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                                                                    SAP: 6200001720 

č.p.: ÚpIA-151-33/2017-OOPS                                                Výtlačok číslo:  
                                                                                                            Počet listov: 6 
                                                                                                           Prílohy: 1/11 
  

Kúpna zmluva č. 2016/211 

uzatvorená podľa  ustanovenia § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného  zákonníka 
v znení neskorších predpisov a na základe Rámcovej dohody 2015/523 zo dňa 7.12.2015 

 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
1.1. Kupujúci:       Slovenská republika   
                                                    Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
  Kutuzovova 8 
                 832 47 Bratislava 
 
       Zastúpený:   Ing. Robert SEDLÁK 
   riaditeľ Úradu pre investície a akvizície Ministerstva obrany SR 
                                                    na základe plnomocenstva ministra obrany 
                                                    č. KaMO-2-250/2016 zo dňa 3. októbra 2016 
 
       Osoba oprávnená konať vo veciach fakturačných úkonov: 
                                                    brig. gen. Ing. Daniel ZMEKO, tel.: 0960 317 558 

Generálny riaditeľ Sekcie modernizácie a infraštruktúry MO SR – 
národný riaditeľ pre vyzbrojovanie, alebo ním poverená osoba  

Osoba oprávnená konať vo veciach technických, prevzatia tovaru, reklamačných  
a súvisiacich úkonov: 

                                                    plk. Ing. Karol POLAKOVIČ  tel. č.: 0960 424 444 

alebo ním poverená osoba  
                                                                                                                                         
       IČO:   30 845 572 

IČ DPH: SK2020947698 
       Bankové spojenie:           Štátna pokladnica 
       IBAN:           SK50 8180 0000 0070 0017 1215 
       (ďalej len „kupujúci“) 
 
1.2. Predávajúci: Agregaty  PEX-POOL PLUS Janusz Kania 

                                             Ul. Metalowcow 35 

 39 200 Debica, Poľsko 

Zastúpený:                          Janusz KANIA 

 majiteľ  

 

IČO:                                     850432046 

IČ DPH:                            PL8720002178 

Bankové spojenie:             Raiffeisen Bank Polska S.A.  

  Ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa 

 Oddział w Tarnowie  

IBAN:                                 PL39 1750 1338 0000 0000 0643 4037 

SWIFT:                              RCBWPLPW 

Predávajúci  je zapísaný v registri vedenom Wójtom Gminy (Starostom obce) Żyraków, číslo 

1544. 

 (ďalej len „predávajúci“) 
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Článok II. 
Predmet kúpnej zmluvy 

 

2.1.  Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar – 

„Kontajner mobilného identifikačného laboratória“ (ďalej len „tovar“), previesť na neho 

vlastnícke právo k dodanému tovaru a záväzok kupujúceho riadne dodaný tovar prevziať a 

zaplatiť zaň  cenu v súlade s článkom III. tejto zmluvy.   

2.2.  Druh a množstvo tovaru, ktorý je predávajúci povinný kupujúcemu dodať je uvedené v prílohe 

č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar 

v súlade so špecifikáciou uvedenou v Rámcovej dohode č. 2015/523. 

2.3.  Predávajúci nemôže poveriť dodaním tovaru inú osobu okrem dopravy. 
 
 

Článok III. 
Cena a platobné podmienky 

 

3.1.  Cena za tovar vyplýva z Rámcovej dohody č. 2015/523  a je stanovená dohodou zmluvných 
strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z.  o  cenách v znení  neskorších predpisov v celkovej 
výške: 

           
329 583,33 EUR  bez DPH  

(slovom tristodvadsaťdeväťtisícpäťstoosemdesiattri 33/100 EUR  ) 
         
        V celkovej cene sú zahrnuté všetky  náklady predávajúceho súvisiace s dodaním tovaru                      

do miesta  dodania, vrátane nákladov na dopravu a na kodifikáciu. 

3.2.  Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym  a včasným splnením jeho záväzku, 

spôsobom a v mieste dodania v súlade s touto zmluvou.  

3.3. V prípade poskytnutia čiastkového plnenia bude fakturácia vykonávaná postupne, na základe 

samostatných faktúr vystavených vždy po čiastkovom dodaní tovaru. 

3.4.  Po prevzatí tovaru kupujúcim v mieste dodania vystaví predávajúci do 15 dní faktúru a do 30 

dní ju doručí na adresu  

Sekcia modernizácie a infraštruktúry Ministerstva obrany SR 
Kutuzovova 8 

832 47 Bratislava  

vo dvoch vyhotoveniach. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti v súlade s § 74 zákona č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. K faktúre je 

predávajúci povinný priložiť jeden rovnopis potvrdeného dodacieho listu a preberacieho zápisu 

podľa článku IV. tejto zmluvy. 

3.5.  Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Pre tento  účel 

sa za deň úhrady považuje dátum odpísania oprávnene účtovanej sumy z účtu kupujúceho. 

3.6.  Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná a to 

najneskôr v deň jej  splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. 

Nová lehota začína plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry. 

3.7. Faktúru je predávajúci povinný kupujúcemu doručiť najneskôr do 30.11.2017, v opačnom 

prípade si nemôže uplatniť zmluvnú pokutu podľa bodu 9.2. 
 

 
Článok  IV. 

Miesto, spôsob a termín plnenia 
 

4.1.   Miesto dodania tovaru  je:  

Úrad hlavného lekára, pracovisko Liptovský Mikuláš 

Pod Stráňami 1 

Liptovský Mikuláš 
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4.2.   Predávajúci sa zaväzuje  dodať tovar v celom rozsahu v termíne najneskôr do 15.11.2017 

vrátane.  

4.3. Predávajúci vyrozumie o termíne dodania tovaru najmenej 10  dni vopred osobu oprávnenú 

konať za kupujúceho, ktorou je len pre účely  tejto zmluvy: 

        plk. Ing. Karol POLAKOVIČ tel.: 0960 424 444,  e-mail: karol.polakovic@mil.sk, alebo ním 

poverenú osobu. 

         Uvedená osoba vykoná v mieste dodania kontrolu úplnosti dodávaného tovaru  a je oprávnená 

tovar vrátiť a nepodpísať dodací list.                

4.4.   Prevzatie tovaru v mieste dodania bude potvrdené na dodacom liste a preberacom zápise, na 

ktorom bude uvedená jednotková cena tovaru a jeho celková výška, a ktorý podpíšu oprávnení 

zástupcovia oboch zmluvných strán. Rovnopis potvrdeného dodacieho listu a preberacieho 

zápisu priloží predávajúci k faktúre. 

4.5.  Dopravu tovaru do miesta dodania zabezpečí predávajúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo 

tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením a znehodnotením.  

4.6.  Dodanie tovaru sa uskutoční výhradne v pracovné dni a v pracovnom čase kupujúceho  od 

800hod   do 1400 hod.  

4.7.  Predávajúci nemôže dodať  tovar (u ktorého je to možné) bez štandardnej sprievodnej 

dokumentácie od výrobcu,  v ktorej bude stanovený technický život dodávaného tovaru.  

4.8. Na procese výroby tovaru a jeho realizácii sa zúčastní osoba určená kupujúcim, ktorá      

        bude vykonávať funkciu konzultanta. Intenzita konzultácií bude upravovaná dynamikou  

výroby tovaru. Kontaktnou osobou pre tento účel je: pplk. MVDr. Jozef Németh, tel: 

0960504142, e-mail: jozef.nemeth@mod.gov.sk 

4.9.  Predávajúci nemôže odovzdať tovar bez Certifikátu o zhode podľa  štandardizačnej dohody 

aliancie NATO STANAG 4107 potvrdeného zástupcom pre štátne overovanie kvality v krajine 

predávajúceho.  

 
 
 

Článok V. 

Kvalita tovaru, záruka, zodpovednosť za vady 
 

5.1.  Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom množstve, kvalite a v prevedení podľa  

Rámcovej dohody č. 2015/523, tejto zmluvy a prílohy č.1 k zmluve, spôsobilý na použitie na 

obvyklý účel.  

5.2.   Predávajúci sa zaväzuje, že tovar je  novo vyrobený, doteraz nepoužívaný, je vyrobený podľa 

dokumentácie výrobcu a zodpovedá požadovanej kvalite.  

5.3.   Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar  v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína 

plynúť nasledujúci deň po riadnom prevzatí tovaru kupujúcim.  

5.4.   Kupujúci je povinný v prípade vyskytnutia vady na dodanom tovare vady písomne oznámiť 

predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do uplynutia dohodnutej 

záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho záručná doba prestáva 

plynúť a začína znova plynúť od nasledujúceho dňa po dni odovzdania tovaru bez vád. 

        Oznámenie o vadách (reklamácia) musí obsahovať : 

          - číslo zmluvy, podľa ktorej bol tovar dodaný, 

          - číslo dodacieho listu, 

          - názov a označenie reklamovaného tovaru, 

          - popis vady, 

         - počet vadných kusov (balení). 

5.5. Nároky kupujúceho z vád tovaru sa spravujú režimom § 436 a nasl. a súvisiacich ustanovení 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Obchodný zákonník“). Voľbu nároku z vád tovaru uvedie kupujúci v oznámení o vadách 

(reklamácii) predávajúcemu bez   zbytočného odkladu. 

mailto:karol.polakovic@mil.sk
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5.6.  Predávajúci je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo dňa jej  

doručenia predávajúcemu.    

5.7.  Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa doručenia 

reklamácie. 

5.8.  Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté mechanickým poškodením, nesprávnym používaním 

alebo ako následok živelnej pohromy. 
 
 

Článok VI. 
Kodifikácia 

 

6.1.  Na zabezpečenie kodifikácie produktov dodávky v súlade so STANAG 4177 – Jednotný systém 

získavania údajov a podľa § 13 zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a 

štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov a 

podľa § 3 vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 476/2011 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov, o programovom 

vybavení na spracúvanie návrhov kodifikačných údajov, o návrhu kodifikačných údajov a o 

povinnostiach dodávateľa produktu, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a neboli kodifikované v 

súlade s kodifikačným systémom NATO a kodifikačným systémom Slovenskej republiky 

dodávateľ/predávajúci sa zaväzuje, že: 

6.2. Dodá návrh kodifikačných údajov opisnou metódou pre všetky produkty, ktoré sú definované v 

zmluve (aj pre produkty servisu a údržby, pre ktoré sa vyžaduje kodifikácia) na vlastné náklady 

podľa príslušných právnych a technických noriem. 

6.2.1. Dodá návrh kodifikačných údajov vo forme elektronických transakcií LNC (žiadosť o 

pridelenie skladového čísla NATO s opisnými charakteristikami) agentúrou pre kodifikáciu 

podľa § 11 zákona č. 11/2004 Z. z., každého produktu definovaného v zmluve vyrobeného 

v Slovenskej republike alebo v štátoch, ktoré nemajú zavedený kodifikačný systém NATO a 

podliehajúceho kodifikácii podľa zásad kodifikačného systému NATO a kodifikačného 

systému Slovenskej republiky. 

6.2.2. Dodá návrh kodifikačných údajov vo forme elektronických transakcií LSA (žiadosť o 

pridelenie skladového čísla NATO do zahraničia) alebo LAU (žiadosť o používanie skladového 

čísla NATO) agentúrou pre kodifikáciu podľa § 11 zákona č. 11/2004 Z. z., každého produktu 

definovaného v zmluve vyrobeného v štátoch NATO alebo v štátoch, ktoré majú zavedený 

kodifikačný systém NATO a podliehajúceho kodifikácii podľa zásad kodifikačného systému 

NATO a kodifikačného systému Slovenskej republiky. 

6.3.  Dodá fotografie realisticky zobrazujúce dodávané produkty vo formáte JPG, grafické rozlíšenie  

1 024 x 768 bodov. Dodávateľ/predávajúci súhlasí s použitím dodanej fotografie na účely 

kodifikačného systému Slovenskej republiky a kodifikačného systému NATO, na spracovanie 

návrhu kodifikačných údajov poskytne agentúre pre kodifikáciu technické údaje o produkte s 

hypertextovým odkazom na webové sídlo alebo elektronický súbor, ktorý bude súčasťou 

dodávky návrhu kodifikačných údajov; elektronický súbor musí byť vo formáte JPG, rozlíšenie 

do 1 024 x 768 bodov alebo vo formáte PDF a s rozmermi strany A4. 

6.4. Bezodkladne dodá informácie o všetkých zmenách týkajúcich sa predmetu zmluvy, ktoré majú 

vplyv na identifikáciu kodifikovaných produktov vrátane zmien pri produktoch obstarávaných 

predávajúcim od subdodávateľov počas zaradenia produktu v kodifikačnom systéme 

Slovenskej republiky. 

6.5. Zabezpečí dodanie návrhu kodifikačných údajov (transakcie LNC, LSA, LAU) 14 pracovných 

dní pred termínom prvého čiastkového dodania predmetu zmluvy, najneskôr do termínu 

dodania predmetu zmluvy na adresu: 

Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality 

P. O. BOX 61 

Martina Rázusa 7 

91101 Trenčín 



KZ č. 2016/211   5/6 
 

Slovenská republika 

Aktuálny zoznam agentúr pre kodifikáciu spôsobilých spracúvať návrh kodifikačných údajov 

je uvedený na webovom sídle www.uosksok.sk v časti Odbor kodifikácie.  

Kodifikácia je splnená dodaním návrhu kodifikačných údajov a potvrdením dodacieho listu 

Úradom pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality. 

 
 
 

Článok VII. 

Štátne overovanie kvality 

7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že na tovare bude vykonané štátne overovanie kvality výrobkov 

a služieb na účely obrany v súlade so štandardizačnou dohodou aliancie NATO STANAG 

4107.  Predávajúci s vykonaním štátneho overovania kvality súhlasí. Rozsah štátneho 

overovania kvality stanoví zástupca pre štátne overovanie kvality v krajine predávajúceho. 

7.2.  Predávajúci  bude pri realizácii dodávky plniť požiadavky stanovené v spojeneckej publikácii 

NATO  AQAP 2000, 2010 a 2020. 
 

 

Článok VIII. 
Nadobudnutie užívacieho a vlastníckeho práva 

 

8.1.  Kupujúci nadobudne užívacie a vlastnícke  právo k dodanému tovaru jeho prevzatím v mieste 

dodania, čo bude potvrdené podpisom dodacieho listu a preberacieho zápisu  v súlade 

s článkom IV. tejto zmluvy. 
 
 

Článok IX. 
Zmluvné pokuty a sankcie 

 

9.1.  V prípade, že predávajúci nedodrží termín dodania tovaru dohodnutý v tejto zmluve, uhradí 

kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného tovaru za každý deň 

omeškania.  

9.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí tento predávajúcemu úrok 

z omeškania v súlade s ustanovením § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.  

9.3.  V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dobe dohodnutej v článku V. tejto 

zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 16,00 EUR za každý deň omeškania. 

9.4.  Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na  tom, či 

a v akej výške vznikne druhej strane škoda. 

9.5.   Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo 

dňa ich písomného uplatnenia. Základom pre ich výpočet sú ceny bez DPH. 

 

 

Článok X. 

Odstúpenie od zmluvy 

 

10.1. Od tejto zmluvy môže ktorákoľvek strana odstúpiť v prípade podstatného porušenia tejto 

zmluvy a v ostatných prípadoch  stanovených v  Obchodnom zákonníku. Odstúpenie musí byť 

druhej strane oznámené písomne, inak je neplatné a musí v ňom byť uvedený dôvod, pre ktorý 

zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastanú dňom, kedy 

bude písomné oznámenie o odstúpení strany odstupujúcej doručené druhej strane. Zásielka 

s oznámením o odstúpení sa považuje za doručenú aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná. 

Zmluva v tomto prípade zaniká dňom nasledujúcim po vrátení zásielky. 

http://www.uosksok.sk/
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10.2. Za podstatné porušenie zmluvných povinností na strane predávajúceho sa považuje 

nedodržanie záväzku dodania tovaru v dohodnutom množstve, prevedení, kvalite a termíne 

podľa tejto zmluvy. 

10.3. Za podstatné porušenie zmluvných povinností na strane kupujúceho sa považuje viac ako 30 

dňové omeškanie s úhradou oprávnene účtovanej sumy.  
 

 
 

Článok XI. 
Záverečné ustanovenia 

 

11.1. Zmluva je platná dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom  nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov.  

11.2. Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená na základe dohody zmluvných strán iba formou 

písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

11.3. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve  inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a 

vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými 

predpismi. 

11.4. Táto zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade 

sporu, na ktorom sa zmluvné strany nedohodli, bude postúpený na rozhodnutie príslušnému 

súdu Slovenskej republiky. 
11.5. Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia dostane 

kupujúci a jedno (1) vyhotovenie dostane predávajúci. 
11.6. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 

neskorších predpisov. 

11.7. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva je uzavretá po vzájomnom prerokovaní, pred jej 

podpísaním si ju prečítali, uzavreli ju slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných 

podmienok, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.  

11.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je  príloha: 

                Príloha č. 1  ku KZ 2016/211 Druh a cena  dodávaného tovaru - o počte  listov 11 

 
   

 
           
 
   V ........................,  dňa                                                         V Bratislave, dňa  
 
   Za predávajúceho:                                                            Za kupujúceho: 
 

 

 

 

 

   Janusz KANIA               Ing. Robert SEDLÁK               

         majiteľ                                                                  riaditeľ
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Príloha č. 1  ku KZ 2016/211 Druh a cena  dodávaného tovaru 

 

 

č. 

Názov tovaru Množstvo (ks) Jednotková cena  

v € bez DPH 

1. Transportovateľný ISO 1 C kontajner 1 329 583,33 
 

 

Transportovateľný ISO 1 C kontajner so zabudovaným modulárnym vybavením pre prípravu a analýzu 

biologických vzoriek so stupňom biologickej ochrany -BSL III. 

Technické parametre: 
 

 

 
Por. 

č. 

Požadovaný technicko – medicínsky 

parameter - opis 

Požadovaná 

hodnota 

Všeobecná 

špecifikácia: 
1.  

Transportovateľný ISO 1 C kontajner so 

zabudovaným modulárnym vybavením pre 

prípravu a analýzu biologických vzoriek so 

stupňom biologickej ochrany – BSL IV.  

Áno 

Kontajner : 

2.  

Rozmery štandardného ISO 1 C kontajnera,  

Žiaden z prvkov nesmie presahovať rozmery 

kontajnera ISO 1C označený červeným krížom 

na bielom podklade na všetkých stranách 

Áno 

3.  

hermetizovaný (podtlakový) kontajner s 

možnost ̌ou vytvorenia podtlaku voc ̌i okolitému 

prostrediu podľa požiadaviek WHO na 

laboratórium typu BSL IV  

Áno 

4.  
systémy a prostriedkami pre plne samostatnú 

analýzu najmenej po dobu 72 hod. 
Áno 

5.  
filtroventilačný systém pre ochranu posádky 

proti kontaminácii 
Áno 

6.  
zabránenie úniku kontaminácie z pracoviska do 

okolitého prostredia 
Áno 

7.  
klimatizácia a vykurovanie pre zabezpečenie 

správnej funkcie systémov 
Áno 

8.  
distribúcia čisteného vzduchu pre ochranné 

masky a pretlakový ochranný odev 
Áno 

9.  

dekontaminačná komora na dekontamináciu 

pracovníkov a pre zabránenie úniku rizík z 

laboratória 

Áno 

10.  

energetický systém pre zásobovanie hlavných 

systémov počas jazdy (jedna chladnička 

a jedna mraznička) a ostatných systémov v 

plnom rozsahu pri činnosti na mieste 

Áno 

11.  
uvedenie do prevádzkového stavu na mieste 

analýz do 120 minút 

Áno 

12.  

Počas prepravy je požadované zachovanie 

funkcie ochranných systémov posádky, 

systémov zabraňujúcich uniku rizík a systémov 

pre uchovávanie archívu vzoriek, chemikálií 

a testov- zabezpečenie stálej dodávky 

elektrickej energie pre jednu mrazničku a jednu 

chladničku (viď bod 10.) 

Áno 

13.  
stabilizácia kontajnera pre plnenie úloh 

presných meraní a váženia výsuvnými, 
Áno 
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dodatkovými alebo sklopnými vzperami. 

14.  

Povrchová úprava kontajnera min. 3 vrstvová  - 

základná farba, protikorozívna farba, ochranná 

kauc ̌uková vrstva,  

(napr. Ako systém osvedc ̌ený pri námornej 

lodnej doprave)  

Áno 

15.  

napojiteľný na vonkajšie zdroje energií 1 x 400 

V, 2x 230 V, 1x 24 , plynov - vzduch,  a vody, 

vonkajšie napodenie na odpadový systém, 

uzáver bajonetom veľkosti „C“ 

Áno 

16.  

Vnútorná elektroinštalácia s garantovaným 

obvodom. V prípade zlyhania elektrocentrál je 

požadované dodávanie elektriny z 

akumulátorov po dobu najmenej 60 minút.  

Áno 

17.  
Batérie majú slúžiť na vyrovnávanie rázov 

napätia dodávanej elektriny kvôli citlivosti 

zabudovaných prístrojov 

Áno 

18.  

Vonkajši povrch ľahko dezinfikovateľný 

a odolný voči účinku odmorovacích 

prostriedkov na báze chlóru a kvartérnych 

amóniových solí. 

Áno 

19.  

Vnútorný povrch celého laboratória ľahko 

dezinfikovateľný a odolný voči účinku 

dezinfekčných prostriedkov na báze chlóru, 

kvartérnych amóniových solí a aj kyseliny 

peroctovej. V havarijných prípadoch je možné 

aj použitie pár formaldehydu. Na pribežnú 

dezifekciu v laboratórnom odule umiestniť 

germicídne žiariče. 

Áno 

20.  
Umývateľná podlaha z antikoru alebo iných 

odolných a ľahko dezinfikovateľných 

materiálov 

Áno 

21.  

Všetky elektrické prípojky a zariadenia 

umiestnené v kontajneri (napr. osvetlenie) 

musia byť ľahko čistiteľné a odolné voči 

účinku dezinfekčných prostriedkov 

Áno 

22.  
Umývateľné a dezinfikovateľné steny a strop 

z adekvátneho materiálu 
Áno 

Zostava kontajnera 

23.  

Technologická časť– pozostávajúca z modulov: 

dekontaminačná a havarijná sprcha pre vstup 

a výstup do laboratória, vodné hospodárstvo, 

sklad odpadu, energocentrum, centrálny 

filtroventilačný systém, kúrenie a klimatizácia, 

sklad prostriedkov na individuálnu ochranu - 

PIO a vyhodnocovací box. Centrálny 

filtroventilačný systém je systém 

zabezpec ̌ujúci prívod vzduchu cez pel ̌ové a 

prachové filtre, HEPA filtre a úprava jeho 

teploty na úroveň laboratórnej teploty približne 

22°C ohrevom vzduchu alebo jeho chladením. 

Súčasne systém zabezpec ̌uje spoločný odvod 

vzduchu cez HEPA a ULPA filtre do 

vonkajšieho prostredia. Centrálny 

filtroventilačný systém (FVS) vytvára rôzne 

hladiny podtlaku pre dekontaminačnú sprchu a 

vnútorný priestor laboratória, tak aby tlak vo 

Áno 
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vnútornom priestore laboratória bol vyšší ako v 

dekontaminačnej sprche a súc ̌asne nižší ako v 

okolí kontajnerového laboratória. Centrálny 

FVS odsáva súčasne vzduch z ochranných 

rukavicových boxov a prepojovacích komôr 

ochranných rukavicových boxov. 

24.  

modul prípravy vzoriek – laminárny box 

s externým hermetizovaným vstupom 

z vonkajšieho prostredia – prekladovou 

komorou, ktorá zárveň slúži aj ako prekladová 

komora medzi modulom prípravy vzoriek 

a modulom pre analýzu. Otvor prekladovej 

komory má umožniť manipuláciu 

s kontajnerom o rozmerochmin. 20 x 20 x 30 

cm. 

Obstarávateľ disponuje 4 ks jednostranných 

izolačných rukavicových ochranných boxov 

znac ̌ky LABOX 85, ktoré majú byt ̌ prepojené 

medzi sebou (2ks v jednom a 2 ks v druhom 

laboratóriu). 

Uvedené boxy nepožadujeme dodat ̌, musia 

však byt ̌ upravené tak, aby umožn ̌ovali ľavo – 

pravý vstup do celého komplexu izoboxov.  

V module prípravy vzoriek  

zabudovať dve kamery na sledovanie 

vnútorného priestoru s vyvedením výstupu na 

veliteľské stanovisko.  

Áno 

25.  
modul identifikačného laboratória s real-time 

PCR analyzátorom a vákuovým čerpadlom na 

vodu. 

Áno 

Technologická časť 

 

26.  

dekontaminačný modul pre vstup a výstup 

z laboratória,  Jedná sa o zabudovaný modul v 

priestore kontajnera. Ako vchodové dvere z 

vonkajšieho priestoru, tak aj dvere zo strany 

laboratória musia mať priezorové okienka o 

rozmeroch najmenej 40 x 40 cm, všetky dvere 

musia byt ̌ hermeticky uzatvoriteľné.  

V obvodových stenách sú zabudované dýzy na 

vytvorenie dekontaminačného aerosolu, z hora 

je zavedená ružica na oplach čistou vodou po 

dekontaminácii, v spodnej c ̌asti je odtok do 

spoločnej zbernej nádoby odpadovej vody pre 

celý modul laboratória s výpustom a napojením 

na odpadový systém pol ̌nej nemocnice ROLE 

2E vel ̌kosti „C“. Dekontaminačný roztok musí 

mat ̌ ohrev na účinnú teplotu, oplachová voda 

musí byt ̌ chránená pred zamŕzaním. Súc ̌asťou 

dekontaminačného modulu je zásobná nádoba 

na dekontaminačný roztok o objeme približne 

40 litrov. Nádoba na dekontaminčný roztok 

musí umožn ̌ovat ̌ naliatie koncetrátu 

dekontaminačného roztoku a jeho následné 

zmiešanie s vodou pre vytvorenie účinnej 

koncentrácie. Objem nádrže vody pre oplach 

musí byt ̌ najmenej 150 litrov. Tlak kvapalín je 

v nádržiach vytváraný a udržiavaný 

Áno 
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kompresorom, ktorý vhán ̌a vzduch nad hladinu 

vody. V prípade poruchy kompresora, alebo 

výpadku dodávky energií je potrebné aby 

modul mal manuálnu zálohu vytvorenia tlaku 

napr. pumpou na vzduch. V priestore 

dekontaminačnej sprchy je zabudovaná jedna 

kamera na sledovanie vnútorného priestoru s 

vyvedením výstupu na velitel ̌ské stanovisko. 

Súčasťou modulu je vertikálny dekontaminačný 

autokláv umiestnený samostatne v priestore 

laboratória pre bezpečnú likvidáciu materiálu o 

objeme v rozsahu 30 – 50 litrov pevne 

zafixovaný v konštrukcii aby sa zabezpec ̌il 
proti  pohybu počas prepravy. Autokláv musí 

pracovať z vlastných nádrží autonómne bez 

napojenia sa na vonkajšie zdroje vody. Musí 

mat ̌ funkciu pre prípravu živných pôd.  

27.  

Energocentrum - generátor elektrickej energie 

na dodávku 400 V a 230 V o celkovom výkone 

podľa potreby a spotreby zabudovaných 

prístrojov navýšenom o 20 % pre potreby 

vykrytia nábehových rázov. Generátor dodáva 

energie do laboratória cez akumulátory, ktoré 

slúžia na vyrovnávanie výkyvov napätia a 

súčasne sú dobíjané pre preklenutie výpadkov 

generátora. Tieto akumulátory sú určené ako 

záloha energie na samostatnú činnosť 

laboratória po dobu najmenej 60 minút. 

Väščinu času bude laboratórium využívat ̌ 
externý zdroj elektrickej energie (vid ̌ napojenie 

podľa bodu 15 tohoto dokumentu)  

Áno 

28.  vodné hospodárstvo Áno 

29.  sklad odpadu Áno 

30.  sklad prostriedkov na individuálnu ochranu Áno 

31.  

Centrálny filtroventilačný systém s kúrením 

a klimatizáciou  Centrálny FVS sa v priestore 

vnútorného laboratória vetví na časť zásobujúcu 

stlačeným vzduchom osobné ochranné 

prostriedky napájané prostredníctvom 

rýchlospojok a na časť zásobujúcu vzduchom 

otvorený priestor laboratória. Z tohoto 

priestoru si budú IZO-boxy odoberať vzduch do 

svojho priestoru a vytvárat ̌ vlastný podtlak, 

ktorý má byt ̌ na úrovni podtlaku aspoň ako v 

dekontaminačnej sprche. Požadovaný podtlak v 

dekontaminačnej sprche voc ̌i  
vonkajšiemu prostrediu je o 105 -  

120 Pa nižší a podtlak v priestore laboratória je 

približne o 5 - 20 Pa vyšší, než v 

dekontaminačnej sprche - teda voči okoliu o 

100 Pa nižší.  

Áno 

32.  

priechodzí sprchovací kút s vonkajšími 

dverami do kontajnera, vnútornými dverami 

s priehľadom pre vstup do laboratória cez 

dekontaminačnú sprchu. 

Áno 

33.  dvere hermetické s otváraním do vnútra Áno 
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laboratória 

34.  dekontaminácia v manuálnom režime Áno 

35.  
nanesenie dekontaminačného činidla na celý 

povrch aerosolom,  
Áno 

36.  vykonanie oplachu tlakovou teplou vodou.  Áno 

37.  
Zásobník dekontaminačného činidla pre 

opakovanú dekontamináciu pri výstupe/vstupe 

pracovníkov 

Pre min. 15  

opakovaní 

38.  
Sprchový kút pripojený na centrálny odťah pár 

do kolektívneho HEPA a ULPA filtra 
Áno 

39.  
Technologický odpad je zachytávaný 

v samostatnej nádrži, môže byť umiestnená aj 

mimo kontajner.  

Áno 

40.  
Objem nádrže vodného hospodárstva na pitnú 

vodu  
150 l 

41.  

čerpadlo pre distribúciu vody z vonkajšieho 

zdroja a pre tlakovodnú vetvu, ohrievač vody 

elektický, armatúry pre distribúciu teplej a 

studenej vody pre pracoviská laboratória.  
Napojenie sa na lokálny rozvod vody z 

miestnych zdrojov alebo z úpravne ROLE 2 E 

bajonetom vel ̌kosti „D“, prípadne možnosť 

napojenia na cisternu. Jedno čerpadlo je pre 

potreby naplnenia nádrží na vodu. Druhé 

c ̌erpadlo odčerpáva vodu z dekontaminačného 

modulu do zbernej nádoby na odpad. Vo 

vnútornom laboratóriu sa nepožaduje 

distribúcia vody ani jej ohrev.  

Áno 

42.  
Filtroventilačný systém  pre odťah pár 

z priestorov dekontaminačnej sprchy 

Áno, s podtlakom 

voči okoliu 

43.  
Filtroventilačný systém  pre odťah pár 

z priestorov laboratória pre prípravu vzoriek  

Áno, s podtlakom 

voči okoliu 

44.  
Filtroventilačný systém  pre odťah pár 

z priestorov identifikačného laboratória 

Áno, s podtlakom 

voči okoliu 

45.  
Odťah do filtroventilačného systému riešiť od 

stropu i podlahy pracovísk 

Áno 

46.  

Hodnota podtlaku má byt ̌ 105 - 120 Pa. Jedná 

sa o hodnotu požadovanú na konštukciu 

laboratórií podľa požadaviek WHO 

definovaných v Laboratory Biosafety Manual 

2004. Pre funkciu prístrojov nie je tento rozdiel 

tlaku obmedzujúci.  

Najmenej 100 Pa 

47.  
Vytvorený podtlak v kabínach nesmie 

narušovať chod izolačných a laminárnych 

boxov 

Áno 

48.  
HEPA a ULPA filtre ľahko vymeniteľné, 

vybavené detekciou signalizujúcou potrebu 

výmeny 

Áno 

49.  
Filtroventilačný systém je požadovaný 

s automatickým riadením a alarmom 
Áno 

50.  

režim úplnej hermetizácie pracovísk a  celého 

vnútorného pracovného priestoru laboratória 

(celého kontajneru), od vchodu do 

dekontaminačného modulu po vlastné 

laboratórium pre zabránenie úniku agens do 

okolitého prostredia.  

Áno 
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51.  
Nasávaný vzduch z okolitej atmosféry a 

vypúšťaný vzduch filtrovať v HEPA a ULPA 

filtri 

Áno 

52.  

Privádzaný vzduch je požadované ohrievať, 

alebo ochladzovať vo vykurovacej alebo 

klimatizačnej jednotke s udržaním vnútornej 

teploty 22 °C, +/- 5 °C, pri teplote okolia -30 °C 

až +50 °C 

Áno 

53.  

výsuvný modul min rozmerov pôdorysu 1,5 x 2 

m a výšky najmenej 190 cmv prednej vstupnej 

stene kontajnera pre zväčšenie 

nehermetizovanej technologickej časti – 

vstupu, slúžiaci aj ako tzv. veliteľské 

stanovisko s vývodmi komunikačných prvkov 

v steen modulu a zároveň aj ako vstup do 

dekontaminačného modulu. 

Áno 

54.  

jednoduchý systém vysúvania modulu 

zvládnuteľný max. 4 osobami s možnosťou 

stabilizácie - uvedením pracovnej plochy 

laboratória do vodorovnej polohy, kvôli 

citlivosti inštalovaných prístrojov a vodného 

hospodárstva voc ̌i vychýleniu.  

Stabilizáciu riešiť prostredníctvom 4 ks 

zabudovaných výsuvných podpier  

Áno 

55.  Motorová mobilná elektrocentrála Áno 

56.  Výkon elektrocentrály Min 8 kW 

57.  
Schopnosť dodávnia energie aj počas 

transportu na miesto určenia 
Áno 

58.  
Priestor na uskladnenie elektrocentrály 

s vývodom spalín mimo kontajner a prívodom 

vzduchu 

min 1000 x 700 x 

800 mm  

59.  miesto uloženia prístupné z vonkajšej strany. Áno 

Minimálne 

požadované 

parametre 

elektrocentrály 

60.  Menovitý základný výkon - PRP 5,8 kVA / 4,6 kW 

61.  Maximálny výkon 8  kVA / 5,1 kW 

62.  Menovité napätie 3 x 230 / 400 V 

63.  Menovitý prúd trojfázový 8,4 A 

64.  Menovitý prúd jednofázový - 

65.  Maximálny prúd jednofázový 13,1 A 

66.  Otáčky 3000 min-1 

67.  Trvalý výkon 5,8 kW 

68.  Doporučený max. výkon 6,4 kW 

69.  Nasávanie prirodzené 

70.  Regulátor otáčok mechanický 

71.  Chladenie vzduchom 

72.  Štartovanie elektrické 

73.  Palivo motorová nafta 

74.  Trieda vyhotovenia G 1 

75.  Merná spotreba paliva 300g/kWh 

76.  Hodinová spotreba paliva 100 % max 2 l/h 

77.  Štandardná nádrž 10,0 l 

78.  Objem oleja v motore 1,5 l 

79.  Ovládacie napätie 12 V 

80.  Batérie 45 Ah 

81.  Typ generátora trojfázový  

82.  Spojenie s motorom B9 / c23 
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83.  Regulácia napätia kompaundná 

84.  Presnosť regulácie napätia 10 % 

85.  Krytie IP 23 

86.  Trieda izolácie H 

87.  dĺžka 800mm 

88.  šírka 600mm 

89.  výška 700 mm 

90.  hmotnosť 120 kg 

91.  umiestnenie na kolesách - mobilita Áno 

 
92.  

Sklad prostriedkov na individuálnu ochranu so 

stojanmi 

Pre min 4 

špeciálne odevy 

93.  

prevetrávanie teplým vzduchom, 

uzatvárateľný, teplota sušiaceho vzduchu má 

byt ̌ regulovateľná a nemá presiahnuť 45°C, 

vytvorený oddelený priestor pre zavesenie 

odevov.  

Áno 

94.  

Sklad technologického odpadu dva zberné 

uzávery od izolačných boxov, jeden 

samostatný bezpečnostný uzáver na kvapalný a 

jeden na tuhý odpad. 

(Odpad z dekontaminačného modulu sú vodou 

riedené dekontaminačné prostriedky na báze 

chlóru, formalínu alebo kvartérnych 

amóniových soli po ich použití v module. Tiež je 

to odpad vzniknutý pri práci v laboratóriu, teda 

vzorky tkanív, potravín, vody a prostredia po 

ich spracovaní a dekontaminácii spolu s 

použitými laboratórnymi pomôckami  

ako sú špičky mikropipiet, skúmavky, 

eppendorfky, filtre a kvapaliny použité pri 

práci.) 

Áno 

95.  Objem zberných nádob tuhého odpadu Každá min. 20 l 

96.  
Prístup do skladu odpadu je z vonkajšej časti 

kontajnera 
Áno 

97.  
teleso skladu uzatvárateľné, uzamykateľné, 

nárazuvzdorné, vybavené záchytom rozliatych 

chemikálií 

Áno 

98.  
Rozvody (armatúry) pre tlakové fľaše, alebo 

generátory pre technické plyny analytickej 

čistoty s armatúrami pre rozvod na pracoviská 

Áno 

99.  
Priestor pre Devarovu nádobu na kvapalný 

dusík. 
Áno 

100.  

rozvod vzduchu zo zásobníkov – fliaš so 

stlačeným vzduchom umiestneným pri vstupe 

a výstupe z laboratória s vyvedením do 

rýchlospojek s uzáverom v identifikačnom 

laboratóriu 

Áno 

101.  

zásobníky vzduchu na 2 hod práce v rozvode 

vzduchu na izolované dýchanie, Zásoba fliaš 

má byt ̌ 6 fliaš typu PLUTO o objeme každá 6,8 

litra, s náplňou postačujúcou na minimálne 60 

minút práce v laboratóriu. Max. plniaci tlak je 

374 Bar. Fľaše je požadované pevne inštalovať 

v kontajneri, teda aj pri preprave budú na 

svojom určenom mieste  

Áno 

 102.  predvstupový stan o rozmeroch min 3x 3 m Áno 
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predelený na 2 sektory slúžiaci ako 

predvstupová miestnosť a priestor určený na 

obliekanie a vyzliekanie ochranných odevov. 

Je požadované ukotvenie o stenu kontajneru (z 

jednej strany) ako aj ukotvenie do zeme.  

103.  
Stan rýchlo rozložiteľný do pracovného 

režimu, odolný voči vplyvom počasia farba 

khaki 

Áno 

104.  
Podlaha stanu z ľahko umývateľnej 

a dezinfikovateľnej hmoty rozkladacia ľahko 

prenosná. 

Áno 

Modul prípravy 

vzoriek a 

predbežnej analýzy 

105.  Mokrý laboratórny stôl s drezom Áno 

106.  

montáž pre upevnenie prístrojov -mechanické 

zabezpec ̌enie a upevnenie vnútorného 

vybavenia laboratória (napr. prístroje, stoličky, 

skrinky, poličky, zásuvky.) proti 

posunutiu/pádu počas prepravy kontajnera.  

Áno 

107.  Osvetlenie laboratória  najmenej 200 lux 

108.  Antikorová pracovná a manipulačná doska Áno 

109.  

Hermeticky utesnený prekladový box pre 

vkladanie vzoriek z vonku do vnútra 

laboratória - box spojený s otvorom vo 

vonkajšej stene laboratória a s oboma 

izoboxmi zrkadlovo. Slúži na príjem vzoriek, 

uzatvárateľný ako z vonkajšej strany, z 

vnútornej strany a aj zo strán oboch 

IZO-boxov.  

Z vnútornej strany laboratória s priehl ̌adným 

oknom. Box tvorí medzic ̌lánok medzi 

IZO-boxmi navzájom. Vnútro tohoto boxu 

musí byt ̌ dekontaminovateľné.  

Rozmery boxu sú 

približne 500 x 

500 x 500 mm. 

110.  
Úložný priestor pre laboratórny spotrebný 

materiál. 
Áno 

111.  

prípojky pre centrálnu distribúciu vzduchu do 

prístrojov individuálnej ochrany (PIO) obsluhy 

s rýchlouzáverom. 

Pre ochranné masky typov Rinba Patrol / 

NORD, EOBO 10, EBO 10, EBO 10/M  

4x  

112.  prívod teplej a studenej vody Áno 

113.  
zberný systém na odpadovú vodu napojený 

bajonetom veľkosti „C“. 
Približne 200 l 

114.  Zásuvka 230V/50Hz AC 2 ks 

115.  Zásuvka 24V DC 2 ks 

116.  Prívod propán-butánu Nie 

Modul 

identifikačného 

laboratória 

117.  
Veľkoplošný nerezový pracovný stôl vo výške 

750 mm od podlahy prispôsobený vnútorným 

pomerom laboratória. 

2 ks 

118.  
vývody a nasávacie zariadenie centrálneho 

Filtroventilačného systému 
Áno 

119.  
odťah ovzdušia z laboratória, od podlahy a 

stropu, odťah ovzdušia z okolia prístrojov 
Áno 

120.  
Vstup z laboratória predbežnej analýzy a 

prípravy vzoriek aj z dekontaminačnej 

miestnosti – sprchy 

Áno 

121.  Pri každom pracovnom stole 3 x zásuvka Áno 
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Real-time 

analyzátor 
131.  

Analyzátor prítomnosti špecifických sekvencií 

nukleových kyselín v reálnom čase 
Áno 

132.  Relatívna a absolútna kvantifikácia  Áno 

133.  Genotypizácia (Endpoint Genotyping Analysis)  Áno 

134.  
Melting analýzy (High Resolution Melting, 

Melting Peak Analysis)  
Áno 

135.  EPF (Endpoint Fluorescence)  Áno 

136.  Rozmery 
Š 400 mm x H 400 

mm x V 530 mm 

137.  Hmotnosť 25 kg 

138.  Hlučnosť 43 dB 

139.  Počet reakcií 1 – 96 

140.  
Reakčné nádoby 96-jamkové platničky (biele), 

8-skúmavkové stripy (napr. 
LightCycler® 8-Tube Strips, biele) 

Áno 

141.  
Optický systém 4 excitačné, 4 

emisné filtre 

142.  
Reakčný objem 10 - 50 µl 

(štandardne 20 µl) 

143.  

Termoelektrický systém, Peltierov blok bez 

potreby kalibrácie 
vyhrievanie a 

chladenie od 37°C 
do 98 °C 

144.  Rýchlosť zmeny teploty (vyhrievanie) : 4,4°C/s 

145.  Rýchlosť zmeny teploty (chladenie): 2,2°C/s 

146.  Teplota veka 100°C ± 6°C 

147.  
Životnosť bloku (strieborný blok bez potreby 

ROX kompenz.) 

100.000 cyklov 

148.  
Vysoká teplotná uniformita Tm rozpätie 0.4°C 

(max-min), STD < 
0.1°C 

149.  
Teplotná stabilita +/- 0.2°C okolo 

cieľovej teploty 

150.  
Teplotný gradient (x – y °C) (3 teplotné zóny) Max. 20°C 

teplotného 
rozpätia  

elektrickej siete AC 230 V/ 50 Hz.  

122.  

suchý termoblok s výmennou hlavou na  

skúmavky 20 ml a eppendorfky 2 ml, s 

možnost ̌ou miešania (rotovania) hlavy. Teplota 

nastaviteľná do 110 °C, s časovac ̌om.  

Áno 

123.  
Chladnička na -74 °C min. 150 l zásuvková + 

záloha CO2, AC 230V/50 Hz 
Nie 

124.  
Chladnička s vnútorným objemom 100 l,  

mraznička s vnútorným objemom min 70 l,  

230V/50 Hz 

Áno 

125.  Prístroj na úpravu vody – reverzná osmóza Áno 

126.  Vyvíjač dezinfekčných aerosolov. Áno 

127.  Žiariče UV- germicídne lampy  4 ks 

128.  
Lampy halogénové nad pracovnými stolmi 

nastaviteľné 
Áno 

129.  
Skrinky na steny a k pracovným stolom 

nerezové 600x800x350 
2 ks 

130.  
Priestor pracoviska je požadované vybaviť 

prípojkou pre centrálnu distribúciu vzduchu do 

PIO obsluhy s rýchlouzáverom  

4 x  
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151.  Reakčný čas (40 cyklov, 2-kroková PCR) < 35 min (20 µl) 

152.  

Excitácia fluorescencie, Bezúdržbová biela 

širokospektrálna LED s excitačnými 

filtrami 

Áno 

153.  
Detekcia fluorescencie Použitie emisných 
filtrov (CCD kamera) 

Áno 

154.  Vedenie svetla (excitácia, detekcia) optické vlákna 

155.  
Rýchlosť merania (získavanie dát) 10 – 1000 ms (v 

dynamickom 

móde) 

156.  

Výrobcom kalibrované farbivá (pri 
dodávke) pred-kalibrovaná Color Compenzácia 

: SYBR Green I / FAM/ResoLight; VIC / HEX / 
Yellow555; 

LC RED 610 / Texas Red; Cy5 

 

Áno 

157.  Možnosti multiplexingu 4x multiplexing 

158.  
Interkalačné farbivá (napr. SYBR Green I, 
ResoLight) 

Áno 

159.  Hydrolyzačné próby (TaqMan® Probes, UPL) Áno 

160.  
 

Senzitivita 10-log dynamického rozpätia 
Áno 

161.  detekcia 1 kópie DNA Áno 

162.  

Cq uniformita Rozpätie 

(max-min) 0.8, 
STD < 0.2, 

2-násobná 
diskriminácia 

163.  

 
Ovládacia pracovná stanica  -Vstavané PC s 

pokročilou dotykovou obrazovkou min 
rozmerov 10,4”, SVGA 800x600) 

Áno 

164.  
Ovládací softvér SW-1.1, Intuitívny softvér 

“User friendly”na báze Win7, 
HRM softvér súčasťou 

Áno 

165.  

Možnosti prepojenia LAN (vzdialený 

manaţment dát, vzdialené monitorovanie 
funkcionalít, notifikácie e-mailom)  pre potreby 

vzdialenej správy Real- Time PCR analyzátora, 
taktiež je požadované zabudovanie 

monitorovacích kamier vnútorného priestoru s 
prenosom zvuku  

a obrazu na veliteľské stanovisko. (priestor vo 

výsuvnom module). Prenos zvuku riešit ̌ 
nezávisle na prenose obrazového signálu. 

Vzdialený manažment dát bude do vzdialenosti 
max. 10 metrov.  

Áno 

166.  
Možnosť prepojenia s PC/Notebookom (Win 

XP, Win 7 a novší). 

Áno 

167.  
Externá prenosná vyhodnocovacia počítačová 

jednotka s operačným systémom Windows 7 a 
vyššie 

1 ks 

168.  USB kľúč na zálohu dát Áno 

169.  
Možnosť exportu dát do .txt , LCS / RDML, 
obrázkov 

Áno 

Vákuové čerpadlo 

na presávanie vody 
170.  

Vodná výveva na vytvorenie vákua, použitie na 

mikrobiologickú filtráciu vody 
Áno 
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171.  
Bezolejové piestové čerpadlo nevyžadujúce 

údržbu, vyrobené z materiálov Ryton,Viton, 

Polyetylén používané v zdravotníctve 

Áno 

 
172.  

Chemicky odolné voči bežným korozívnym 

prostriedkom v prostredí 
Áno 

 
173.  

Možnosť jednoduchého prenášania na iné 

miesto bez nutnosti inštalácie  
Áno 

 
174.  

Jednoduchá regulácia vákua reguláciou otáčok 

motora, alebo vzduchovým ventilom 
Áno 

 
175.  

Základná údržba vykonateľná vlastnými 

prostriedkami bez nutnosti servisného zásahu 
Áno 

 176.  Poistná nádoba na prečerpanú vodu Áno 

 177.  Objem poistnej nádoby 1 – 2 l Áno 

 178.  Materiál poistnej nádoby plast prípadne sklo Áno 

 179.  Sací výkon min. 25 l/ min Áno 

 180.  Vákuum 80 – 90 kPa  Áno 

 181.  Hlučnosť max. 55 dBa Áno 

 182.  Napájanie 230 V / 50 -60 Hz Áno 

 183.  Hmotnosť  max 6 kg 

 

184.  Rozmery : 

 

Š:  400 mm   

H: 180 mm   

V: 370 mm 

 
185.  

Štandardná záruka na analyzátor 24 mesiacov 

od dátumu inštalácie 
Áno 

 
186.  

Záruka na dodávku náhradných dielov 

minimálne 7 rokov od dátumu inštalácie 
Áno 

 

 

 

 

 

Požiadavky na školenie personálu: 

Zaškolenie pracovníkov na sfunkčnenie predmetu zákazky (inštalačné školenie) minimálne 10 dní, 

Školenie systému (servisné školenie) minimálne 4 hodiny. 

Školenie na prácu s modulmi minimálne 4 hodiny. 

Dodatočné školenia, testovanie v reálnych podmienkach minimálne 5 hodín. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


