Kúpna zmluva č. Z201841763_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, Slovenská republika
00397563
2020677824
SK2020677824
+421 415135001

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Advantage-fl.cz s.r.o.

Sídlo:

Ke Kameni 266, 251 62 Louňovice, Česká republika

IČO:

28217179

DIČ:

28217179

IČ DPH:

CZ28217179

Číslo účtu:
Telefón:

+420 605 885 585

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

3D optické meracie zariadenie s vysokým rozlíšením a vybavenie

Kľúčové slová:

neskreslené meranie, GPS, drsnosť, analýza reznej hrany nástroja

CPV:

38630000-0 - Astronomické a optické prístroje; 38634000-8 - Optické mikroskopy;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. 3D optické meracie zariadenie
2. Objektív 5x
3. Objektív 10x
4. Objektív 20x
5. Objektív 50x
6. Objektív 100x
7. Ovládací softvér
8. Digitálne ovládané kruhové biele LED svetlo
Položka č. 1:

3D optické meracie zariadenie

Funkcia
Meracie zariadenie pracuje na princípe Focus-variation a bude používané na bezkontaktné a neskreslené snímanie resp.
meranie 3D tvarov a skutočných farieb povrchu meraných vzoriek. Zároveň s vysokým rozlíšením na úrovni nm bude
analyzovať získané údaje (napr. GPS – geometrická špecifikácia výrobkov, analýzy rezných plôch nástroja a jeho ostria,
analýza drsnosti v 2D a 3D veličinách, analýza strmých stien, analýzy lesklých povrchov a zložitých profilov) a hĺbkové
merania v pomere 1:5.
Technické vlastnosti

Jednotka
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Minimum

Maximum

Presne

3D optické meracie zariadenie počet

ks

veľkosť meranej oblasti (os x, y, z)

mm

100 x 100 x
100

pracovná vzdialenosť

mm

23,5

pracovná vzdialenosť

mm

Motorizovaný stolík počet

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Meracia jednotka (princíp)

•

Focus-variation

Motorizovaná hlavica

•

min. pre 6 objektívov

Motorizovaný stolík

• motorizovaný posuv v osi X, Y, Z – min. 100mm, • hmotnosť
meranej súčiastky na motorizovanom stolíku min. 30 kg, •
joystick na ovládanie motorizovaného stolíka.

Ovládanie 3D optického meracieho zariadenia

•

Položka č. 2:

1

4,5
1

PC, USB klávesnica + myš, •

monitor min. uhlopriečka 27“

Objektív 5x

Funkcia
Pre zväčšenie 5x
Technické vlastnosti

Jednotka

Objektív 5x

ks

1

Pracovná vzdialenosť

mm

23,5

horizontálne rozlíšenie

μm

vertikálne rozlíšenie

nm

meraná drsnosť Ra

nm

1200

meraná drsnosť Sa

nm

600

meraný rádius

μm

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Položka č. 3:

Minimum

4

Maximum

Presne

23
410

10

Objektív 10x

Funkcia
Pre zväčšenie 10x
Technické vlastnosti

Jednotka

Objektív 10x

ks

1

Pracovná vzdialenosť

mm

17,5

horizontálne rozlíšenie

μm

vertikálne rozlíšenie

nm

meraná drsnosť Ra

nm

300

meraná drsnosť Sa

nm

150

meraný rádius

μm

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Položka č. 4:

Minimum

2

Maximum

Presne

11,5
100

5

Objektív 20x

Funkcia
Pre zväčšenie 20x
Technické vlastnosti

Jednotka

Objektív 20x

ks
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Minimum

Maximum

Presne
1

Pracovná vzdialenosť

mm

horizontálne rozlíšenie

μm

vertikálne rozlíšenie

nm

meraná drsnosť Ra

nm

150

meraná drsnosť Sa

nm

75

meraný rádius

μm

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Položka č. 5:

19,0
1

8,5
50

3

Objektív 50x

Funkcia
Pre zväčšenie 50x
Technické vlastnosti

Jednotka

Objektív 50x

ks

1

Pracovná vzdialenosť

mm

11,0

horizontálne rozlíšenie

μm

vertikálne rozlíšenie

nm

meraná drsnosť Ra

nm

60

meraná drsnosť Sa

nm

30

meraný rádius

μm

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Položka č. 6:

Minimum

0,7

Maximum

Presne

6,0
20

2

Objektív 100x

Funkcia
Pre zväčšenie 100x
Technické vlastnosti

Jednotka

Objektív 100x

ks

1

Pracovná vzdialenosť

mm

4,5

horizontálne rozlíšenie

μm

vertikálne rozlíšenie

nm

meraná drsnosť Ra

nm

30

meraná drsnosť Sa

nm

15

meraný rádius

μm

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Položka č. 7:

Minimum

0,5

Maximum

Presne

4,0
10

1

Ovládací softvér

Funkcia
Modulárny softvér s graficky užívateľským rozhraním pre získanie 3D údajov, meranie profilov, drsnosti, textúry povrchu,
zachytenie 2D obrazu, kontrola geometrických rozdielov a tolerancií, automatické zlúčenie/spájanie jednotlivých meraní,
meranie rôznych povrchových úprav alebo povlakov, meranie topografie povrchu – opotrebenie súčiastok, meranie rezných
hrán, meranie geometrie GD & T - GPS
Technické vlastnosti

Jednotka

Ovládací softvér

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Modul pre automatické hodnotenie reálneho 3D merania

•

Minimum

Maximum

Presne
1

porovnávanie odchýlok s CAD modelom • 3D meranie tvaru
• meranie kontúr –napr. meranie uhlov, vzdialenosti, kružníc,
priemerov, stúpanie závitu a pod.,
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Modul pre automatické hodnotenie reálneho 3D merania

• meranie geometrických špecifikácii (GPS) v súlade s platnými
ISO 1101, ISO 25178, ISO 4287, ISO 13565

Modul pre sledovateľné meranie reznej hrany rôznych
typov a rozmerov nástroja

• polomer a tvar nástroja, • meranie skosenej hrany, •
mnohonásobné meranie hrán nástroja, • meranie guľatých
nástrojov, • meranie 2D a 3D drsnosti.

Jazyk softvéru

•

Položka č. 8:

CZ/SK

Digitálne ovládané kruhové biele LED svetlo

Funkcia
Pre objektívy 5x, 10x, 20x, 50x
Technické vlastnosti

Jednotka

Digitálne ovládané kruhové biele LED svetlo

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Digitálne ovládané kruhové biele LED svetlo

• Širokoúhlé 24 segmentové kruhové svetlo, ktoré sa skladá z 56
LED a je priamo upnuté na objektívu meracieho zariadenia pomocí
magnetu. • Umožňuje jasné a homogénne osvetlenie meraného
objektu

2.3

Minimum

Maximum

Presne
1

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Vrátane školenia a inštalácie v rozsahu 12 hodín po vzájomnej dohode s Dodávateľom.
Objednávateľ požaduje dodať 3D optické meracie zariadenie s vysokým rozlíšením a vybavenie InfiniteFocus G5, alebo
ekvivalent.
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.
Objednávateľ požaduje, aby meracie zariadenie pri dodaní bolo kalibrované.
Objednávateľ požaduje 1 systémový dongl.
Objednávateľ požaduje upgrade softvéru po dobu záruky.
Objednávateľ požaduje poskytnutie súkromných webových konzultácií počas obdobia 12 mesiacov.
Dodávateľ dodá tovar v požadovanej kvalite a dopraví ho na vlastné náklady do sídla Objednávateľa.
Dodávateľ je povinný odovzdať Tovar v mieste plnenia kontaktnej osobe Objednávateľa.
Objednávateľ požaduje zaslať tovar celkom nový, nepoškodený, nevystavovaný v prvej akostnej triede, zodpovedajúci
požiadavkám Objednávateľa.
Dodávateľ je povinný dodať Objednávateľovi spolu s Tovarom všetky doklady a dokumenty týkajúce sa Tovaru, ktoré sú
nevyhnutné pre jeho riadnu montáž, inštaláciu, uvedenie do prevádzky, používanie, či údržbu, ak taká potreba vyplýva z
povahy Tovaru či dohodnutej Špecifikácie.
Objednávateľ požaduje, aby v prípade vzniknutej závady bolo zahájené jej odstraňovanie v pracovných dňoch do 48 hodín od
nahlásenia požiadavky s platnosťou počas záručnej doby.
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi zmluvnú cenu t.j. celkovú cenu predmetu Zmluvy bez DPH na základe 12
mesačného splátkového kalendára s predpismi splátok. Splátkový kalendár medzi Objednávateľom a Dodávateľom bude
dohodnutý do 5 pracovných dní od uzavretia Zmluvy a písomne potvrdený medzi oboma stranami. V splátkovom kalendári
bude dohodnutý aj deň v mesiaci ku ktorému sa splátky budú uhrádzať.
Požaduje sa, aby faktúra obsahovala názov Predmetu zmluvy uvedený vo všeobecnej špecifikácii predmetu Zmluvy , číslo
Kúpnej zmluvy a poradie splátky podľa splátkového kalendára.
Požaduje sa, aby čiastková faktúra obsahovala rozpis položiek, počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke, ich
jednotkové ceny bez DPH, sadzbu DPH, cenu s DPH a celkovú cenu za danú položku.
Splatnosť čiastkovej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
Strana 4 z 6

Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť čiastkovej 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.
Požaduje sa, aby v Momente uzavretia Zmluvy mal Dodávateľ alebo jeho subdodávateľ, za splnenia podmienok uvedených v
zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“),
zapísaných v registri partnerov verejného sektora konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a
ZRPVS, Zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu Dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľa do tohto registra.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Žilinský

Okres:

Žilina

Obec:

Žilina

Ulica:

ŽU v Žiline, Univerzitná 8215/1, Strojnícka fakulta, Katedra obrábania a výrobnej techniky

Čas / lehota plnenia zmluvy:
08.10.2018 08:00:00 - 24.10.2018 14:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

komplet (podľa technickej špecifikácie)

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 97 500,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 21,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 117 975,00 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

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.
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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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 05.10.2018 11:54:01
Objednávateľ:
Žilinská univerzita v Žiline
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Advantage-fl.cz s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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