
Kúpna zmluva č. Z20229674_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo: Šafárikovo nám. 6, 81499 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00397865
DIČ: 2020845332
IČ DPH: SK2020845332
Telefón: 0259244617

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Carl Zeiss Slovakia, s. r. o.
Sídlo: Račianska 12481/77/A, 83102 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 46095969
DIČ: 2023226777
IČ DPH:
Telefón: +42125564 6791

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Mikroskop s príslušenstvom
Kľúčové slová: mikroskop
CPV: 38510000-3 - Mikroskopy; 38515200-0 - Fluorescenčné mikroskopy; 38518200-1 - 

Stereomikroskopy alebo mikroskopy pracujúce s rozloženým svetlom; 60000000-8 - 
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Mikroskop s príslušenstvom

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Mikroskop s príslušenstvom ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Vzpriamený kovový statív mikroskopu s integrovaným 
manažmentom osvetlenia.

Inteligentný manažment osvetlenia progresívneho typu.

Min. 6 pozičný revolver objektívov s kódovanou pozíciou
pre svetlé pole.

Revolver objektívov musí mať pre každý objektív 
samostatnú štrbinu. Vhodný pre použitie so 
špecializovanými objektívovými prizmami DIC kontrastu.

Min. 2 pozičný kódovaný revolver pre DIC modul s 
analyzátorom.

LED osvetlenie v prechádzajúcom svetle min. 10W.

Zaostrovanie v rozsahu min. 24mm s posuvom až do 
max. 110mm.

Nastavenie fokus stop pozície.
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Min. 6 pozičný ergonomicky umiestnený revolver pre 36 
mm filtre ovládateľný z oboch strán mikroskopu.

Integrovaný 24V DC 60W napájací zdroj, stabilizovaný 
100 ... 240V AC / 50 ... 60Hz.

ECO ovládacie tlačidlo režimu a riadenia svetelného 
zdroja.

Min. 2 ks tlačítok pre priame fotenie zo statívu 
ergonomicky umiestnené na oboch stranách statívu pri 
skrutke zaostrovania.

USB 2.0 port na prepojenie s PC.

Trinokulárny tubus s veľkosťou zorného poľa FOV min. 
23 mm, s 30 ° sklonom a delením svetla na okuláre a 
kameru v pomere 50:50.

Okuláre s veľkosťou zorného poľa FOV min. 23 mm a 
10x zväčšením, dioptrickou korekciou na oboch 
okulároch so stupnicou.

Stolík s tvrdeným povrchom odolný voči oteru s 
rozmerom min. 220 x 170 mm s rozsahom posuvu min. 
75x50mm, s ergonomicky nastaviteľnou tuhosťou 
posuvu x,y a výškou ovládacej rúčky min. 135mm 
rozšíriteľné o min. 15mm vpravo.

Držiak na dve sklíčka s prítlačnou pružinou vľavo.

Min 5 pozičný revolverový kondenzor Achromát Aplanát 
s N.A. min. 0.9 s výklopnou frontálnou šošovkou s 
ovládaním vľavo aj vpravo pre objektívy 1,0 - 100 x, WD 
= 1,0 mm vhodý pre pozorvanie v BF/D/PH/DIC.

Objektívy: Plan-fluorit 2,5x/min. 0,08 N.A. Plan-fluorit 
10x/ min. 0,3 N.A. Plan-fluorit 20x/ min. 0,5 N.A. 
Plan-fluorit 40x/ min. 0,75 N.A. Plan-fluorit 100x oil/ min. 
1,3 N.A.

DIC kontrast pre 40x a 100x objektív.

Videoadaptér pre pripojenie C-závitovej digitálnej 
kamery s faktorom zväčšenia 0,5x.

Farebná digitálna kamera s rozlíšením pre záznam min. 
8,3 megapixelového obrazu, rozlíšenie Ultra HD, známe 
aj ako rozlíšenie 4K pre živý obraz, bitová hĺbka je 3x8 
bit na pixel, živá snímková frekvencia pri plnom 4K 
rozlíšení je min. 30 fps s použitím HDMI, doba expozície
min. 60 μs do 1s, gain od 1x do 22x, automatické 
vyváženie bielej a automatická expozícia a regulácia 
gain pri rozlíšení 4K / Ultra HD, aktívny denoising, 
aktívne, zaostrovanie a živé HDR pri plnom rozlíšení 4K 
/ Ultra HD;

kamera funguje aj v samostatnom režime bez PC,kedy 
sú parametre kamery prístupné z kontrolného menu 
OSD (On-Screen Display). OSD sa ovláda myšou a 
klávesnicou na pomenovanie súborov. alebo so 
softvérom Labscope). Kamera je podporovaná 
softvérom Labscope,kt. umožňuje bezdrôtové ovládanie 
kamery. Kamera je kompatibilná s adaptérom USB 
Wi-Fi,kt. možno vložiť do portu USB 3.0. Ethernetový 
port kamery umožňuje použitie s (Wi-Fi-) Routerom, 
Kamera môže byť pripojená k PC cez rozhranie USB 
3.0, mikroskop je spojený s kamerou pomocou jediného 
kábla,kt. napája kameru a umožňuje komunikáciu medzi 
nimi.

Ovládací softvér pre ovládanie motorických častí 
mikroskopu.

Modul softvéru pre automatické fotenie obrázkov s 
posuvom v osi Z.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Strana 2 z 4 



Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Objednávateľ požaduje, aby dodávateľ bol autorizovaným obchodným zástupcom dodávanej značky mikroskopu a s vlastným 
autorizovaným servisom.

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Úhrada plnenia bude uskutočnená po dodaní objednaného tovaru na základe doručenej faktúry s uvedením jednotkových cien,
DPH a celkovej ceny s DPH. Požaduje sa predložiť funkčnú a technickú špecifikáciu, vrátane technických listov preukazujúcich
splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presného názvu (obchodnej značky) 
predmetu zákazky do 3 pracovných dní od účinnosti Zmluvy.

V prípade nedodržania technických parametrov na predmet zákazky, uvedených v technickej špecifikácii a požiadaviek 
objednávateľa, bude toto považované za podstatné porušenie zmluvy a verejný obstarávateľ má právo odstúpiť od zmluvy a to
bez akýchkoľvek ďalších nárokov zmluvných strán.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava
Obec: Bratislava

Ulica: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 
842 15  Bratislava

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

29.09.2022 08:00:00 - 22.11.2022 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kompletný predmet zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy 
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 16 750,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 20 100,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy 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.
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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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20229674

V Bratislave, dňa 23.09.2022 10:38:00

Objednávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Carl Zeiss Slovakia, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z20229674


Zákazka


Identifikátor Z20229674


Názov zákazky Mikroskop s príslušenstvom


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/328772


Dodávateľ


Obchodný názov Carl Zeiss Slovakia, s. r. o.


IČO 46095969


Sídlo Račianska 12481/77/A, Bratislava, 83102, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 5.9.2022 15:36:45


Hash obsahu návrhu plnenia 7noTJGi36FpIUUKMlHXt6B2gi14jYdC4bSdA3nVKgjg=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
- vzpriamený kovový statív mikroskopu s integrovaným manažmentom osvetlenia ZEISS Axioscope 5
- inteligentný manažment osvetlenia progresívneho typu
- 6 pozičný revolver objektívov s kódovanou pozíciou pre svetlé pole
- revolver objektívov má pre každý objektív samostatnú štrbinu. Vhodný pre použitie so
špecializovanými objektívovými prizmami DIC kontrastu
- 2 pozičný kódovaný revolver pre DIC modul s analyzátorom
- LED osvetlenie v prechádzajúcom svetle 10W
- zaostrovanie v rozsahu 24mm s posuvom až do 110mm
- nastavenie fokus stop pozície
- 6 pozičný ergonomicky umiestnený revolver pre 36 mm filtre ovládateľný z oboch strán mikroskopu
- integrovaný 24V DC 60W napájací zdroj, stabilizovaný 100 ... 240V AC / 50 ... 60Hz
- ECO ovládacie tlačidlo režimu a riadenia svetelného zdroja
- 2 ks tlačítok pre priame fotenie zo statívu ergonomicky umiestnené na oboch stranách statívu pri
skrutke zaostrovania.
- USB 2.0 port na prepojenie s PC
- trinokulárny tubus s veľkosťou zorného poľa FOV 23 mm, s 30 ° sklonom a delením svetla na okuláre
a kameru v pomere 50:50.
- okuláre s veľkosťou zorného poľa FOV 23 mm a 10x zväčšením, dioptrickou korekciou na oboch
okulároch so stupnicou
- stolík s tvrdeným povrchom odolný voči oteru s rozmerom 220 x 170 mm s rozsahom posuvu
75x50mm, s ergonomicky nastaviteľnou tuhosťou posuvu x,y a výškou ovládacej rúčky 135mm
rozšíriteľné o 15mm vpravo
- držiak na dve sklíčka s prítlačnou pružinou vľavo
- 5 pozičný revolverový kondenzor Achromát Aplanát s N.A. 0.9 s výklopnou frontálnou šošovkou s
ovládaním vľavo aj vpravo pre objektívy 1,0 - 100 x, WD = 1,0 mm vhodý pre pozorvanie v BF/D/PH/
DIC
- Objektívy: Plan-fluorit 2,5x/0,08 N.A.
Plan-fluorit 10x/0,3 N.A.
Plan-fluorit 20x/0,5 N.A.
Plan-fluorit 40x/0,75 N.A.
Plan-fluorit 100x oil/1,3 N.A.
- DIC kontrast pre 40x a 100x objektív
- Videoadaptér pre pripojenie C-závitovej digitálnej kamery s faktorom zväčšenia 0,5x
- farebná digitálna kamera s rozlíšením pre záznam 8,3 megapixelového obrazu, rozlíšenie Ultra HD,
známe aj ako rozlíšenie 4K pre živý obraz, bitová hĺbka je 3x8 bit na pixel, živá snímková frekvencia pri
plnom 4K rozlíšení je 30 fps s použitím HDMI, doba expozície 60 μs do 1s, gain od 1x do 22x,
automatické vyváženie bielej a automatická expozícia a regulácia gain pri rozlíšení 4K / Ultra HD,
aktívny denoising, aktívne, zaostrovanie a živé HDR pri plnom rozlíšení 4K / Ultra HD, kamera funguje
aj v samostatnom režime bez PC, kedy sú parametre kamery prístupné z kontrolného menu OSD (On-
Screen Display). OSD sa ovláda myšou a klávesnicou na pomenovanie súborov. alebo so softvérom
Labscope). Kamera je podporovaná softvérom Labscope, ktorý umožňuje bezdrôtové ovládanie
kamery. Kamera je kompatibilná s adaptérom USB Wi-Fi, ktorý možno vložiť do portu USB 3.0.







Ethernetový port kamery umožňuje použitie s (Wi-Fi-) Routerom, Kamera môže byť pripojená k PC cez
rozhranie USB 3.0, mikroskop je spojený s kamerou pomocou jediného kábla, ktorý napája kameru a
umožňuje komunikáciu medzi nimi.
- Ovládací softvér pre ovládanie motorických častí mikroskopu
- Modul softvéru pre automatické fotenie obrázkov s posuvom v osi Z


Prílohy:
7760921506_20220817_104559 ZEISS Axioscope 5 UK.pdf (navrh plnenia )










Carl Zeiss Slovakia, s. r. o.  Zapísaná v OR Okresného súdu 
Račianska 12481/77/A Bratislava I., oddiel Sro,  
831 02 Bratislava 3  vložka 71691/B  UniCredit Bank Czech Republic and  Slovakia a.s. 
Telefon: +421 255 646781,91 IČO: 46 095 969  pobočka zahraničnej banky a.s. 
Telefax: +421 255 646 783  DIČ: 2023226777  IBAN: SK30 1111 0000 0011 4740 5007 
E-mail: office.sk@zeiss.com IČ pre DPH: SK2023226777  SWIFT:UNCRSKBX 



Carl Zeiss Slovakia, s. r. o.



Univerzita Komenského v Bratislave 
Šafárikovo nám. 6, Bratislava, 
81499
SLOVAKIA



Carl Zeiss Slovakia, s. r. o.
Račianska 12481/77/A
831 02 Bratislava 3



Váš obchodný kontakt
Peter LetovanecMeno:



Váš technický kontakt
Peter LetovanecMeno:
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Ponuka
Číslo ponuky: 7760921506



841711Zákaznícke číslo:



Pol.č. Obj. číslo / Popis Počet Cena/ks (EUR) Celková cena 
(EUR)



10 490041-9880-010



Microscope Axioscope 5/7 KMAT



Consisting of the following items:



1 ks



20 430035-9061-000



Axioscope 5 Fluorescence Stand



1 ks



30 425520-9010-000



Binokulárny fototubus 30/23



1 ks



40 444036-9000-000



Okulár PL 10x/23 Br. foc.



2 ks



50 444801-0000-000



Očnica



2 ks



60 432035-9003-000



Mechanical stage 75x50 RH



1 ks



70 432333-9002-000



dual use specimen holder



1 ks



80 430710-9001-000



Stage carrier, detachable



1 ks



85 424940-9051-000 1 ks











Číslo ponuky: 7760921506
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Reflector Slider 2x cod



90 430720-9001-000



Condenser carrier



1 ks



100 424225-9070-000



Condsr Achr Apl 0.9 BF/D/PH/DIC



1 ks



110 426715-9030-000



KOndenzor modul DIC II/0.9 s polarizérom



1 ks



120 420320-9902-000



EC Plan-NEOFLUAR 2.5x/0.085



1 ks



130 420340-9901-000



Objektív EC "Plan-Neofluar 10x/0.3 M27



1 ks



140 420350-9900-000



Objektív EC "Plan-Neofluar" 20x/0.50



1 ks



150 420360-9900-000



Objektív EC "Plan-Neofluar" 40x/0.75



1 ks



160 420490-9900-000



EC Plan-Neofluar 100x/1.3 Oil WD=0.2 M27



1 ks



170 426945-0000-000



DIC posuv PN40x PN100x



1 ks



180 424921-9901-000



Analyzatór module DIC ACR P&C



1 ks



190 426570-9001-000



Microscopy Camera Axiocam 208 color



1 ks



200 426112-0000-000



Camera Adapter 60N C2/3"0.5x



1 ks



201 410135-1002-360



SW ZEN 3.6 Lic



1 ks



250 410136-1030-110



ZEN Module Z Stack



1 ks











Číslo ponuky: 7760921506



05.09.2022Dátum:
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V súlade s platnými exportnými kontrolnými nariadeniami vrátane ustanovení európskeho a amerického kontrolného zákona o 
exporte nadobudne táto cenová ponuka platnosť iba v prípade zákazu predaja, ak je tento zákaz zrušený, alebo nadobudne 
platnosť iba v prípade, že predaj podlieha povoleniu, ak boli udelené všetky potrebné úradné povolenia. Ak dohoda nevstúpi do 
platnosti na základe príslušných exportných kontrolných nariadení, akékoľvek nároky voči nám, predovšetkým škodové nároky, 
budú zamietnuté. damages, shall be excluded.



V súvislosti s vykonaným servisným zásahom bol vygenerovaný stavový report obsahujúci anonymné dáta bez akéhokoľvek vzťahu 
k produktom alebo zamestnancom zákazníka. Zákazník týmto súhlasí s využitím týchto dát k odstraňovaniu chýb a k optimalizácii 
ZEISS produktov a služieb. systems and optimizing its services.
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