:  0,5 - 2 sek 
 

Balenie obsahuje: 
1ks  SpectElip 380-1000 

ID: 80, ITMS:26220120003   Spektrálny elipsometer                                                                                            
1  x  SpectElip 380-1000 

Technický popis: 
 

Spektroskopický Elipsometer SpectElip 380-1000 pre určovanie absorpčných a reflexných 
vlastností tenkovrstvových a objemových materiálov, meranie hrúbok priehľadných tenkých 
vrstiev. Je určený pre zisťovanie dielektrických vlastností tenkých vrstiev. Má využitie 
v rôznych oblastiach od fyziky polovodičov až k mikroelektronike a biológie. Od základného 
výskumu po priemyselné aplikácie. Spektrálny rozsah zariadenia: 380 – 1000nm,  spektrálne 
rozlíšenie: 2,5-4nm,  Opakovateľnosť a stabilita pri meraní elipsometrických parametrov 
v rozsahu vlnových dĺžok 400 až 1000 nm: Najviac ± 0,010, Uhol dopadajúceho zväzku: 450 - 
900, Priemer zväzku: 3 mm,  Čas merania jednej vlnovej dĺžky:  0,5 - 2 sek.     
 

Balenie obsahuje: 
1ks  SpectElip 380-1000 

ID: 82, ITMS:26220120003   Microwave Network analyz ér                                                                                            
1  x  Agilent E8362C PNA 

Technický popis: 
 

Mikrovlný analyzátor Agilent E8362C PNA pre vyšetrovanie materiálov mikrovlnnými 
metódami. Základná špecifikácia zariadenia je nasledovná: 

- 10 MHz až 20 GHz 
- 123 dB dynamický rozsah a <0.006 dB stopy šumu 
- <26 úsek / bodu, merania rýchlosti, 32 kanálov, 20.001 bodov 
- TRL / LRM kalibráciu  
- Mixer prevod straty, útlm, izolácia, a absolútna skupinové oneskorenie 
- zosilňovač zisku, harmonické, IMD, a pulzný-RF 

 
Balenie obsahuje: 

1ks  Agilent E8362C PNA 

ID: 160, ITMS:26220120027   Mikrovlnný radar SR4 s príslušenstvom                                                                                             
1  x  Sierzega SR4 + Trojnohý stojan s ty čou + Úchyt na st ĺp + Nabíjačka + HP ProBook 4525s  

Technický popis: 
 

Mikrovlnný radar Sierzega SR4, prístroj pre štatistiku a analýzu cestnej prevádzky. Napájanie 
je riešené cez 6V/12Ah batérie, pri stacionárnom umiestnení je možné napájanie napr. cez 
sieť verejného osvetlenia (dobíjanie akumulátoru v noci). Prevádzková doba práce batérií je 
viac ako 180 hodín, detekčná zóna: 1+1 jazdný pruh, rozlíšenie tried vozidiel do 4 kategórií, 
rozsah merania rýchlosti min: 8 až 255 km/h. Prenos údajov zo zariadenia do počítača cez 
Bluetooth, presnosť merania: rýchlosť: 3%,  dĺžka vozidla: 20%,  odstup: 0,2 s. Prevádzková 
teplota od -20 do +60°C, stupe ň krytia radarového modulu IP65, kapacita záznamu až 430 
000 vozidiel. Softvér k zariadeniu umožňuje štatistické spracovanie a vyhodnotenie údajov 



(SRA). Obsahom dodávky je radarový modul, skrinka pre uchytenie na stĺpik o priemere 60 
mm, batérie 2 ks, nabíjačka akumulátorov 6/12V so spínacím zdrojom, variabilné uchytenie 
na stĺp do priemeru 160 mm, motážna tyč, trojnohý stojan s alu tyčou. 
HP ProBook 4525s - AMD Phenom II Triple-Core Mobile Processor P820 (1.8 GHz, 1.5 MB 
L2 cache) - AMD RS880MD - 4096MB 1333 MHz DDR3 SDRAM(2xDIMM) - 320 HDD 7,2K 
RPM S-ATAII - LightScribe DVD+/-RW DL SuperMulti Fixed - 15.6-inch diagonal anti-glare 
LED-backlit HD (1366 x 768 resolution) - 2MP WEBCAM- ATI Mobility Radeon HD 5470 
graphics controller with 512 MB dedicated video memory - 56K Modem - LAN 10/100/1000 - 
Broadcom 802.11/b/g/n Wifi - Bluetooth -6 Cell 47 WHr Battery - Media Card Reader - porty : 
4 xUSB 2.0, HDMI, VGA, audio in/out, RJ-11, RJ-45, - no dock - ExpressCard/34 slot - 
numeric keypad - Fingerprint Reader - Windows 7 Profesional 64bit - rozmery :27.7 mm (at 
front) x 371.8 mm x 249.6 mm – hmotnost ntb: 2,52kg. 
 

Balenie obsahuje: 
1ks  Sierzega SR4 
1ks  Trojnohý skladací stojan Al, vrátane tyče 
1ks  Úchyt na stĺp do priemeru 160mm 
1ks  Nabíjačka 6/12V  
1ks  HP ProBook 4525s 

ID: 163, ITMS:26220120027   Zostava pre dlhodobú objektivizáciu hlukových imisi í                           
do cestnej dopravy                                                                                                                                                                 

1  x  LB-Acoustics 831-FF + 831-OB3-BNL + 831-SR-BN DL + 831-LOG-BNDL +                              
831-ELA-BNDL + CAL200  

Technický popis: 
 

Zvukomer LB-Acoustics 831-FF triedy 0,7 vrátane predpolarizovaného mikrofónu pre volné 
pole (50m/V), predzesilovač PRM831 a setu príslušenstva 831-ACC a manuálu. Nadstavba 
(opcie) pre Terc- a Oktav-frekvenčnú analýzu v reálnom čase, pararelne s datami 
v hlukomere 831-OB3-BNDL.  Nadstavba pre audio záznamy udalostí 861-SR-BNDL. 
Nadstavba pre zápis dát (automatické spracovanie) 861-LOG-BNDL, Interval od 20 ms do 24 
hodin. Záznam poznámok 831-ELA-BNDL, akustický kalibrátor CAL200 pre IEC 60942, tr.03, 
hladina 94dB a 114dB pri frekvencii 1kHz. 
 

Balenie obsahuje: 
1ks  LB Acoustics 831-FF 
1ks  Real-time analýza 831-OB3-BNDL 
1ks  Audio záznamy 831-SR-BNDL 
1ks  Data-loggin 831-LOG-BNDL 
1ks  Meranie historie 831-ELA-BNDL 
1ks  Akustický kalibrátor CAL200 

ID: 164, ITMS:26220120027   Hydraulický pulzátor                                                                                                                                            
1  x  Hydraulický pulzátor (kpl)  

Technický popis: 
 

Hydraulický pulzátor (kpl) pozostáva z funkčných blokov ako sú: 
  - Oceľový rám, Oceľová platňa 85 mm, Oceľová platňa 60 mm, Oceľová platňa 30 mm, 
Profil UPE  

                 400, Rúra ocľ. Ø 102 mm; t 16 mm, vrátane doplnkového materiálu  
               - Roemheld-hydraulické upínanie a blokovanie pohyblivých častí rámu pulzátora: 
upínacie valce,  
                 hydraulický agregát, rozvody 
               - posuny vo zvislom, pozdĺžnom a priečnom smere: prevodovka TP16016-1/3010-TF, 
prevodovka  
                 TP559-1/-2060-TF-MD, kužeľová prevodovka KA 9 - 2 h ,vodiaca tyč Ø100 
mm,priečny posuv  
                 RGR-R(vozík vel 65 dlhý, vedenie RGR-R 65),pozdĺžny posuv RGR-R (vozík vel 65 
dlhý,vedenie  
                 RGR-R 65,ozubené remene,remenice pre remene a príslušenstvo pre posuv), 
               - blokovanie hlavné priečinka SK 140 030, vodiaca typ pr. 140 mm  
               - pohony posuvov,ETP- OCTOPUS C-90, vibroizolácie,vodiaca tyč Ø140 mm, Riadiaca 
elektronika,    
                 výroba, kompletizácia. 



 
Balenie obsahuje: 

1komplet  Hydraulický pulzátor (kpl)   

ID: 169, ITMS:26220120027   Scanning Mobility Parti cle Sizer system                                                            
1  x  SMPS system 3936L72                                                                                             

Technický popis: 
 

Scanning Mobility Particle Sizer (SMPS) system 3936L typ L72 obsahuje 32-bitový SMPS 
software kompatibilný s Windows a prepojovací HW. Slúži pre zber dát a vyhodnocovanie 
jednotlivých oblastí a určenie zdrojov zaťaženia podľa typu. Rozsah veľkostí častíc je od 
0.01 do 1.0 µm, koncentrácia častíc 1 až 10 na siedmu / cm3.   SMPS systémy sú schopné 
merať veľmi širokú koncentráciu rozsah od 1 po 108 častíc / cm3. SMPS systémy sú 
vhodné pre širokú škálu aplikácií. Poskytuje kontinuálne rýchle skenovanie a eliminuje 
medzery v rozdelení častíc podľa veľkosti. S vysokým rozlíšením skenuje do 30 sekúnd. 
Poskytuje výber CPA a DMA pre maximálnu flexibilitu pri posudzovaní a obsahuje štrnásť 
štandardných konfigurácií pre špecifické výskumné merania. 

 
Balenie obsahuje: 

1ks  SMPS system 3936L72 

ID: 172, ITMS:26220120027   GPR module                                                                                                                                                                        
1  x  SIR 3000 + FGMOD 5100B + FGMOD 623 + FGCB02 + Radan  Software                                            
+ Bridge Assessment modul + anténa Horn 105-1 + ant éna 400MHz 5103A  

Technický popis: 
 

BridgeScan System – sada pre meranie a vyhodnocovanie povrchov mostov. GPR systém, 
ktorý poskytuje účinný nástroj pre rýchle určenie stavu starnutia mostov, balkónov a iných 
konkrétnych štruktúr..S BridgeScan systémom môžete náklady na opravu odhadnúť 
správne, ako aj docieliť úsporu času a peňazí. GPR systém (Ground Penetrating Radar), 
obsahuje tieto súčasti: 
     - radarová jednotka SIR-3000 zahŕňa pokročilé signálové spracovania a 3D zobrazovací 
displej. V SIR-3000 je možné meniť všetky GSSI antény, čo poskytuje cenovo dostupné a 
flexibilné riešenia pre užívateľov. Poskytuje Windows ako základné užívateľské prostredie, 
GPS integráciu a vysokú odolnosť zariadenia ako aj vodeodolnosť. Prevádzková teplota 
zariadenia -10 až 40 st. celzia. Dostupné porty: anténny vstup, DC výstup, sériový port 
RS232, kompaktná flash karta, USB master slave. Balenie obsahuje SIR3000 vrátane 
prenosného kufra, 2 batérií, nabíjačka batérií, AC adaptér a manuál. 

     - FGMOD 5100B anténa 1600 MHz  
     - FGMOD 623 trojkolesový vozík pre radar a anténu 
     - FGCB02   2m anténny kábel 
     - software na spracovanie dát RADAN – hlavná licencia 
     - softwarový modul Bridge Assessment pre vyhodnotenie meraní na mostoch 
Súčasťou dodávky budú doplňujúce antény: anténa 2GHz Horn model 4105-1, (pre použitie 
vo výške 40-50 cm nad terénom, so základnou montážnou sadou) a anténa 400MHz  model 
5103A. 
 

Balenie obsahuje: 
1ks  Control Unit SIR 3000 
1ks  option FGMOD 5100B 1.6 GHz antenna 
1ks  option FGMOD 623 trojkolesový vozík 
1ks  option FGCB02 2m ant. kábel 
1ks  option Radan Software 
1ks  option Bridge Assessment modul 
1ks  option anténa Horn model 4105-1 
1ks  option anténa 400MHz model 5103A 

ID: 124 ITMS:26220120028   Spektrálny analyzátor                                                        
1  x  Clear Sight CSR-EXPRESS-A  +  2x ACC-9008  + Satellite Pro L650-1KK  

Technický popis: 
 

Spektrálny analyzátor  CSR-EXPRESS-A,   10/100/1000 MbE ClearSight Network Time 
Machine Express 500 GBs uložisko, 1U rack montáž, 10/100M/Gigabit card (2 PORTS), 2x 



metalický TAP, inštalovaný SW: operačný systém, NTM Express Software, High 
Performance Date Base, NTM Atlas Express; prenosné zariadenia na analýzu a zdieľanie 
nameraných údajov. Systém je vrátane licencie pre  
ClearSight Network Time Machine Express Distributed. 
Toshiba Satellite notebook Pro L650-1KK, Core_i3(370M) 2.40G procesor, 15,6"HD(LED) 
display s vysokým jasom, 4G RAM DDR3,  500G HDD,  DVDRW WL(n) ATI(512) CAM BT,  
Win7Pro(64), Gigabitová sieť Ethernet LAN, Podpora siete WLAN: 802.11b/g/n, Bezdrôtová 
technológia : Bluetooth®, Tento produkt spĺňa požiadavky príslušných smerníc EÚ pre 
označenie značkou CE. 
 

Balenie obsahuje: 
1ks  Clear Sight CSR-EXPRESS-A 
2ks  modul ACC-9008 
1ks  Satellite Pro L650-1KK 

ID: 91 ITMS:26220120028   Monitorovací systém Aeroq ual AQM60                                                                                
1  x  Aeroqual AQM60  

Technický popis: 
 

Monitorovací systém Aeroqual AQM60 slúži pre monitorovanie a meranie kvality ovzdušia 
a jeho znečistenia. Aeroqual využíva proprietárnu Analytics GSS technológiu, obsahuje 
moduly senzorov - oxidu uhoľnatého CO, oxidu uhličitého CO2, oxidu dusíka NO2, prchavých 
organických zlúčenín VOC, uhľovodíky bez metánu  NMHC, ozón O3, NH3, teplota, vlhkosť. 
Dataloger + 1GB flashcarta, displej, komunikačný modul, seriový port, obsahuje PC 
konfiguračný a komunikačný software, vykurovanie pre zimné podmienky, zdrojový modul, 
zariadenie obsahuje komunikačný port RS232. Súčasťou dodávka systému je inštalácia 
a zaškolenia obsluhy.  
 

Balenie obsahuje: 
1ks  Aeroqual AQM60 

ID: 105 ITMS:26220120028   Osciloskop                                                                                                        
3  x  Tektronix TPS-2024  

Technický popis: 
 

Osciloskop TEKTRONIX TPS2014 poskytuje šírku pásma: 200MHz; počet kanálov: 4; 
rýchlosť vzorkovania: 2GS/s; napájanie aj z batérií, farebný LCD display; FFT analýza, 
rozhranie RS232 
 

Balenie obsahuje: 
1ks  Tektronix TPS-2024 
 
 

ID: 107 ITMS:26220120028   Spektrálny analyzátor                                                                                  
1  x  Rohde&Schwarz FSH8 typ 18  

Technický popis: 

Prenosný spektrálny analyzátor Rohde&Schwarz FSH8 typ 18, poskytuje merania s 
frekvenčným rozsahom od 9kHz až do 8GHz. Je vybavený batériou ktorá poskytuje 
štvorhodinovú prevádzkovú dobu napájania z batérie. Zariadenie poskytuje vysokú 
citlivosť (< –141 dBm (1 Hz), s preamplifier < –161 dBm (1 Hz)) a je  vybavený tracking 
generátorom. Spektrálny analyzátor je ideálny pre rýchle, vysoko presné, cenovo 
dostupné vyhľadávania signálov a poskytuje rozsiahly počet meracích funkcií. Robusná 
ochrana zariadenia so stabilným prenosným úchytom zabezpečuje jeho vysokú odolnosť. 
Zariadenie obsahuje pamäť pre viac ako 200 meraní a nastavení, poskytuje jednoduchý 
prenos dát do PC, vysokú presnosť meraní, najlepšie RF vlastnosti vo svojej triede a 
vyznačuje sa nízkou hmotnosťou. 

Balenie obsahuje: 
1ks  Rohde&Schwarz FSH8 typ 18 s tracking gen. 
 
 



ID: 108 ITMS:26220120028   Digitálne meracie systémy                                                                                     
5  x  ETC M774/RM + ETC M531 + 2x E261/20sondy  

Technický popis: 

Dvojkanálový digitálny PC osciloskop ETC M744/RM kompatibilný s USB 2.0 a USB 1.1 s 
frekvenčným rozsah zariadenia je 150 MHz a vzorkovanie 100MS/s v reálnom čase s 
kanálmi izolovanými od riadiaceho počítača vybavený zapisovacím režimom (ROLL 
MODE), má internú pamäť 2MB; Citlivosť: 10mv/div až 5V/div s krokom 1-2-5, 
Programové vybavenie pre Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP a 
Windows Vista, maximálna spotreba zaraidenia je 2.35W, prístroj je dobre použiteľný s 
prenosným počítačom napájaným z batérie. Vstupy sú dostupné cez BNC konektory a sú 
kompatibilné so štandardnými sondami (s minimálnym kompenzačným rozsahom 30pF). 
Vnútorná pamäť (1M pre každý kanál) je používaná ako rýchla vyrovnávacia pamäť na 
uloženie meraných priebehov. K dispozící sú všetky štandardné funkcie moderných 
digitálnych osciloskopov (prerušenie merania, oneskorenie merania, zoom atď.) a mnohé 
ďalšie (ukladanie/načítanie priebehov pre ďalšie použitie, export do schránky, vytlačenie 
merania spolu s nastavením osciloskopu). K dispozícii sú štyri režimy zberu dát (AUTO, 
NORMAL, SINGLE, MANUAL). Spúšťanie je riadené dvojstupňovým spúšťacím 
systémom vybaveným digitálnym filtrom impulzov a čítačom výskytov na každej úrovni. 
Kanál A, kanál B a externý vstup je možné aktivovať ako zdroj signálu pre spúšťací 
systém. Prahovú úroveň kanálu A a B je možné nastavovať v rámci celej obrazovky 
osciloskopu. Prah externého vstupu je nastavený na približne 1.5V a je TTL a CMOS 
kompatibilný. PC generátor typ ETC M531 ľubovolných priebehov s rýchlosťou vzoriek 
100 MS/s,kompatibilný s USB 2.0  a USB 1.1 vybavený vysokoúrovňovým kanálom s 
maximálnym výstupným napätím +- 25V. Generátor je vybavený grafickým a 
matematickým editorom výstupných priebehov. Generátor má dva výstupy: oba generujú 
ten istý priebeh, líšia sa úrovňou napätia. Nízkonapäťový výstup (L) má výstupnú 
impedanciu 50ohm a maximálne napätie špička-špička 9V. Vysokonapäťový výstup má 
výstupnú impedanciu 600ohm a maximálne napätie špička-špička 50V. Externý zdroj 
energie (súčasť dodávky) je potrebný pre generovanie na vysokonapäťovom výstupe. 
Meracie sondy typu E261/20, s 1:1:10/ 200 MHz,  1,2m. 

Balenie obsahuje: 
1ks  ETC M774/RM 
1ks  ETC M531 
2ks  sonda E261/20 

 
 

ID: 234  ITMS:26220220006   SW modul pre zria ďovaciu stanicu                                                                                  
1  x  SW aplikácia, modul zria ďovacia stanica  

Technický popis: 
 

Softvérová aplikácia – licencia modulu obsahuje softvérový modul pre simuláciu 
zriaďovacej stanice v rámci simulačného modelu logistického centra. Modul bude 
prepojiteľný s ostatnými modulmi simulačného modelu logistického centra (ako sú: 
kombinovaná doprava a sklady). Modul umožňuje zmenu konfigurácie zriaďovacej stanice 
a modifikáciu nasledujúcich parametrov: 
       - usporiadanie a rozsah infraštruktúry zriaďovacej stanice, 
       - posunovacie rušne a obsluhujúci personál, 
       - vstupný prúd vlakov, 
       - časy obsluhy vlakov, 
       - technologické postupy obsluhy vlakov. 
SW aplikácia obsahuje grafickú prezentáciu simulovanej prevádzky zriaď. stanice, ako aj 
vyhodnotenie priebehu prevádzky zriaďovacej stanice v simulačnom modeli ( ako sú 
počet čakajúcich vlakov, využitie prostriedkov v zriaďovacej stanici, doba pobytu.) 

 
 
Balenie obsahuje: 

1ks  SW aplikácia, modul zriaďovacia stanica 
 
 



ID: 235  ITMS:26220220006   SW modul pre terminál kombinovanej d opravy                                                         
1  x  SW aplikácia, modul terminál kombinovanej dop ravy 

Technický popis: 
 

Softvérová aplikácia – licencia modulu obsahuje simuláciu terminálu kombinovanej 
dopravy (cestná doprava, železničná doprava, vodná doprava) v rámci simulačného 
modelu logistického centra. Modul bude prepojiteľný s ostatnými modulmi simulačného 
modelu logistického centra (ako sú zriaďovacia stanica a sklady). Modul bude umožňovať 
zmenu konfigurácie terminálu kombinovanej dopravy a modifikáciu nasledujúcich 
parametrov: 
       - usporiadanie a rozsah infraštruktúry terminálu kombinovanej dopravy, 

                  -  špecifikácia využitých módov dopravy 
                  - manipulačné prostriedky 

                  - vstupný prúd požiadaviek, 
                  - technologické časy a postupy a obsluhy požiadaviek. 
SW aplikácia obsahuje grafickú prezentáciu simulovanej prevádzky terminálu 
kombinovanej dopravy, ako aj vyhodnotenie priebehu prevádzky terminálu kombinovanej 
dopravy v simulačnom modeli (počet čakajúcich požiadaviek, využitie manipulačných 
prostriedkov v termináli kombinovanej dopravy, využitie skladovacích kapacít, doba 
pobytu) 

 
 
Balenie obsahuje: 

1ks  SW aplikácia, modul terminál kombinovanej dopravy 
 

ID: 236  ITMS:26220220006   SW modul pre sklad                                                                                                       
1  x  SW aplikácia, modul sklad  

Technický popis: 
 

Softvérová aplikácia – licencia modulu obsahuje pre simuláciu skladov v rámci 
simulačného modelu logistického centra. Modul bude prepojiteľný s ostatnými modulmi 
simulačného modelu logistického centra (ako sú zriaďovacia stanica a terminál 
kombinovanej dopravy). Modul bude umožňovať zmenu konfigurácie skladu a modifikáciu 
nasledujúcich parametrov: 
       - usporiadanie a rozsah infraštruktúry skladu, 

                  - manipulačné prostriedky 
       - vstupný  a výstupný prúd požiadaviek, 
       - technologické časy a postupy a obsluhy požiadaviek v sklade 
SW aplikácia obsahuje grafickú prezentáciu simulovanej prevádzky skladu, ako aj 
vyhodnotenie priebehu prevádzky skladu v simulačnom modeli (počet čakajúcich 
požiadaviek, využitie manipulačných prostriedkov v sklade, využitie skladovacích kapacít, 
doba pobytu) 

 
Balenie obsahuje: 

1ks  SW aplikácia, modul sklad 
 

ID: 357  ITMS:26220220009   Lineárne vedenie /LF 12 S s elektrickou časťou/                         
2  x  Lineárne vedenie LF12 + SIMATAC S7 300  

Technický popis: 
 

Lineárne vedenie LF12 – špecifikácia,  zdvih 1200mm, Fymax=2000N,Fzmax=3500N,  
Mxmax=78Nm, vmax=5m/s. Elektrická časť SIMATIC S7 300:  servomotor 200W, 
servozosilovač 200W, krútiaci moment 0,16Nm, polohovací modul pre riadenie dvoch osí 
(SSCNET III) - jeden pre obe vedenia, kabeláž pre motory 5m, SSCNET III kabeláž 1m. 
S 7300 ponúka vysokú výkonnosť pre konštrukciu strojov a zariadení v strojárenskom 
priemysle. Nevyžaduje údržbu a ponúka veľa integrovaných funkcií, kompaktnú 
konštrukciu a veľmi veľký sortiment funkčných modulov. 
Riadenie a pohon navrhnutého riešenia je v technickom súlade s polohovacími modulmi 
PLC Q Series Positioning module 1, 2 axis SSCNET III (LWL) od výrobcu Mitsubishi-
Electric. 



 
Balenie obsahuje: 

1ks  Lineárne vedenie LF12 
1ks  riadenie SIMATIC S7 300 
 

ID: 359  ITMS:26220220009   Pojazdy pre priemyselné  roboty                                                                 
4  x  pojazd pre priem. Robot LMS47                                                                           

Technický popis: 
 

Pojazd pre priemyselný robot LMS47 - špecifikácia: zdvih x=1500mm, nosnosť 120kg, 
vozík HGH20CA Z0H-DD, s prídavným dvojitým tesnením, odmerovací systém 
magnetický, incrementálny, analog sin/cos 1Vpp bez kabel schleppu, koncové spínače 
indukčné, bez zakrytovania a bez bezpečnostnej poistky. Špecifikácia elektrickej časti: 
rýchlosť posuvu je 0,5 m/s, servomotor 750W, servozosilovač 750W, krútiaci moment   
2,4Nm, polohovací modul pre riadenie dvoch osí (SSCNET III), kabeláž pre motory 5m, 
SSCNET III kabeláž 1m.  
Riadenie a pohon navrhnutého riešenia je v technickom súlade s polohovacími modulmi  
PLC Q Series Positioning module 1, 2 axis SSCNET III (LWL) od výrobcu Mitsubishi-
Electric. 

 
Balenie obsahuje: 

1ks  pojazd pre priemyselný robot LMS47 
 

ID: 361  ITMS:26220220009   Priemyselný robot série  RV                                                                       
2  x  Mitsubishi-Electric RV-12SD  

Technický popis: 
 
 

Priemyselný robot Mitsubishi-Electric RV-12SD ponúka ochranné a servisné funkcie, 
ktoré robia nasadenie robotov bezpečným a kalkulovateľným. K sériovému vybaveniu 
patrí aj bezsnímačové rozoznanie kolízie, ktoré ihneď vypne robot pri výskyte netypického 
zaťaženia. Skutočnou vynímočnosťou je aj inteligentná servisná výstraha, ktorá 
automaticky vypočíta dátum nasledujúcej údržby podľa toho, ako je každý robot 
individuálne zaťažovaný. Ako ďalšie výhody patria: Multitaskingový operačný systém, 
Optimalizácia zrýchlenia v závislosti od zaťaženia, Kontrola momentu podľa osí, Krytie 
IP65 (osi 4-6). 
RV-12SD je  6-osový robot , s opakovacou presnosťou ± 0,05 mm a nosnosťou bremena 
12 kg, dosah 1086 mm, priblíženie 9,600 mm/ s; vrátane riadiacej jednotky.   
Súčasťou je modul R56TB NARC radič; modul 1S-VD03E-01 Pneumatický trojitý ventil; 
modul 2A-HR533 Ethernet-Interface (10Base-T; 10 Mbit / s); modul 2A-HR575 CC-Link-
Interface-kartu ;  E / A-Interface: 32 vstupov / 32 výstupov (decentralizovaných I / O) ; 
Prepojovací kábel PC - pohonná jednotka (RS232C sériový), 25 / 9 pin (súvisí s 
polohovacími modulmi PLC Q Series 
Positioning module 1, 2 axis SSCNET III (LWL) - výrobca Mitsubishi), riadiaca jednotka 
obsahuje 32 vstupných a 32 výstupných portov, hmotnosť robota je menej ako 100 kg bez 
koncového efektora. Celková dĺžka ramena priemyselného robota je 1086 mm.  
 
 

Balenie obsahuje: 
1ks  robot Mitsubishi-Electric RV-12SD 
1ks  modul R56TB 
1ks  modul 1S-VD03E-01 ventil 
1ks  modul 2A-HR533 ethernet 
1ks  modul 2A-HR575 CC link 
1ks  modul 2A-RZ371 int. 

               1ks  modul RV-CAB 4 RS232 kábel 
 
 

ID: 257  ITMS:26220220011   Jednosmerný motor                                                                                                    
1  x  motor o výkone 440kW, vrátane PC riadenia  



Technický popis: 
 

Priemyselný jednosmerný motor ss motor o výkone 440kW (od fy Mezservis), dodaný 
vrátane počítačového riadenia a základného príslušenstva, na základe požadovanej 
špecifikácie.  
 

Balenie obsahuje: 
1ks  motor o výkone 440kW, vrátane PC riadenia 

 

ID: 392  ITMS:26220220046   Digitálny osciloskop st olový s príslušenstvom                                                                                
1  x  Tektronix TPS-2024  

Technický popis: 
 

Osciloskop TEKTRONIX TPS2024 poskytuje šírku pásma: 200MHz; počet kanálov: 4; 
rýchlosť vzorkovania: 2GS/s; napájanie aj z batérií, farebný LCD display; FFT analýza. 
 

Balenie obsahuje: 
1ks  Tektronix TPS-2024 
 
 

ID: 393  ITMS:26220220046   Digitálny osciloskop pr enosný s príslušenstvom                                                                                
1  x  Tektronix TDS-1012C  

Technický popis: 
 

Osciloskop TEKTRONIX TPS2014 poskytuje šírku pásma: 100MHz; počet kanálov: 4; 
rýchlosť vzorkovania: 1GS/s; napájanie aj z batérií, farebný LCD display; zbernica RS232 
a GPIB, FFT analýza. U impulzného spúšťania ide nastaviť logickú podmienku pre 
spustenie impulzu a jeho šířky. Videospoustenie umožňuje synchronizáciu (NTSC, PAL, 
SECAM) na vybraný riadok. Funkcia AUTOSET nastavuje optimálne zobrazenie 
pripojeného priebehu. Osciloskop umožňuje testovanie pripojenej sondy s možnosťou 
nastavenia kompenzácie.   
 

Balenie obsahuje: 
1ks  Tektronix TDS-1012C 
 

ID: 251  ITMS:26220220047   Tvrdomer Vickers                                                                                                           
1  x  LD 3000 Vickers, Brinnel, Rockwell  

Technický popis: 
 

Prenosný univerzálny tvrdomer LD 3000 (1600-1895) Vickers, Brinnel, Rockwell určený 
pre merania metalických materiálov so sondou pre možnosť merania aj malých aj veľkých 
súčiastok a so softvérom na spracovanie dát z výsledkov meraní. 
Automatický univerzálny tvrdomer s automatickou selekciou a aplikáciou zaťaženia, 
zaťažovanie spätnoväzbovou slučkou, schéma merania (kontakt, zaťaženie, odľahčenie, 
externé vyhodnotenie), odolný proti vonkajším zdrojom vibrácií, odolný proti zmenám 
teploty (5 - 50 st. celzia). Tvrdomer LD 3000 je vybavený cerifikátom o kalibrácií podľa EN 
ISO 6506, 6507 a 6508. Maximálna hmotnosť meraného dielu 2000kg, hmotnosť 
tvrdomeru 350kg, výška vzorky do 300mm, hĺbka vzorky do 160mm, napájanie 220V. 
 

Balenie obsahuje: 
1ks  LD 3000 Vickers, Brinnel, Rockwell, (obj. c. 1600-1895)  
 

ID: 252  ITMS:26220220047   Tvrdomer Brinell                                                                                                 
1  x  BRINtronic-LT  

Technický popis: 
 

Brinellov tester BRINtronic-LT prenosný plne automatizovaný mikroskop Brinell 
s certifikátom o kalibrácií UKAS BS EN ISO 6506 a ASTM E10. Systém BRINtronic 



obsahuje merací software nainštalovaný na laptope, úložný box pre laptop poskytujúci 
dostatočnú ochranu v prevádzke. Systém obsahuje inštalačnú jednotku, jednu licenciu, 
návod na obsluhu. Modulárny Brinell mikroskop (pre odčítavanie vtlačkov guličky o 
priemere 2,5mm a 5mm   alebo 5mm a 10mm), mikrosokp je štandardne kalibrovaný 
v dvoch stupniciach. Obsahuje prepojovací kábel, prepojovací modul a napäťový zdroj. 

 
Balenie obsahuje: 

1ks  BRINtronic-LT, (obj. c. 1600-1795)  
 

ID: 290  ITMS:26220220048   Merací systém                                                                                                                
1  x  Bio-Logic VSP chasis 092-10 + príslušenstvo  

Technický popis: 
 

Merací systém je dizajnovaný pre elektrochemické aplikácie a pozostáva z hlavného 
modulárneho modulu VSP Chasis (obsahuje komunikačnú dosku a 5 slotový box). Toto 
umožňuje VSP pridať ďalšie funkcionality v rámci plug-in "modulov". Tieto moduly 
poskytujú schopnosť EIS, nízke súčasné merania, 4 A súčasné zosilňovač  a ďalšie 
potentiostat kanály. Vnútorného 4A option je určené pre dva sloty v VSP šasi a vyžaduje 
sa doska potentiostat. Vonkajšie zosilovače z 2A až do 100 A môže byť použité s každým 
kanálom vo VSP chasis. VSP systém je obsluhovaný cez PC cez USB port alebo ethernet 
port. VSP môže byť cez ethernet port pripojené do siete LAN a môže byť zdielaný pre 
viacerých užívateľov. Každý kanál ma´dva analógové vstupy a analógové výstupy pre 
managovanie externých nástrojov, ako sú rotačné elektródy, alebo QCM a nahrávanie 
generovaných dát. VSP je dodávané so softwarovým vybavením EC-Lab. 

 
Balenie obsahuje: 

1ks VSP chassis 092-10 
4ks option 092-11/2 - Potentio/Galvano Board with EIS opt. for VSP 
1ks option 092-11/3 - "p" low current option for VSP 
1ks option 092-30 - Booster Chasis for VMP3, VSP and SP-150 - 8 slots 
1ks option 092-31/4 - 20A Booster Kit for VMP3, VSP and SP-150 
3ks EL-FLAT - Corrosion flat cell kit 
1ks EL-CORR-2 - Compete corrosion cell kit 
1ks A011951 - Plate material evaluation cell 
2ks A002056 - RE-2B Calomel reference electrode 
1ks Ovládací software EC-Lab 
 

ID: 299  ITMS:26220220048   UV komora                                                                                                                
1  x  Solarbox 1500e + S210 option  

Technický popis: 
 

UV komora Solarbox 1500e enhanced model (S200), vrátane kalibračného certifikátu od 
výrobcu, je vybavený funkciami ako:  
    • Mikroprocesor pre programovanie cyklov a koncový bod. 
    • 4 riadky, 20 znakov LCD displej. 
    • Ovládanie a zobrazenie ožiarenosti 
    • Riadiaca a zobrazovacia Black Standard teploty. 
    • až do 15 testovacích programov, voľné programovanie 
    • Úplný test reporty cez RS-232 rozhrania 
    • Horizontálny vymeniteľný zásobník, s expozíciou oblasti 200 x 280 mm. 
    • Veľmi malé rozmery: 750 x 390 x 400 mm. 
    • Elektrické pripojenie 230V ac, 50/60 Hz, 1/N/PE 
Zaplavovací systém pre skúšanie odolnosti materiálov voči prostredí cyklickou imerznou 
metódou (vo vlhkom prostredí). Systém spĺňa normy CE, a vrámci dodania bude 
zabezpečená inštalácia a zaškolenie. 

 
Balenie obsahuje: 

1ks  Solarbox 1500e enhanced model (S200) vrátane dopravy, inštalácie a zaškolenia 
1 ks option S210 Flooding system 
 
 
 



ID: 292  ITMS:26220220048   Korózna komora                                                
1  x  Angelantoni DCTC1200P + príslušenstvo  

Technický popis: 
 

Korózna komora DCTC 1200P umožňuje študovať správanie testovaných exemplárov 
napr. koróziu. Komora je úplne vyrobená z plastových anti koróznych materiálov, ktoré 
zabezpečujú maximálnu odolnosť a perfektné utesnenie. Navrhnutá verzia s označením  
P  je vybavená systémom kontroly založené na µ PLC, kompletnou klávesnicou s piatimi 
funkciami a indikátorom ktorý umožňuje vykonanie testu automaticky. Kapacita komory je 
960l, vnútorné rozmery 1700x650x820, vonkajšie rozmery 2680x850x1290, váha 320kg,  
Teplotný rozsah: T amb / +55 ° C,  RH Rozsah (bez o vládania): 
z 50% na 98% cca. Komora umožňuje merania/skúšky: 
    • Suché korózne skúšky (UNICHIM) 
    • Kontinuálny postrek -typu v súlade s ASTM 
    • Alternatívny postrek -typu (s nastaviteľným časovačom) podľa DIN 
    • Prohesion Test 
Systém spĺňa normy CE, a vrámci dodania bude zabezpečená inštalácia a zaškolenie. 

 
 
Balenie obsahuje: 

1ks  komora DCTC 1200P kód 05AS1200 
1 ks option 19AX0180 - Kit of spares for DCTC 1200P 
1 ks option 19AX0141 - One collumn demineralizer (3 bar) 
1 ks option 05CNS026 - Spare collumn for demineralizer 
1 ks option 05CNS028 - Air compressor 2HP 100 l 
1 ks option 05CNS007 - 200 l  additional tank 
1 ks option 05CNS014 - Shelffrack for 19 samples (600-1200 l) 
1 ks option 05CNS018 - Castors with adjustable feet (600-1200 l) 
1 ks option 05CNS050 - VDATEST overprice without cooling plant test 621-415 s fresh 
air cooling (obly P version 600- 1200 l) 
 

ID: 275  ITMS:26220220049   Xtend Develompent kit                                                                                         
1  x  XTend dev. KIT  

Technický popis: 
 

XTend OEM RF vývojový kit poskytuje nebývalý výkon v nízko nákladovom rádiovom 
modeme. Výstupný výkon zariadenia: 1 mW - 1 Watt (0 - 30 dBm), Indoor: do 3000 
(900m), Outdoor: do 40 mil (64 km), Prenosová rýchlosť: 9.6 - 115.2 Kbps, rozhranie: do 
230.4 Kbps, Citlivosť prijímača: -110 dBm (@ 9600 bps. Umožňuje vytváranie sietí:  

Rozšíriť spektrum 
typ: 

FHSS (frekvencia poskakování rozložiť 
spektrum) 

Topológia siete: Peer-to-peer, point-to-point,  
Point-to-multipoint & multidrop 

Chyba Manipulácia: Pokusov & potvrdení, viacero prenosov 

Filtrácia možnosti: VID (číslo dodávateľa ID), kanály a 
riešenie 

Kanál kapacity: 10 chmeľu sekvencie podiel 50 
frekvencie 

Riešenie: 65.000 adresy siete k dispozícii pre každý 
kanál 

Šifrovanie: 256-bitové šifrovanie AES 
 

Balenie obsahuje: 
1ks  XTend Dev. KIT, PN: XTH9-DK 
 

ID: 276  ITMS:26220220049   Atmel vývojové KITy                                                                                         
1  x  Atmel kity  

Technický popis: 
 



Vývojové prostriedky pre mikroprocesory AT91SAM7, AT91SAM9, ATXmega, STR710, 
STR711 
 

Balenie obsahuje: 
1ks  Atmel Kity: AT91SAM7, AT91SAM9, ATXmega, STR710, STR711 
 

ID: 271  ITMS:26220220049   Osciloskop                                                                                                           
1  x  Tektronix TDS-2024C  

Technický popis: 
 

Osciloskop TEKTRONIX TDS2024C poskytuje šírku pásma: 200MHz; počet kanálov: 4; 
rýchlosť vzorkovania: 2GS/s; napájanie aj z batérií, farebný TFT display; FFT analýza.  
TDS osciloskopy poskytujú nasledovné vlastnosti ako sú automatické nastavenie pomocou 
funkcie Autoset pre rôzne priebehy, kontextovo citlivý help, dvojitá časová základňa, 
pokročilé možnosti spustenia, automatické merania, pamäť pre priebehy a nastavenie. 
Rozhranie RS232 a Centronics je v základnej výbave osciloskopu, spolu so SW pre prenos 
dát do PC. 
 
 

Balenie obsahuje: 
1ks  Tektronix TDS-2024C 
 

ID: 273  ITMS:26220220049   Log. analyzátor                                                                                                                  
1  x  GLA-1032  

Technický popis: 
 

Logický analyzátor GLA-1032 umožňuje vykonávať dlhodobú analýzu toku dát s vysokou 
presnosťou a flexibilitou. Parametre zariadenia sú: počet kanálov 32, pamäť (kbit/kanál): 128 
f max: 200 MHz, časová analýza: 100Hz - 200MHz, analýza stavov: 0,001 - 100MHz, 
spúšťanie: úroveň, napätie, počet, časové oneskorenie, konfigurácia hrany a úrovne; 
analyzátor zbernice I2C a RS232C. 
 

Balenie obsahuje: 
1ks  GLA-1032 
 

 ID: 284  ITMS:26220220049   Scopemeter                                                                           
1  x  WENS 860 

Technický popis: 
 

Malý príručný kombinovaný merací prístroj (scopemeter) WENS 860 (60MHz) je digitálny 
osciloskop a multimeter v jednom, Šírka pásma 60MHz, 2 kanály, Rýchlosť vzorkovania 
100MS/s, Časová základňa  10ns-50s/d, FFT, TRMS, Vertikálne rozlíšenie 5mV-200V/d, 
Vertikálna presnosť 3%,  Vstupná impedancia 1MOhm/20pF. Prístroj je jednoducho 
ovládateľný a má podsvietený LCD displej s vysokým rozlíšením (320x240 pixelov) čitateľný z 
väčšej vzdialenosti. V štandardnej výbave je softvér pre komunikáciu s PC (cez USB port). 

Balenie obsahuje: 
1ks  WENS 860 
 

ID: 284  ITMS:26220220049   Testovacia komora                                                                                           
1  x  Binder MKF720  

Technický popis: 
 

Testovacia komora Binder MKF720 pre simuláciu vplivov okolitého prostredia  s možnosťou 
nastavenia teploty a vlhkosti pre testovanie materiálov podľa DIN a IEC, teplotný rozsah od -
40°C do +180°C, rozsah vlhkosti od 10 do 98% r.v., výkonný ventilátor, mikroprocesorová 



multifunkčná regulácia MCS s možnosťou uloženia až 25 programov, nastaviteľné teplotné 
rampy, tepelná ochrana. 2 (DIN 12880), rozhraní RS 422, 2 nerezové police, 1 x 
priechodka,720l. Navádzacie menu; Tabuľkový programový editor; Integrovaný elektronický 
liniový zapisovač; Práce v reálnom čase; nastavenie gradientu teploty; mikroprocesorovo 
riadená vlhkosť, kapacitivný senzor; Integrovaný zásobník na vodu; Programovateľná 
ochrana proti kondenzácií na testovanom materiále; Vyhrievané pozorovacie okno a vnútorné 
osvetlenie komory;  230V zásuvka na pravej strane ovládacieho panelu; 4 beznapäťové 
reléové spínacie výstupné kontakty ovládané MCS regulátorom; 1 nerezový rošt; 4 pojazdné 
kolieska (2 brzdené); Priechodka 50 mm z pravej a ľavej strany. 
 
Balenie obsahuje: 

1ks  Binder MKF720 
 

 
 
 

Článok III. 
Platobné podmienky 

 
3.1  Úhrada za poskytnutie  predmetu plnenia Kúpnej zmluvy sa uskutoční bezhotovostným 

platobným stykom na účet predávajúceho na základe doručenej faktúry, súčasťou ktorej bude 
kupujúcim potvrdený odovzdávací protokol po dodávke jednotlivých tovarov. Zmluvné strany sa 
dohodli na lehote splatnosti faktúr 90 dní  od jej doručenia kupujúcemu. Omeškanie s úhradou 
môže predávajúci postihnúť úrokom vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý, aj začatý deň 
omeškania. 
* Pri oneskorení dlhšom  než 30 kalendárnych dní sa výška úroku stanovuje na 0,1 % z dlžnej 
čiastky za každý i započatý deň. 
 

3.2 Faktúra – daňový doklad musí obsahovať  náležitosti bežné v poctivom obchodnom styku. 
Kupujúceho  platobná povinnosť sa vždy považuje za splnenú dňom, keď je príslušná čiastka 
odpísaná z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho u peňažného ústavu, 
identifikovaného v záhlaví zmluvy. 

3.3 Predmet zmluvy môže byť plnený po častiach. Fakturácia bude vykonávaná na základe 
čiastkového plnenia predmetu zmluvy. 

 
 

 
Článok IV. 

Záručné podmienky 
 
4.1 Predávajúci  poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v členení: 

12 mesiacov od dátumu odovzdania a prevzatia. 
 

Po túto dobu zodpovedá kupujúcemu: 
- že si predmet zmluvy uchová bezchybnú akosť, vzhľad a bezporuchovosť, 
- že bude plne zodpovedať podmienkam tejto zmluvy, platným normám a predpisom, 
- že tovar bude plne zodpovedať tejto zmluve, jej prílohám. 

4.2 Záruka 12  mesiacov sa nevzťahuje na nasledujúce časti a súčasť predmetu zmluvy ak: 
- nastane násilné poškodenie predmetu zmluvy  aj v prípade živelnej pohromy, 
- boli spôsobené v dôsledku nesprávneho užívania kupujúcim alebo treťou osobou, 

predovšetkým používaním v rozpore s návodom k používaniu a obsluhe, 
- neboli vykonávané pravidelné profylaktické prehliadky zo strany kupujúceho, 
- bolo poškodené  číslo a plomba, 
- sú zariadenia zjavne mechanicky poškodené, a boli na nich vykonané neprípustné zásahy 

vykonané neautorizovanou organizáciou, 
-  sú zariadenia zjavne mechanicky poškodené, a boli na nich vykonané    neprípustné zásahy, 

s výnimkou zásahov vykonaných autorizovanou organizáciou. 
4.3 Podrobné plnenie záruky zo strany predávajúceho je stanovené Prílohou č.1 tejto Zmluvy 

(Záručné podmienky Techniserv, s.r.o. Bratislava pre koncového užívateľa). 
 
 

 
 



 
Článok V. 

Odovzdanie a prevzatie tovaru, prechod vlastníctva 
 
5.1 Predmet zmluvy alebo jeho časť sa považuje za odovzdaný jeho protokolárnym odovzdaním a 

prevzatím po riadnom prekontrolovaní a podpisom preberacieho protokolu zo strany 
kupujúceho. 

5.2 V protokole o odovzdaní bude uvedený spôsob odovzdania, čas, meno predávajúceho, meno 
kupujúceho, deň a čas realizácie, zoznam odovzdávaného materiálu, zoznam protokolov, 
návodov atď. 

5.3 Ak je  predmet zmluvy riadne dodaný pred dohodnutým termínom, je kupujúci povinný ho 
prevziať aj pred týmto termínom, ak bude k tomu predávajúcim písomne (faxom alebo mailom) 
vyzvaný aspoň 24 hod.  pred stanoveným termínom. 

5.4 K prechodu vlastníckeho práva k hnuteľným veciam, ktoré tvoria dodávku tovaru, dochádza 
dňom úhrady faktúry. K prechodu nebezpečenstva škody na tovare však dochádza dňom 
odovzdania a prevzatia tovaru, resp. dňom čiastkového odovzdania a prevzatia. 

 
 
 
 

Článok VI. 
Povinnosti Kupujúceho  

 
6.1 Kupujúci sa po dobu platnosti zmluvy zaväzuje zaistiť pripravenosť, to znamená, vždy včas 

prevziať tovar, ktorý je predmetom zmluvy a včas uhrádzať vystavené faktúry predávajúceho. 
 
 
 
 

 
 

Článok VII. 
Povinnosti Predávajúceho  

 
7.1 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predmet zmluvy dodá vždy včas a v kvalite 

zodpovedajúcej poctivému obchodnému styku. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet 
zmluvy v  najlepšej kvalite. 

7.2 Predávajúci si vyhradzuje právo pozdržať dodávku tovaru v prípade ak kupujúci neuhradil 
faktúru za predchádzajúcu dodávku tovaru minimálne 60 dní. 

7.3 Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými 
tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku, 
a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší 
kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené 
osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení 
zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré 
sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, 
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

7.4 V prípade, že v dôsledku takto vykonanej kontroly u predávajúceho Agentúrou ministerstva 
školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B Bratislava alebo iným k tomu 
oprávneným orgánom, dôjde k uznaniu časti alebo celého plnenia predmetu zmluvy ako 
neoprávnený výdavok, t.j. výdavok, ktorý nezodpovedá cenám bežným na trhu v čase ich 
vzniku a v mieste ich vzniku, a ak k tomuto dôjde v dôsledku zavinenia predávajúceho bude 
ho znášať predávajúci. 

7.5 Pokiaľ niektorú časť predmetu zmluvy predávajúci zabezpečuje subdodávateľským spôsobom, 
zodpovedá za splnenie podmienok dohodnutých v tejto zmluve v celom rozsahu tak, ako keby 
všetky práce plnil on sám, pretože kupujúci má uzavretú zmluvu len s predávajúcim a nie s 
jeho subdodávateľmi.  
 

 
 



 
Článok VIII. 

Odstúpenie od zmluvy  
 
8.1 Od zmluvy môže kupujúci odstúpiť iba v prípade, keď predávajúci v dôsledku svojho zavinenia 

riadne a včas neplní zmluvné podmienky, keď činnosťou, alebo nečinnosťou predávajúceho 
vzniká kupujúcemu škoda, alebo v prípade, že predávajúci vstúpi do likvidácie, prípadne bude 
na jeho majetok vyhlásený konkurz. V prípade opakovaného oneskorenia predávajúceho 
s dodávkami tovaru pre kupujúceho so splnením zmluvného záväzku, môže kupujúci od 
zmluvy odstúpiť po  písomne podanej výpovedi minimálne 30 dní vopred. 

8.2 Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy iba v prípade, keď kupujúci v dôsledku svojho zavinenia 
riadne a včas neplní zmluvné podmienky, keď jeho činnosťou alebo nečinnosťou vzniká 
predávajúcemu škoda, v prípade že kupujúci vstúpi do likvidácie, prípadne bude na jeho 
majetok vyhlásený konkurz a ďalej v prípade, že kupujúci sa oneskoruje so splnením svojich 
platobných povinností o viac než 60 kalendárnych dní. V prípade kupujúceho oneskorenia so 
splnením zmluvného záväzku vo veci platobných povinností, môže predávajúci od zmluvy 
odstúpiť najneskôr v deň nasledujúci po  uplynutí písomne poskytnutej náhradnej lehoty. 
Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo predávajúceho vymáhať svoje pohľadávky 
a prípadne vzniknuté škody. 

8.3 Prípady obsiahnuté v predchádzajúcich odsekoch tohto článku sa považujú za podstatné a 
závažné porušenie zmluvných podmienok. 

8.4 Práva a povinnosti účastníkov vyplývajúce z platného odstúpenia od zmluvy sa riadia 
príslušnými ustanoveniami príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka, ak táto zmluva neurčuje inak. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka tovaru, ktorý bol 
predávajúcim dodaný, pričom predávajúci nemá povinnosť vrátiť prijatú kúpnu cenu 
a kupujúcemu nezaniká povinnosť zaplatiť kúpnu cenu za tovar prevzatý do dňa odstúpenia 
od zmluvy. 

8.5  Prípadné zrušenie zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením 
zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a 
iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú 
trvať aj po ukončení zmluvy. 

 
 

Článok IX. 
Vyššia moc  

 
9.1 Zmluvné strany sa oslobodzujú od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie 

zmluvných záväzkov, ak sa tak stalo v dôsledku vyššej moci. Za vyššiu moc sa pokladajú 
okolnosti, ktoré vznikli po uzavretí zmluvy v dôsledku stranami nepredvídateľných a 
neodvrátiteľných udalostí mimoriadnej povahy a ktoré majú bezprostredný vplyv na plnenie 
zmluvných záväzkov účastníkov. Za vyššiu moc nie sú považované hlavne nepredvídateľné 
zmeny ekonomického, finančného alebo menového rázu a bežné obchodné rizika. 

9.2 V prípade vyššej moci sa predlžujú lehoty ku splneniu zmluvných záväzkov o dobu, po ktorú 
budú účinky a následky vyššej moci trvať. 

9.3 Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, je povinná o tom najneskôr do 72 hodín po 
jej vzniku a do 72 hodín po jej ukončení písomne upovedomiť druhého účastníka zmluvy. Ak 
nebudú tieto lehoty dodržané, nemôže sa zmluvný účastník vyššej moci dovolávať. 

9.4 V prípade, že by vyššia moc spôsobila odloženie zmluvných záväzkov o viac ako dva 
mesiace, zmluvné strany sa po úradnom konštatovaní škôd dohodnú na odložení termínu 
plnenia, prípadne spoločne naplánujú nutné opatrenia pred zahájením nových prác, 
eventuálne vysporiadajú všetky záväzky podľa tejto zmluvy ku dňu vzniku vyššej moci. 

 
 

 
Článok X. 

Platnos ť zmluvy, závere čné ustanovenia 
 

10.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvy zmluvnými stranami. Zmluva nahradzuje 
všetky predchádzajúce dohody písomné alebo ústne týkajúce sa predmetu tejto zmluvy. 



10.2 Zmluva  nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv v zmysle §5a/ zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 
neskorších predpisov. 

10.3 Akékoľvek zmeny a doplnky  tejto zmluvy môžu byť vykonané len písomnými dodatkami 
podpísanými oboma zmluvnými stranami. Dodatky zmluvy sa postupne číslujú. 

10.4 Právne vzťahy, ktoré táto zmluva neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona 
č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.  

10.5 Všetky spory, ktoré vyplynú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa obe strany 
predovšetkým pokúsia riešiť vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, budú všetky spory, 
ktoré vyplývajú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, riešené podľa slovenského hmotného aj 
procesného práva pred vecne i miestne príslušným súdom. 

10.6 Pokiaľ dôjde k zániku niektorej zo zmluvných strán bez likvidácie, prechádzajú všetky práva a 
povinnosti zo zmluvy na právneho nástupcu. 

10.7 Obe strany sa zaväzujú považovať zmluvu a všetky informácie prameniace zo súvisiacich 
činností účastníkov za dôverné a zaväzujú sa ich všetkými prostriedkami chrániť pred 
zneužitím. 

10.8 Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach s platnosťou originálu. Každá zo zmluvných strán 
obdrží po 2 vyhotoveniach. 

10.9 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu 
porozumeli, že bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní, podľa ich pravej a slobodnej vôle, 
určite, vážne a zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných 
podmienok, na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne  vlastnoručne podpísali. 

 
 

V Žiline dňa 30.5.2011 
 
 
 

  Kupujúci:                                                                 Predávajúci:                                                                      
 
 
 

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
   Prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.                         Ing. Jaromír Smolinský 

          rektorka                konateľ spoločnosti 
 
 
 



 

Príloha č. 1 ku KZ č. 7-092-2011 
 

Záručné podmienky spolo čnosti TECHNISERV, s.r.o.  pre užívate ľa 
 
Koncový užívateľ je zákazník, pre ktorého dodávku na miesto určenia a inštaláciu / pripojenie / 
zariadenia  na mieste určenia zaisťuje firma TECHNISERV, s.r.o.. Záručný servis, vykonávaný vždy 
na mieste určenia, je taktiež zaistený firmou TECHNISERV, s.r.o.. 
 
Záručná doba je vždy stanovená individuálne podľa dojednania v zmluve medzi predávajúcim a 
kupujúcim. 
 
Záruka na dodaný tovar a služby začína plynúť dňom protokolárneho predania a prevzatia / dňom 
prechodu zodpovednosti za škody na tovare na zákazníka /. Po dobu záruky zodpovedá firma 
TECHNISERV, s.r.o. zákazníkovi, že tovar si zachová bezchybnú akosť, vzhľad a bezporuchovosť, a  
ďalej, že tovar a služby budú plne zodpovedať dohodnutým podmienkam, platným normám a 
predpisom. 
 
Záruka sa nevzťahuje na vady, u ktorých firma TECHNISERV, s.r.o. preukáže, že boli spôsobené 
v dôsledku nesprávnosti užívania zákazníkom alebo treťou osobou, predovšetkým užívaním v rozpore 
s návodom k užívaniu a obsluhe. Ďalej sa záruka nevzťahuje na zariadenia, u ktorých bolo poškodené  
číslo a plomba, na zjavne mechanicky poškodené zariadenia, a na zariadenia, u ktorých boli vykonané 
neprípustné zásahy  neautorizovanou organizáciou. 
 
Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté v dôsledku vyššej moci. Za vyššiu moc sa považujú 
okolnosti, ktoré vznikli v dôsledku nepredvídaných a neodvrátiteľných  udalosti mimoriadnej povahy      
( napr. živelná pohroma, …), a ktoré majú bezprostredne vplyv  na plnenie záruky. Za vyššiu moc nie 
sú  považované hlavne nepredvídané zmeny ekonomického, finančného alebo menového rázu a 
bežné obchodné rizika. 
 
V prípadoch u ktorých sa preukáže, že zariadenie nie je vadné v zmysle uvedených záručných 
podmienok, hradí zákazník všetky náklady na opravu, materiál, manipuláciu a dopravu podľa platných 
cien uvedených v aktuálnom cenníku spoločnosti TECHNISERV, s.r.o.. 
 
Záručná doba sa predlžuje o dobu, začínajúcu dňom oznámenia vád a končí dňom protokolárneho 
prevzatia opraveného predmetu kúpy kupujúcim. 
 
Závady na zariadeniach sú riešené v rámci záruky výmenou vadného dielu alebo celého zariadenia. 
Vadné diely po oprave, prípadne vadné náhradné zariadenia a ich časti, sa stávajú majetkom firmy 
TECHNISERV, s.r.o..  
 
 
V prípade oznámenia vád kupujúcim v záručnej dobe sa predávajúci zaväzuje bezplatne vykonať 
opravu diela, vymeniť vadné časti za nové. V prípade nedodržania tejto lehoty, môže kupujúci nechať 
vykonať opravu treťou osobou a náklady na opravu fakturovať predávajúcemu, pričom záruka 
predávajúceho nie je dotknutá. Predávajúci je povinný fakturovanú čiastku v plnej výške uhradiť do 30 
dní od doručenia faktúry. 
 
 
V Žiline dňa 30.5.2011 

 
 

  Kupujúci:                                                                 Predávajúci:                                                                      
 
 
 

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
   Prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.                         Ing. Jaromír Smolinský 

          rektorka                konateľ spoločnosti 



 


