
Kúpna zmluva č. Z20211074_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Žilinská univerzita v Žiline
Sídlo: Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, Slovenská republika
IČO: 00397563
DIČ: 2020677824
IČ DPH: SK2020677824
Telefón: +421 415135001

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: BOCK SR, s.r.o.
Sídlo: Mostná 72, 94901 Nitra, Slovenská republika
IČO: 36537560
DIČ: 2020148603
IČ DPH: 202014836537560
Bankové spojenie: IBAN: SK8409000000005074033377, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0377723048

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Experimentálne laboratórium pre čisté priestory 
Kľúčové slová: čistota, priestor, experiment, laboratórium, vzduchotechnika
CPV: 44622100-7 - Zariadenia na rekuperáciu (obnovu) tepla; 42510000-4 - Výmenníky tepla, 

klimatizačné a chladiace zariadenia a filtračné stroje; 42520000-7 - Ventilačné zariadenia; 
51110000-6 - Inštalácia elektrických zariadení; 51430000-5 - Inštalácia laboratórnych 
zariadení; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Náhradné filtračné vložky H13 pre laminárne pole – filtračná vložka

2. Náhradné filtračné vložky H13 pre laminárne pole – SCAN test

3. Experimentálne panely pre čisté priestory - stenové prvky

4. Experimentálne panely pre čisté priestory - podlahové prvky

5. Experimentálne panely pre čisté priestory - stropné kazetové prvky

6. Experimentálne panely pre čisté priestory - svietidlo pre čisté priestory

7. Experimentálne panely pre čisté priestory – experimentálne dvere pre čisté priestory

8. Kompletná vzduchotechnická jednotka s príslušenstvom

9. Kondenzačná jednotka s príslušenstvom

10. Laminárne experimentálne pole

11. Zákrokový operačný stôl so stolíkmi pre príslušenstvo

12. Operačné svietidlo na ramene

13. Generátor vlhkosti

Položka č. 1: Náhradné filtračné vložky H13 pre laminárne pole – filtračná vložka

Funkcia
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Vybavenie experimentálneho laboratória

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 30

Rozmer mm 203 x 610 x 
292

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Typ •    M13FT-550/MU1 203/610/292

Položka č. 2: Náhradné filtračné vložky H13 pre laminárne pole – SCAN test

Funkcia

Vybavenie experimentálneho laboratória

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 5

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Typ •    EN 1822

Položka č. 3: Experimentálne panely pre čisté priestory - stenové prvky

Funkcia

Vybavenie experimentálneho laboratória

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Plocha m2 70

Šírka panelov mm 1500

Výška panelov mm 2700 3200

Hrúbka panelov mm 60 100

Rozmer revíznych dvierok v stenových paneloch mm 600 x 1500

Rozmer svetlíka v stenových paneloch mm 1500 x 1000

Inštalácia/montáž experimentálnych stenových prvkov 
pre čisté priestory hod 120

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

•    obojstranne pozinkovaný plech chránený PE fóliou + 
250g Zn/m2 hrúbka 75mm   •    vrátane 
inštalačného/montážneho príslušenstva a rohových líšť v
spojoch (fabión)   •    vrátane 2 ks revíznych dvierok   •    
vrátane svetlíka   •    nízka hodnota emitácie častíc

Materiál

Položka č. 4: Experimentálne panely pre čisté priestory - podlahové prvky

Funkcia

Vybavenie experimentálneho laboratória

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Plocha m2 35

Inštalácia/montáž experimentálnych podlahových  
prvkov pre čisté priestory hod 60

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Podlahové prvky
•    antistatické prevedenie   •    vrátane inštalačného/montážneho 
príslušenstva a rohových líšť v spojoch (fabión)   •    nízka hodnota 
emitácie častíc
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Položka č. 5: Experimentálne panely pre čisté priestory - stropné kazetové prvky

Funkcia

Vybavenie experimentálneho laboratória

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Plocha m2 35

Rozmer kaziet mm 600 x 600

Inštalácia/montáž experimentálnych stropných prvkov 
pre čisté priestory hod 80

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Stropné kazetové prvky
•    vrátane inštalačného/montážneho   príslušenstva a rohových 
líšť v spojoch   •    s priznaným nosníkom   •    nízka hodnota 
emitácie častíc

Položka č. 6: Experimentálne panely pre čisté priestory - svietidlo pre čisté priestory

Funkcia

Vybavenie experimentálneho laboratória

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 2

Rozmery mm 595 x 595 x 
135

Výkon W 40

Svetelný tok lm 3500

Inštalácia/montáž  svietidiel pre čisté priestory hod 2,5

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Svietidlá pre čisté priestory •    nízka hodnota emitácie častíc   •    možnosť integrácie 
špeciálnych svietidiel do distribučného elementu

Položka č. 7: Experimentálne panely pre čisté priestory – experimentálne dvere pre čisté priestory

Funkcia

Vybavenie experimentálneho laboratória

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 1

Rozmery mm 1200 x 2100

Inštalácia/montáž experimentálnych  dverí pre čisté 
priestory hod 15

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Experimentálne dvere •    presklené   •    ESG 72 mm   •    so zárubňou

Položka č. 8: Kompletná vzduchotechnická jednotka s príslušenstvom

Funkcia

Vybavenie experimentálneho laboratória

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 1

Prietočné množstvo prívod/odvod m3 / h 3000

Externá tlaková strata pre prívodnú vetvu VZT jednotky Pa 700
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Externá tlaková strata pre odvodnú vetvu VZT jednotky Pa 500

Výkon kondenzátora VZT jednotky kW 17,3

Výkon výparníka VZT jednotky kW 18,0

Výkon el. ohrievača VZT jednotky kW 18,0

Hmotnosť VZT jednotky kg 850

Príslušenstvo – podtlakový sifón - -

Svetlosť sifónu mm 32

Množstvo ks 3

Príslušenstvo – pružná spojka - -

Množstvo ks 3

Rozmery mm 750 x 600

Príslušenstvo – sací kus so sitom - -

Množstvo ks 1

Rozmery mm 750 x 600

Príslušenstvo – výfukový kus so sitom - -

Množstvo ks 1

Rozmery mm 400 x 600

Príslušenstvo - tlmič hluku pre čisté priestory - -

Množstvo ks 2

Rozmery mm 750 x 600 x 
1500

Kulisy pre tlmič hluku mm 100 x 600 x 
1500

Množstvo ks 6

Príslušenstvo - sifóny pre odvod kondenzátu - -

Množstvo ks 3

Prietok /s 0,15

Príslušenstvo - oceľové vzduchotechnické potrubie - -

Množstvo m2 90

Chladivo kg 7

Príslušenstvo - Cu potrubie pre chladivo - -

Množstvo bm 5

Priemer mm 12,7

Kaučuková izolácia bm 5

Príslušenstvo - Cu potrubie pre chladivo - -

Množstvo bm 5

Priemer mm 25,4

Kaučuková izolácia bm 5

Izolácia pre VZT potrubie m2 110

Izolácia pre VZT potrubie - z toho exteriérová m2 50

Hrúbka exteriérovej izolácie mm 50

Izolácia pre VZT potrubie - z toho interiérová m2 60

Hrúbka interiérovej izolácie mm 25

Príslušenstvo - Štvorhranné regulačné klapky mm 570 x 280

Množstvo ks 2

Príslušenstvo - Štvorhranné regulačné klapky mm 200 x 280

Množstvo ks 4
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Príslušenstvo - Kruhová regulačná klapka mm 200

Množstvo ks 1

Príslušenstvo - Kruhová regulačná klapka mm 160

Množstvo ks 2

Príslušenstvo - Nástavce pre čisté priestory s reguláciou mm 305 x 305

Množstvo ks 4

Príslušenstvo - Odvodné mriežky pre čisté priestory s 
reguláciou mm, 500 x 200

Množstvo ks 12

Príslušenstvo - oceľová plošina pre osadenie VZT 
jednotky - -

Rozmery mm 4570 x 1000
x 1500

Množstvo ks 1

Nosnosť kg 850

Príslušenstvo - inštalačný/montážny, spojovací a kotviaci
materiál komplet 1

Inštalácia /montáž vzduchotechniky hod 60

Zaregulovanie a oživenie vzduchotechnického systému hod 7

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

VZT jednotka
•    pre vetranie čistých priestorov   •    do exteriéru   •     s 
vnútorným lakovaním,   •     s vlastnou reguláciou,    •    filtrácia 
M5+F9/M5

Inštalácia /montáž vzduchotechniky •    vrátane dopojenia na elektrickú  sieť s meraním spotreby,   •    
zabezpečením odvodu kondenzátu

Zaregulovanie a oživenie vzduchotechnického systému •    uvedenie do prevádzky celého systému vrátane správneho 
nastavenia

Príslušenstvo - Tlmič hluku pre čisté priestory •    s kulisami  na tlmič

Príslušenstvo - sifóny pre odvod kondenzátu •    DN32

Chladivo •    R410a

Príslušenstvo - Exteriérová izolácia •    Oplechovanie alebo Al Clad

Príslušenstvo - Nástavce pre čisté priestory •    S filtrom H13 – 80 mm   •    S plenum boxom a reguláciou

Príslušenstvo - Odvodné mriežky pre čisté priestory •    S reguláciou   •    s inštalačným/montážnym rámikom

Položka č. 9: Kondenzačná jednotka s príslušenstvom

Funkcia

Vybavenie experimentálneho laboratória

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 1

Chladiaci výkon jednotky kW 18,0

Vykurovací výkon jednotky kW 17,3

Hmotnosť jednotky kg 181

Komunikačný modul  - množstvo ks 1

Plošina - množstvo ks 1

Rozmer oceľovej plošiny mm 750 x 700 x 
300

Nosnosť oceľovej plošiny kg 200

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Vrátane •    komunikačný modul   •    oceľová plošina pre osadenie
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Chladivo typ •     R410a

Položka č. 10: Laminárne experimentálne pole

Funkcia

Vybavenie experimentálneho laboratória

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Laminárne pole - množstvo ks 1

Rozmer mm 2400 x 1600
x 355

Filtračné vložky - množstvo ks 6

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Laminárne pole •    Pre čisté priestory    •    Tubus pre stropné svietidlo na ramene 
FH 24/16/355 S2-6Y-B6T-2-0

Filtračné vložky •    M13FT-700/MU1 203/610/292

Položka č. 11: Zákrokový operačný stôl so stolíkmi pre príslušenstvo

Funkcia

Vybavenie experimentálneho laboratória

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Zákrokový operačný stôl - množstvo ks 1

Zákrokový operačný stôl - Nosnosť kg 160

Zákrokový operačný stôl - Rozmery Š x V mm 500 x 660 
až 1010

Príslušenstvo - Anesteziologická „šibenica“, ks 1

Príslušenstvo - Podpierka rúk ks 2

Príslušenstvo - Svorky na uchytenie príslušenstva ks 1

Príslušenstvo - Plachta na zakrytie ks 1

Inštrumentálny stolík - množstvo ks 2

Inštrumentálny stolík - Rozmery Š x V x H mm 600 x 750 x 
450

Inštalácia/montáž zákrokového operačného stola so 
stolíkmi hod 5

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Zákrokový operačný stôl •    Univerzálne manuálne ovládaný   •    chirurgický   •    
hydraulický

Inštrumentárny stolík •    Dvoj-policový so zásuvkou a kolieskami

Položka č. 12: Operačné svietidlo na ramene

Funkcia

Vybavenie experimentálneho laboratória

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 1

Pracovná vzdialenosť mm 700 1500

Výkon lx 130000

Inštalácia /montáž operačného svietidla na ramene hod 2,5

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Ra index •    95
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Položka č. 13: Generátor vlhkosti

Funkcia

Vybavenie experimentálneho laboratória

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Rozsah °C 1 40

Výkon zvlhčovania kg/h 8

Elektrický príkon kW 4

Presnosť % ±5

Potrubie pre prívod vody bm 15

Potrubie pre odvod kondenzátu bm 15

Potrubie pre odvod pary bm 6

Inštalácia/montáž zvlhčovača hod 12

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Typ •    Nástenný   •    Elektrický odporový zvlhčovač

Inštalácia/montáž zvlhčovača
•    vrátane dopojenia na elektrickú sieť s meraním spotreby,   •    
zabezpečením odvodu kondenzátu,   •    prívodu pary do VZT 
potrubia   •    prívodu vody

Potrubie pre prívod vody •    Rozmer podľa potreby generátora

Potrubie pre odvod kondenzátu •    Rozmer podľa potreby generátora

Potrubie pre odvod pary •    Rozmer podľa potreby generátora

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Vrátane inštalácie na mieste plnenia.

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie experimentálneho laboratória pre čisté priestory a inštalácia/montáž 
technologických zariadení pre čisté priestory. Experimentálne laboratórium  sa nachádza v priestoroch Objednávateľa.

Vnútorné vybavenie experimentálneho laboratória spočívajúce v nákupe a dodaní vzduchotechnických prvkov, 
experimentálnych panelov a vybavenia (technologických zariadení) vrátane ich dopravy a v inštalácii/montáži technologických 
zariadení _ vzduchotechniky,  v zaregulovaní a oživení vzduchotechnického systému, v inštalácií /montáži experimentálnych 
panelov pre čisté priestory  a vybavenia laboratória.

Všetky inštalácie/montáže, regulačné a oživovacie činnosti budú prebiehať na základe výkresovej dokumentácie, ktorá bude 
Dodávateľovi predložená po zazmluvnení zákazky.

Objednávateľ požaduje inštaláciu/montáž vzduchotechniky vrátane dopojenia na elektrickú  sieť s meraním spotreby, 
zabezpečením odvodu kondenzátu.

Objednávateľ požaduje zaregulovanie a oživenie vzduchotechnického systému, uvedenie do prevádzky celého systému 
vrátane správneho nastavenia.

Objednávateľ požaduje inštaláciu/montáž zvlhčovača vrátane dopojenia na elektrickú sieť s meraním spotreby, zabezpečením 
odvodu kondenzátu, prívodu pary do VZT potrubia a prívodu vody.

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, 
patent alebo typ, umožňuje sa Dodávateľovi predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve 
lepšími parametrami. Ekvivalent je možné dodať v rovnakej alebo vyššej kvalite podľa Technickej špecifikácie predmetu 
zákazky len po konzultácii a so súhlasom Objednávateľa.

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 3 pracovných  dní od uzavretia Zmluvy t.j. uviesť ZNAČKU
a TYP ponúkaného tovaru e-mailom kontaktnej osobe.

Dodávateľ dodá tovar v požadovanej kvalite a dopraví ho na vlastné náklady do sídla Objednávateľa.

Objednávateľ požaduje zaslať tovar celkom nový, nepoškodený, nevystavovaný v prvej akostnej triede, zodpovedajúci 
požiadavkám Objednávateľa.

Tovar bude zabalený v originálnych obaloch od výrobcov zariadení, spĺňajúci všetky znaky originálneho balenia daného 
výrobcu.
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Objednávateľ požaduje tovar náležite zabaliť inak obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate alebo 
zničeniu a aby bola zabezpečená jeho ochrana až do momentu prevzatia Tovaru Objednávateľom.

Dodávateľ je povinný dodať Objednávateľovi spolu s Tovarom všetky doklady a dokumenty týkajúce sa Tovaru, ktoré sú 
nevyhnutné pre jeho riadnu inštaláciu, uvedenie do prevádzky, používanie, či údržbu, ak taká potreba vyplýva z povahy 
Tovaru či dohodnutej Špecifikácie.

Faktúra musí obsahovať názov Predmetu zmluvy uvedený vo všeobecnej špecifikácii predmetu Zmluvy.

Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke
plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku.

Súčasťou faktúry bude preberací protokol o prevzatí predmetu zákazky (súpis dodaného vnútorného vybavenia, protokol  k 
inštalácií/montáži).

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

Objednávateľ neposkytuje zálohy a preddavky.

Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry a jej povinných príloh najneskôr do 15 dní 
odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi vrátením faktúry s uvedením konkrétnych výhrad voči faktúre. Doručením 
opravenej faktúry Dodávateľa začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry.

Dodávateľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť výmenu tovaru. Ak ide o chybu odstrániteľnú má Objednávateľ právo na 
bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby. Ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru má 
Objednávateľ právo na výmenu chybného tovaru.

V prípade, že Dodávateľ nie je platcom DPH, pri oceňovaní zákazky v EKS pri položke DPH uvedie nulu.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec: Žilina

Ulica: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Strojnícka fakulta, Katedra 
energetickej techniky

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

04.02.2021 08:00:00 - 31.03.2021 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 99 990,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 119 988,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
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5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 01.02.2021 11:08:01

Objednávateľ:
Žilinská univerzita v Žiline
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
BOCK SR, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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