
Kúpna zmluva č. Z201750331_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Sídlo: Ipeľská 1, 04011 Košice, Slovenská republika
IČO: 00606723
DIČ: 2020928052
IČ DPH: sk2020928052
Číslo účtu: sk6481800000007000134588
Telefón: 0557860101

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: LABO - SK, s.r.o.
Sídlo: Slávičie údolie 102/A, 81102 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36365556
DIČ: 2022195142
IČ DPH: SK2022195142
Číslo účtu: SK4511000000002626029672
Telefón: +4210244871050

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Laboratórne prístroje
Kľúčové slová: Analyzátor kovov, inkubátor s chladením, sonda na meranie príkonu, laboratórny 

turbidimeter, prístroj na prípravu ultra čistej vody, zariadenie na úpravu vody, autokláv, 
centrifuga

CPV: 38000000-5 - Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel); 
38300000-8 - Meracie prístroje; 38500000-0 - Kontrolné a testovacie prístroje; 38600000-1 
- Optické nástroje; 38900000-4 - Rôzne vyhodnocovacie a testovacie nástroje; 60000000-8 
- Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 51430000-5 - Inštalácia laboratórnych zariadení;
 42931100-2 - Laboratórne odstredivky a príslušenstvo; 42931120-8 - Stolné odstredivky; 
38433000-9 - Spektrometre; 38434000-6 - Analyzátory; 33191110-9 - Autoklávy; 
38636000-2 - Špecializované optické prístroje; 33152000-0 - Inkubátory; 42912300-5 - 
Stroje a prístroje na filtráciu alebo čistenie vody; 42910000-8 - Destilačné, filtračné alebo 
rektifikačné prístroje

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka: Laboratórne prístroje

Funkcia

Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie, zdravotnícke vybavenie

Predmetom zákazky je dodávka prístrojov, rozdelených do ôsmych častí so samostatnými špecifikáciami

1. časť - ANALYZÁTOR KOVOV - ATÓMOVÝ ALEBO EMISNÝ SPEKTROMETER 

2. časť - INKUBÁTOR S CHLADENÍM 

3. časť - SONDA NA MERANIE PRÍKONU DÁVKOVÉHO EKVIVALENTU 

4. časť - LABORATÓRNY TURBIDIMETER

5. časť - PRÍSTROJ NA PRÍPRAVU ULTRA ČISTEJ VODY
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6.časť - ZARIADENIE NA ÚPRAVU VODY REVERZNOU OSMÓZOU

7.časť - VERTIKÁLNY PARNÝ AUTOKLÁV

8.časť - CENTRIFÚGA

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

ANALYZÁTOR KOVOV - ATÓMOVÝ ALEBO EMISNÝ 
SPEKTROMETER ks 1

INKUBÁTOR S CHLADENÍM ks 1

SONDA NA MERANIE PRÍKONU DÁVKOVÉHO 
EKVIVALENTU ks 1

LABORATÓRNY TURBIDIMETER ks 1

PRÍSTROJ NA PRÍPRAVU ULTRA ČISTEJ VODY ks 1

ZARIADENIE NA ÚPRAVU VODY REVERZNOU 
OSMÓZOU ks 1

VERTIKÁLNY PARNÝ AUTOKLÁV ks 1

CENTRIFÚGA ks 1

1. časť - ANALYZÁTOR KOVOV - ATÓMOVÝ ALEBO 
EMISNÝ SPEKTROMETER - -

Kompaktný spektrometer s vysokým rozlíšením a 
kontinuálnym zdrojom žiarenia obsahujúci plameňovú 
techniku a grafitovú piecku s automatickou výmenou 
atomizátora, pracujúci v režime absorbcie a emisie, 
určený na stanovenie min. 60 kovových prvkov

ks 60

Dvojitý monochromátor s vysokým rozlíšením pomer 1:130 000

Rozsah vlnových dĺžok nm 190 850

Programovateľná teplota elektrotermického atomizátora 
s krokom 1 stupeň stupne Celzia 2850

Možnosť programovania teplotných krokov počet krokov 15

Plameňový systém pozostávajúci zo senzora 
kontrolujúceho plameň, tlak vzduchu a acetylén, tlakový 
ventil rozprašovača a senzor monitorujúci vypúšťací 
sifón s 2D automatickou optimalizáciou nastavenia výšky
a polohy horáka, so štrbinou

šírka štrbiny v 
mm 90

Automatický dávkovač elektrotermickému dávkovaču pre
kvapalné vzorky s kapacitou počet vzoriek 100

Súčasťou dodávky sa požaduje datastanica s 
dostatočným výkonom pre plynulú a plnohodnotnú prácu
s prístrojom pracujúca pod OS  s monitorom a farebnou 
laserovou tlačiarňou.

bit 64

Hydridový systém na princípe prietokového dávkovania 
pre stanovenie Hg,As,Se,Sb s elektricky ohrievanou 
pieckou s meracou celou a meracou celou na 
stanovenie Hg s teplotným rozsahom

stupne Celzia 600 950

2. časť - INKUBÁTOR S CHLADENÍM - -

Vnútorný objem liter 100

Rozsah pracovných teplôt stupne Celzia 10 90

Fluktuácia teploty K 0,15K

Police ks 2

Šírka vnútorného rozmeru mm 600

Výška vnútorného rozmeru mm 300

Hĺbka vnútorného rozmeru mm 400

3. časť - SONDA NA MERANIE PRÍKONU 
DÁVKOVÉHO EKVIVALENTU - -

Efektívny merací rozsah Sv/h 1 x 10-6 1

Prevádzková teplota merania stupne Celzia -20 +50

Strana 2 z 7 



Meranie atmosferického tlaku hPa 500 1100

Prevádzka v rozsahu relatívnej vlhkosti % rH 0 100

Prenos dát na vzdialenosť m 80

4. časť - LABORATÓRNY TURBIDIMETER  -  -

Merací rozsah NTU 10 950

Presnosť merania NTU 0,01

Reprodukovateľnosť merania NTU 0,01

Rýchlosť merania s 5

Meranie v kyvetách s priemerom mm 28

5. časť - PRÍSTROJ NA PRÍPRAVU ULTRA ČISTEJ 
VODY - -

Rýchlosť prietoku dávkovania l/min 1

TOC hodnota kvality ultra čistej vody ppb 10

Maximálna hodnota baktérií Cfu/ml 5

Hodnota prítomnosti endotoxínov EU/ml 0,01

6.časť - ZARIADENIE NA ÚPRAVU VODY 
REVERZNOU OSMÓZOU - -

Produkcia čistej vody l/hod 6

Zásobník čistej vody Ltr 90

Vodivosť čistej vody za post demineralizačnou patrónov uS/cm 2

7.časť - VERTIKÁLNY PARNÝ AUTOKLÁV - -

Objem komory liter 95

Priemer komory mm 400

Výkon ohrevu kW 5,5

Štandardná pracovná teplota v rozsahu stupne Celzia 105 134

Špecialny program na ohrev médií, agarové pôdy, 
teplotný rozsah stupne Celzia 95 121

Pamäť na cykly cykly 80

Nastavenie a udržanie teploty na agarové pôdy stupne Celzia 100

8.časť - CENTRIFÚGA - -

Regulácia teploty stupne Celzia -10 40

Uhlový rotor pre1,5/2,0 ml skúmavky miest 40

Rýchlosť predchladenia z teploty okolia na +4 stupne 
Celzia min 20

Rýchlosť maximálneho nábehu alebo brzdenia s 20

Nastaviteľná rýchlosť točenia rpm 16 000

Nastavenie času centrifugácie s 30 33 000

Hlučnosť dB 46

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

1. časť - ANALYZÁTOR KOVOV - ATÓMOVÝ ALEBO 
EMISNÝ SPEKTROMETER

Nedodržanie týchto podmienok sa chápe ako podstatné porušenie 
zmluvy.

Prístroj musí umožňovať techniky merania absorpcie aj 
emisie v plameňovom režime s reálnou sekvenčnou 
viacprvkovou analýzou a absorpcie s integrovaným 
priečne ohrievaným elektrotermickým atomizátorom

Optické usporiadanie na základe zrkadlovej optiky 
pokrytej ochrannou vrstvou, utesnenou v uzavretom 
plášti s možnosťou oplachovania čistým vzduchom 
alebo argónom
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Grafitová pec s priečnym ohrevom kyvety, 
zabezpečujúcim konštantnú teplotu pozdĺž celej kyvety a
redukciu interferencií  spôsobených vplyvom matrice

detektor typu CCD s vysokým rozlíšením spektier a 
simultánnou korekciou pozadia

možnosť  stanovenia nekovových prvkov Cl, S, P a F

zdroj žiarenia Xenónová lampa pre požadovaný rozsah 
merania so simultánnou korekciou kolísania napätia 
lampy

2D automatická optimalizácia nastavenia výšky a polohy
piecky

Nezávislá kontrola prietoku externého ochranného a 
interného vnútorného plynu umožňujúca odstránenie 
prchavých zložiek  matrice vzorky a zároveň ochranu 
kyvety pred interferenciami z vonkajšieho plynu počas 
atomizácie.

Bezsenzorové snímanie teploty

Integrovaná videokamera pre sledovanie nástreku 
vzorky do kyvety

Automatické optimalizácia sušiacej fázy vzorky.

Integrované chladenie grafitovej piecky, zabudované 
priamo v spektrometri.

Integrovaný  zdroj elektrického napájania grafitovej 
piecky

Prístroj musí umožňovať stanovenie prvkov v pitných 
vodách ( v zmysle požiadaviek na limit detekcie, 
presnosť a správnosť podľa Nariadenia vlády SR 
č.354/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov), v 
potravinách, ovzduší a biologickom materiáli.

2. časť - INKUBÁTOR S CHLADENÍM Nedodržanie týchto podmienok sa chápe ako podstatné porušenie 
zmluvy.

Nastaviteľná rýchlosť ventilátora

Chladenie s pomocou Peltierovho článku

LCD displej

Vnútorné sklenené (bezpečnostné tvrdené sklo) dvere

USB a Ethernet rozhranie

Regulátor s možnosťou programovania časových 
segmentov a programovanie s pomocou realneho času

Nezávislá teplotná poistka triedy 3.1

3. časť - SONDA NA MERANIE PRÍKONU 
DÁVKOVÉHO EKVIVALENTU

Nedodržanie týchto podmienok sa chápe ako podstatné porušenie 
zmluvy.

Inteligentná sonda pre stacionárne meranie príkonu 
dávkového ekvivalentu

Typ meraného žiarenia fotónové žiarenie

Výstup hodnôt cez rozhranie ako príkon dávkového 
ekvivalentu alebo ako impulzy za sekundu

Automatický monitoring funkcií sondy

Vnútorná pamäť na zápis údajov

Zber dát  a spracovanie nameraných údajov v tabuľkovej
alebo grafickej forme

4. časť - LABORATÓRNY TURBIDIMETER Nedodržanie týchto podmienok sa chápe ako podstatné porušenie 
zmluvy.

Princíp merania  nefelometrický

Zdroj žiarenia IČ LED

Súčasťou vybavenia sa požaduje sieťový adaptér, 
kalibračný set,pomôcka na čistenie kyviet
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Možnosť automatickej 1-3 bodovej kalibrácie

Rozhranie RS-232 na výstup dát

5. časť - PRÍSTROJ NA PRÍPRAVU ULTRA ČISTEJ 
VODY

Nedodržanie týchto podmienok sa chápe ako podstatné porušenie 
zmluvy.

Inteligentný čistiaci systém pre dočistenie destilovanej 
vody alebo vody z reverznej osmózy na úroveň ultra 
čistej vody pre aplikácie ako napr. HPLC, GC-MS, 
ICP-MS, ICP-OES, AAS, GF-AAS,TOC, IC, 
elektrochemické metódy ultrastopová a stopová a 
organická analýza, mikrobiológia, PCR, elektroforéza.

Možnosť inštalácie na stenu alebo pracovný stôl

Kompaktný prístroj s UV žiarením a ultrafiltráciou na 
výstupe

6.časť - ZARIADENIE NA ÚPRAVU VODY 
REVERZNOU OSMÓZOU

Nedodržanie týchto podmienok sa chápe ako podstatné porušenie 
zmluvy.

Zásobník sa požaduje osadený hladinovými spínačmi, 
pre automatické spustenie produkcie čistej vody

Kvalita vody odpovedajúca požiadavkám normy STN ISO 3696, 3.stupeň akosti

Zásobník osadený sterilným filtrom s veľkosťou pórov 
0,2µm

Predĺžená záruka a pozáručný servis 5 rokov

prístroj osadený predfiltrom s aktívnym uhlím

7.časť - VERTIKÁLNY PARNÝ AUTOKLÁV Nedodržanie týchto podmienok sa chápe ako podstatné porušenie 
zmluvy.

Možnosť manuálneho naplnenia komory v prípade 
odstávky prívodu vody

Možnosť zmeny z horizontálneho na vertikálne 
nastavenie v prípade potreby na mieste u zákazníka

Vysokokvalitná nerezová sterilná komora

Integrovaný parný vyvíjač na princípe "hot stone" so 
suchými ohrevnými telesami, ktoré neprichádzajú do 
kontaktu s vodou, čo zabezpečuje predĺženú životnosť 
prístroja

aktívne chladenie pri kvapalinových programoch bez 
nutnosti úpravy bežnej vody na vyššiu kvalitu na princípe
výmenníku tepla

Kondenzácia pary na výstupe

Vhodný pre sterilizáciu inštrumentov, pôd, plastov, 
roztokov a deštrukciu materiálu , najmä na sterilizáciu 
tekutín a pevných látok.

Umiestnenie displeja a elektroniky mimo dosahu 
unikajúcej  zbytkovej pary po otvorení autoklávu

Prehľadný, jednoduchý, a intuitívny ovládací panel. 
Jednoduché nastavenie programov podľa potreby. 
Plnoautomatická mikroprocesorová regulácia a kontrola 
priebehu sterilizácie. Indikácia stavu cyklu na obrazovke.
Akustická signalizácia ukončenia procesov. 
Prednastavené programy, ale aj možnosť nastavenia 
vlastných programov podľa potreby.

Nízka čakacia doba medzi cyklami. Zabudovaná 
tlačiareň pre možnosť tlačenia priebehov a výsledku 
sterilizačných cyklov. Minimálne dve nezávislé teplotné 
sondy, s možnosťou pripojenia viac sond a tlačových 
spínačov. Bezpečnostné prvky zabezpečujúce ochranu 
obsluhujúceho personálu - automatický systém 
zatvárania dverí, blokovanie dverí tlak/teplota, hladinový 
detektor vody, bezpečnostný teplotný 
termostat,pretlakový ventil, kontrola otvorenia a 
zatvorenia dverí.
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Akustická a vizuálna signalizácia alarmových stavov 
(otvorenie dverí, prekročenie/pokles teploty/tlaku, nízka 
hladina vody.

Podmienky sterilizácie podľa normy DIN, ISO.

8.časť - CENTRIFÚGA Nedodržanie týchto podmienok sa chápe ako podstatné porušenie 
zmluvy.

Ovládanie pomocou otočných gombíkov

Digitálny displej s nastavením času a rýchlosti

Možnosť uzamknutia nastavených parametrov 
centrifugalie

Automatická detekcia nevyváženosti systému

Funkcia rýchleho stočenia

Možnosť autoklávovania všetkých rotorov a adaptérov. 121 stupňov Celzia, 20 min

ECO vypnutie chladenia po nečinnosti 1,2,4 alebo 8 hodinách

Nerezová centrifugačná komora

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

*Objednávateľ požaduje v predmete zákazky dodať tovar nový, doposiaľ nepoužitý, neopotrebovaný. 

*Objednávateľ požaduje predmet zákazky naceniť na zadané množstvá. 

*Cena za predmet zákazky musí zahŕňať náklady spojené s dopravou, naložením a vyložením,inštaláciou ako aj zaškolením a 
všetky ďalšie možné náklady a poplatky spojené s dodávkou predmetu zákazky na miesto určenia

*Objednávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zmluvu v prípade, ak proces verejného obstarávania nebude akceptovaný zo strany 
poskytovateľa finančných prostriedkov alebo v prípade ak nebudú pridelené finančné prostriedky na realizáciu zákazky zo 
strany ich poskytovateľa

* Objednávateľ požaduje aby dodávateľ kontaktoval objednávateľa do 3 dní od uzavretia zmluvy za účelom dohodnutia 
termínov dodávky. 

*Objednávateľ požaduje  dodanie laboratórnych  prístrojov do 10 týždňov od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

* Objednávateľ požaduje do 3 dní od uzavretia zmluvy, najneskôr však pred prvou objednávkou, analýzu výslednej 
vysúťaženej ceny predmetu zákazky (všetkých jej položiek), v podobe merná jednotka, cena bez DPH za mernú jednotku, 
DPH za mernú jednotku, cena s DPH za mernú jednotku. 

* Objednávateľ požaduje, aby pri každej dodávke prístrojov, bola realizovaná kompletná montáž , uvedenie pristroja do 
prevádzky, odskúšanie funkčnosti prístroja, zaškolenie pracovníkov objednávateľa na daný prístroj vrátane dokladu o 
zaškolení na rutinnú prevádzku prístroja.

*Objednávateľ požaduje k jednotlivým prístrojom odovzdanie technickej a inštalačnej dokumentácie, manuál pre obsluhu v 
slovenskom jazyku (100% preklad).

* Objednávateľ požaduje od dodávateľa aby s tovarom boli dodané všetky potrebné dokumenty vzťahujúce sa k tovarom, ako 
aj  zabezpečenie záručného a  pozáručného servisu min na dobu 5 rokov odborným technikom.

* Objednávateľ požaduje od dodávateľa aby servisné služby boli dostupné do 72 hod. od nahlásenia poruchy, minimálne na 
úrovni odbornej obhliadky.

* Objednávateľ požaduje predložiť výpis z registra partnerov verejného sektora podľa zákona č.315/2016 Z.z

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
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Kraj: Košický
Okres: Košice II
Obec: Košice - mestská časť Západ
Ulica: Ipeľská 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

09.10.2017 09:58:00 - 15.12.2017 16:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: cena celkom
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 122 916,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 147 500,00 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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.

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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 05.10.2017 11:58:01

Objednávateľ:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
LABO - SK, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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