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Vec: 

Zákazka s nízkou hodnotou – vyžiadanie ponuky – prieskum trhu pre zabezpečenie dodania 

tovarov s názvom: „ Laboratórne prístroje 2013“  Laboratórne, optické a presné prístroje a 

vybavenie (s výnimkou skiel).“  (CPV- 38000000-5) 
 

 

Dovoľujeme si Vás týmto požiadať o cenovú ponuku – informáciu o cene na predmet zákazky 

s názvom: „Laboratórne prístroje 2013“  (CPV- 38000000-5), ktorú mienime zadať. Pri 

zadávaní predmetnej zákazky postupujeme podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie ponuky, v ktorej je uvedená 

špecifikácia požadovaného predmetu zákazky a ďalšie podmienky.   

 

 

 

S pozdravom 

 

 

PhDr. Viera Rusinková 

    riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 
- 1 x výzva + špecifikácia 

 



Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice 

Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu 

v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 

Verejný obstarávateľ:  Stredná odborná škola zdravotnícka, Moyzesova 17, 040 01 Košice 

plánuje zadať zákazku na predmet s názvom: „ Laboratórne prístroje 2013“  Laboratórne, 

optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel).“  (CPV- 38000000-5) 
 

 

Špecifikácia a požiadavky na uvedený predmet zákazky sú uvedené v prílohe 1: 

 
Dodacia lehota –  najneskôr do 20.12.2013 

 

K výzve ďalej uvádzame: 

1.1 Cenu je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej 

minimálnej kvality dodania tovarov podľa tejto výzvy. 

1.2 Cenu je potrebné uviesť v cenovej ponuke s DPH. (Maximálna cena za 1ks prístroja 

s príslušenstvom je stanovená na sumu 1700 € s DPH.) 

1.3 Náš požadovaný termín dodania tovarov je – 20.12.2013 

1.4 Ďalšie naše zmluvné podmienky ak sú, sú uvedené v prílohe tejto výzvy. 

1.5 V ponuke je potrebné predložiť tieto doklady: Doklad o oprávnení podnikať. 

1.6 Cenovú ponuku spolu s aktuálnou kópiou (nemusí byť overená) oprávnenia na 

podnikanie je potrebné doručiť mailom na adresu skola@szske.sk a v zalepenej obálke 

s názvom a sídlom uchádzača, názvom a sídlom verejného obstarávateľa, 

s poznámkou súťaž – neotvárať a s heslom súťaže „ Laboratórne prístroje 2013“    

na našu adresu do: 10.12.2013 do 12
00

 hod. Zároveň verejný obstarávateľ požaduje 

zaslať cenovú ponuku mailom na adresu bertko@szske.sk najneskôr do 10.12.2013 do 

12.00 hod. 

1.7 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje objednať len jednotlivé druhy tovaru u uchádzača, 

ktorý bude mať najvýhodnejšiu ponuku pre tento druh tovaru. Ak cenová ponuka 

nebude v súlade s touto výzvou, alebo bude mať neprijateľné podmienky, verejný 

obstarávateľ môže vyzvať uchádzača na odstránenie týchto nedostatkov. Ak uchádzač 

neodstráni nedostatky v stanovenom čase, bude objednávka uplatnená u ďalšieho 

uchádzača v poradí. 

1.8 Predpokladaný termín oznámenia výsledku je: 10.12.2013 

1.9 Obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť počty dodávaných tovarov. 

1.10 Obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nedostatočných finančných prostriedkov 

nevybrať žiadneho uchádzača. 

 

 

 

 

 

Prílohy:  

- podľa sprievodného listu 

mailto:skola@szske.sk


 

 

 

 

 

  

Príloha č. 1 
 
Prístrojová technika rok 2013 

Počet 
ks 

  Polarimeter kruhový 1ks 
kruhová stupnica s rozsahom +-180° s delením po 0,05 ° 
 
 

 Kapilárny bodotavok                                                                                         1ks 
s digitálnym riadením teploty v dvoch stupňoch, počet vzoriek 1 a2, nárast teploty 2°C/ 

min., max teplota 300° C, citlivosť odčítania 1° 

 
  pH-meter                                                                                                               1ks 
 na meranie aj mV (meranie redox a ISE), rozsah pH 0.00..14.00, kalibrácia automatická, 5 

predprogramovaných pufrov, teplotná kompenzácia automatická 

  

stolný refraktometer                                                                                            1ks 
 RMT, na meranie indexu lomu 
 

 Laboratórny mikromotor :  6 ks 
Multifunkčné ovládanie mikromotora 

 Viacfunkčný ovládač  
 Jednoduchá zmena z nožného ovládania na kolenné ovládanie  
 Otáčky : min 1.000 ~ max 50.000 min.  
 Nízka hladina hluku, nízke vybrácie.  
 Dlhá trvanlivosť násadca .  
 Keramické guličkové ložisko.  
 Ergonomický dizajn.  
 Funkcia automatickej diagnostiky.  
 Funkcia zobrazenia chyby na na ovládači 
 Funkcia Auto-Cruise ( tempomat ) 
 Násadec :  

 
Otáčky – 1.000 ~ 50.000 otáčok za minútu 

 

Krútiaci výkon - 7.8 Ncm 

Napätie - 230W 

Hmotnosť – cca.  240g 

 

 
Vákuová miešačka 1 ks 

-          s trojstupňovým filtračným systémom, 
 -          motorom so silným prieťahom, 
 -          automatickým pripojením nádoby, 
 -          vysoko odolným plastovým krytom, 
 -          inštalácia na stenu a na stôl, 
 -          zabudovaný vibrátor, 
 -          automatický ručný spínač, 
 

 
 Technické údaje: 
 

Súčasti: 

  500 ml a 250ml miešacou nádobkou spolu s miešačom; náhradného penového 

filtru; upevňovacej súpravy, vŕtacej šablóny a sieťového kabelu.   

http://www.dentin.sk/?gen_page=product&id=56


 

 

 

 
Mikroskop  binokulár                                                                                                                                      1ks 

 

so stolíkom, napájací zdroj,  mechanicky XY stolík s držiakom skličiek,  

Abbeho kondenzor so slotom pre fázové krúžky a slide 

pre tmavé pole a značkami pre správne nastavenie aperturnej clony 

ku zvolenému objektívu, LED osvetlenie, rúčka na prenášanie a 

priestor pre uloženie siet. šnúry pri prenášaní, protiprachový 

kryt, binotubus so sklonom 45°rs integrovanými 10X/18 okulármi s 

ukazovateľom v pravom okulári, objektívy: Plan 4X/0.10NA, 

26.2mmW.D. Plan 10X/0.22 NA, 7.8mm W.D. Plan 40X/0.65 NA, 

0.31MM W.D. Plan 100x/1.25 NA, 0.10MM W.D., Oil Immersion Oil 

 napájací kábel 

 

 

 
Technické váhy                                  5ks 

 
strojček na plnenie toboliek 0        5ks 

 
strojček na plnenie toboliek  00       5ks 

 
Univerzálna kamera s Full HD  výstupom pre televízor                                                             1ks 
 

 
 - modul s kamerou pre mikroskopy a ovládací software 

- kamera univerzálna pripojiteľná k ľubovoľnému mikroskopu 
- FULL HD 1920x1080i priamo na HD TV 
-Samostane pracujúce, bez nutnosti používať PC v HD mode (PC nutne pre nastavenie 
parametrov) 
 integrovaný delič svetla: tubus 50% / kamera 50% 
Mini USB2 a mini HDMI interface 
max veľkosť obrázku 2048x1536 pixels, 3.1Mpixel 

Obsah príslušenstva : USB 2 kábel min. 1,5m, HDMI kábel min. 2,5m, SD pamäťová karta, 
software pre fotenie obrázkov meranie štruktúr a vkladanie textu do obrázkov 

  
 

 


