
K pna zmluva č.2006-1029
Uzatvorená podl'a s 406 a nasl. zákona č. 513/1996 zb. obchodnf zákonník

. 
Zmluvné strany

PredávajrÍci:
Amedis spol. s r.o.
Mlynská l0
92| 0| Piešťany

Zastupen;Í: Ing. Miloš Sebedinsky - konateť
tČo: 006|2758
DIČ: 202a395432
tČ npu: SK202039 5432
Bankové spojenie: ČsoB a.s. , pobočka Piešťany
Číslo čtu: 04l l8502 53175O0
Z,ďpisany v obch. register okr. srid Trnava vloŽka číslo 969lT oddiel sro

(Ďalej len,,predávaj ci..)

a

Kupuj ci:
Urad verejného zdravotrríctva Slovenskej republiky
Tmavská cesta 52
826 45 Bratislava

Zasfilpen : h. doc. MUDr. Ivan Rovnj, PhD., MPH - riaditel
tČo: 00607223
DIČ: 2020878090
Bankové spojenie: Štátra pokladnica Bratíslava
ČÍslorlčtu: 7000l35898/8l80

(Ďďej |en ,Jrupuj cÍ.)

Preambula

Kupujrici na obsararrie predmetu tejto znluvy použil postup voejného obstarávania _ verejnÚ s ťaž poď'a $ 5l zákon č.
25D006 Z,z, o verejnom obstarávaní a o zrnene a doplnení niektorfch ákonov.

článok I
Predmet zmluvy

l. Predávaj ci sa zavá^je dodať kupujricemu predmet lr py podla tejto anluvy (ďalej len '' predmet lcÚp/.)
a previesť na kupujrlceho vlasfuícke právo k predmetu krlpy a kupujrici sa zaYazÚje predmet l lpy preYziať
a zaplatiť zař dohodnufil ktlpnu cenu, a to všetko za podmienok dohodnutfch v tejto zÍnluve.

2. Predmetom krlpy je:
lks Kvapa|inového chromatografu s IcP/lWs'
v rozsahu komponentov Špecifikovanjch v PrÍlohe č. 1.

3. Predmet klpyje z prvovjroby a doteraz nebol pouŽívan!' rok vfrobyje r. 2006.
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Článok II
K pna cena a p|atobné podmienky

K pna cena je stanovená dohodou zmluvn:ich strán podl'a zákona č. 18l|996 Z,z. o cenách v znení
vyhlášky MF SR č.87l|996 Z.z., ktorou sa vykonávazákon č. 18/l996 Z.z. ocenách vzneni neskorších
predpisov' Kripna cena je dohodnutá ako pevná a nie je možné ju menit'.

2. Kripna cena bez DPH
DPH 19%

sk 7 gg2 706,00
sk 1 519 614,10

K pna cena vrátane |9oÁ DPH sk 9 511 320,10 Sk s DPH
K pna cena je určená cenou jednotliqich komponentov predmetu kripy podťa Prílohy č. l zmluvy.
Kupujtici sa zavázuje, že kripnu cenu wátane DPH podťa článku II bodu 2. zmiuvy (ďalej ien ,,kripna
cena..) zap|ati predávajricemu formou bezhotovostného p|atobného prevodu na uánr<ov1r ne.t
predávajticeho, ktory je uvedeny v záh|aví zmluvy a to na základe faktrir vystávenfch predávaj cim.
Predávajrici je oprávneny fakturovať kupujricemu cenu za predmet kripy po jeho preizatipoáru článku III,
bodu 5. podťa nasledujriceho splátkového kalendára: I. časť _ Kvapalinoq; chromatograf i IČPA4S _ Prvá
splátka vo rn.fške 3 000000 zmluvnej ceny bude uhradená do 3t.|2,2O06. pruha splátka vo rn.fške
3 500 000,. zmluvnej ceny do 3I.7 ,2007 atretia splátka. zvyšok zmluvnej ceny do 3I.7 .2oO8.
Fakt ry vystavené predávajricim podťa článku II bodu 4 a 5 zmluvy musia obsahovať náleŽitosti dařového
dokladu podťa $ 10 ods. I zákona č. 43|12002 Z.z. o ričtovníctve v znení neskorších predpisov, inak je
kupujrici oprávnen;i ju vrátiť, pričom plynutie lehoty jej splatnosti sa preruší a buáe pokračovať aŽ
doručením faktriry s náležitosťami dařového dokladu podťa tohto bodu. Splatnosť všetkiich faktur je 30 dní
od ich obdrŽania kupujricim.
Sričasťou faktriry musí byť preberací protokol potvrdzuj ci prevzatie predmetu zmluvy podpísany RNDr.
Máriou Horeckou, CSc., zástupcom kupujriceho, Zástupca predávajriceho odovzdá zástupcovi kupujriceho
pri preberaní predmefu k py fakturu na prvri časť splátky v obálke s omačením: ,, FAKTÚRA.., résf,. zaš|e
fakturu kupujricemu v dvoch vyhotoveniach v uzatvorenej obálke s označením ,,FAKTÚRA.. a to
doporučene s doručenkou na jeho adresu uvedenri v záhlavitejto zmluvy. U faktriry odoslanej ako obyčajná
zásie|ka nie možné ričtovať rirok z omeškania rihrady fakturovanej ceny.
Kupujrici neposkytne na obstaranie predmetu kripy zmluvy podťa článku I bodu 2. predďavok ani zálohovri
platbu.

článok III
Termín a miesto plnenia

Predávajrici sa zavazuje dodať predmet kripy kupujricemu v lehote maximálne 79 dni od podpísania zmluvy
obidvomi zmluvnymi stranami.
Predávajrici je povinn! písomne vyrozumieť kupujriceho o pripravenosti predmetu kripy k odovzdaniu -
prevzatiu a o termíne odovzdania. prevzatia minimálne 7 dní vopred'
odovzdanie aprevzatie predmetu k py bude vykonané zástupiami kupujriceho a predávajticeho v mieste
plnenia. Miestom plnenia je sídlo kupujriceho.
Pri prevzatí predmetu kripy podpíšu zástupcovia zmluvn;Ích strán preberací protokol, podpísaním ktorého sa
považuje predmet zmluvy za prevzaty.
V prípade, Že kupujrici predmet kripy v termíne a za podmienok stanovenych v článku III, v bodoch 2. až 4.
zmluvy neprevezme a nedÓjde k dohode o novom termíne prevzatia, predávajrici sa zavázuje uschovať takto
neprevzaty predmet kripy kupujricim po dobu 20 dni odo dřa nasledujriceho po pÓvodne stanovenom termíne
prevzatia. V tejto lehote sa predávajici zavazuje kupuj cemu odovzdať predmet kripy v pracovtlom dni
oznámenom kupujricim minimá|ne2 pracovné dni pred dřom prevzatia,
Kupujtici nadobudne vlastnícke právo k predmetu kripy dřom jeho prevzatia podÍa bodu 5 a potwdením
dodacieho listu zástupcom kupuj ceho.
Nebezpečenstvo škody na predmete k py (poškodenia alebo zničenia) prechádzana kupujriceho od okamihu
jeho prevzatiapoďÍa bodu 4.

článok IV
Zánikzmluvy

Pri podstatnom porušení povinností vypllvajricich ztejto zmluvy m6Že oprávnená strana písomne od zmluvy
odst piť. Zm|uvné strany sa dohodli, Že za podstatné porušenie zmluvnjch povinností vypl;j'vajricich ztejto
zmluvapovažuje:
a) ak predávajrici poruší podmienky tfkaj ce sa najmá nedodrŽania termínov dodania predmetu kripy,

technickfch parametrov a ceny podl'a článku II, bodu 2 zm|uvy,
b) ak kupujrici vrozpore stouto zmluvou bezdÓvodne neprevezme nepoškodeny a kompletn! predmet

ktipy ani do 30 dní od jeho vyzvaniapredávajricim,

J .

4.

5 .

6.

7.

8 .

l .

2 .

a
J .

4.

5 .

6.

7.
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c) ak kupuj ci bezdivodne nezapLatí za dodan! predmet kripy v termíne do 30 dní po uplynutí dátumu
splatnosti faktriry.

2. Kupujrici je oprávnen;/ okamžite odstripiť od zmluvy aj keď sa pre predávajriceho splnenie zmluvn;fch
povinností stalo nemoŽnfm.

3. Ttito zmluvu je možné zrušiť aj dohodou zmluvn;ich strán, ktorá bude obsahovať aj vysporiadanie
vzájomnych záv?izkov.

Čtenox V
Záručná doba a zodpovednost' za vady

1. Predávajrici poskyuje záruku na predmet k.ipy vrátane všetk;Ích originálnych náhradnlch dielcov a
príslušenstva v dlžke 24 mesiacov, počas ktorej sa zavázuje poskytnriť kupujricemu bezplatny záruěny servis.

2. Záručná doba zaěina plyn ť dřom prevzatia predmet k.ipy kupujricim' Predávajrici sa zavánlje vykonať
bezp|atny záručny servis, opraw alebo q/menu kus za kus. Predávajrici je povinnf zabezpečiť servis do 48
hodín od oznámenia vady kupujricim.

3. Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví chyba materiálu alebo v'.irobná závada,je predávajrici povinn;/ vadu
odstrániť alebo plniť iné nároky, ktoré kupujricemu vzniknri a budri kupujricemu uplatnené pod|la príslušn1fch
ustanoveni zákona č. 5|3l|99| Zb. obchodny zákonník. Tento nárok si kupujrici uplatní priamo. Predávaj ci
sa stáva vlastníkom dielov, ktoré sri v rámci záruky vymenené.

4. V prípade neopraviteťnosti prístroja v záručnej lehote je predávaj ci povinny zabezpečiť náhradné plnenie
dodávkou nového predmetu kripy s rovnakfmi technickymi parametrami.

5. Pri vykonávani akejkoťvek práce v rámci záruky je kupujrici povinny potvrdiť vykonané práce na servisnom
vykaze pre dávaj ric eh o.

6. Rozsah auplatnenie nárokov kupujriceho zvád predmetu kripy na ktoré sa vzťahuje záruka podl'a tejto
zmluvy, sa spravuje podl'a príslušnjlch ustanovení zákona č. 5 |3ll99l Zb. obchodn! zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len,,obchodn;/ zákonník..).

článok VI
Zodpovednost' za vady a zmluvné sankcie

l. Predávajrici zodpoveďá za vadu, ktoru má predmet kripy v okamihu, ked' prechádza nebezpečenstvo škody
na tovare na kupujriceho, aj keď sa vada stane zjavnou aŽpo tomto čase.

2. Predávaj ci zodpoveďáza akrikofvek vadu, ak je spÓsobená porušením jeho povinností.
3. Kupuj ci je povinny omámíť vady predávajricemu bezzbytočného odkladu po tom, čo ich zistil.
4. Ak je kupujrici v omeškaní s hradou faktriry vystavenej podťa článku II, bodu. 6, predávajrici má nárok na

roky z omeškania vo vjške 0,050Á z d|žnej sumy zakaŽdy deĎ omeškania.
5. Ak je predávajrici v omeškaní s dodaním predmetu kripy v lehote podťa čl. III, bodu l, kupujrici má nárok na

zmluvnri pokutu vo vyške 0,05yo z ceny nedodaného predmefu zmluvy zakaždy deř omeškania.
6, Ak predávaj ci nedodrží lehoty uvedené v článku V a VII, má kupujrici nárok na zmluvnri pokutu vo qiške

|,00yo z ceny vadného predmefu zmluvy zakaždy aj začaty deř omeškania.
7. Strany nie sri v omeškaní v prípade zásahu vyššej moci. Trito skutočnosť s povinné oznámiť druhej strane

b ez zbytočného o dkl adu a pr eukázať j ej trvani e'
8. Zmluvné sankcie uvedené včlánku VI, bodoch.4,,5, a6. nevylučujri moŽnosť uplatnenia náhrady škody

podťa $ 373 a nasl. obchodného zákonníka.

Článok VII
Servisné podmienky

1. Predávajrici sa zavazuje zabezpečovať pre kupujriceho aj pozáruěny servis.
2. Predávaj ci sa zavázqe zabezpeěiť kupuj cemu dodanie originálnych náhradn;/ch dielov, ako aj ostatn;/ch

komponentov predmetu kripy najmenej po dobu 10 rokov odo dřa dodania predmetu kripy kupujricemu:
a) za cenu, ktorá nepresiahne aktuálnu cenu odporučan predávaj cim ako dovozcom na predaj príslušnych

náhradn;fch dielov a komponentov,
b) v lehote ďo 2| dní od zaěatia servisn;fch prác pod|ia bodu 3.

3. Predávajrici sa zavazuje zabezpečiť kupuj cemu servis predmetu k.ipy v čase pozáručného servisu do 48 hodín
od nahlásenia vady predmetu kupy.
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l .

V Piešťanoch dĚa

odtlačok pečiatky predávaj riceho

2.

Clánok VIII
Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy, touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušn;/mi ustanoveniami obchodného zákonníka
a príslušn;./mi všeobecne. závárurymi právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Zmluvu je moŽné dopírať alebo meniť rnjhradné formou písorrrn;/ch dodatkov podpísanlch zmluvnfmi
stranami, ktoré sa po podpísaní stávajri neoddelitelhou sričasťou tejto zmluvy.
Táto zrrluvy je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, zktorych dva dostane predávajrici a dva kupujrici.
Zm|uva nadobrida platnosť a ričinnosť dřom jej podpisu obidvoma zmluvn;fmi stranami.
Zm|uvné strany sa zavántju, Že všetky prípadné spory vyplfvajrice z plnenia tejto anrluvy buďi riešiť
prednostne rokovaniami o možnej dohode.
Neoddeliteťnou sričasťou tejto zmluvy je Príloha č. l, ktorá obsahuje špecifikáciu komponentov predmetu
kripy a ich cenu.
Zm|uvné strany prehlasujri, Že zm|uvu uzavreli slobodne aváŽne, zmluva nebola uzatvorená vtiesni ani za
nápadne nern-/hodn;ich podmienok. Zm|uvné strany si tuto zmluvu prečítali, jej obsahu porozume\i ana mak
srihlasu ju vlastnoručne podpísali.

a
J .

4.
5 .

6.

7.

Ing. Miloš Sebedinsky, konatel'
zapreďávajriceho

V Bratislave dřa /Y.o 1.O a

odtlačok pečiatky kupuj riceho

Únno vHRm,jNtHo Zffi RAvoTNhwn
sLoVEillsKEj REpUBLllť

826 45 BMTISI.AVA, TRNAVSKA CESTA 52

h. doc. MUDr. Ivan Rovny, PhD., MPH, riaditel'
za kupujriceho

UJJ-c u.t-l sool'-s- r'o' -
I ;s-ká 10' 92l 0l ĚtrŠŤexy.

rČiiffii t? is ic uP H,sK2-0203es432

ffir*w*mffi";
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t1f,*t U7
spol. s r.o. Mlynská 10,92| 01 Piešt'any

tel. 00421-33-7 7 44230, 7 7 4423I
faxz0042l-33-7720932
e-mail: amedis.pv@amedis.sk

Príloha číslo 1 ku k pnej zmluve č.2006.1029

Úrad verej ného zdravotníctva Slovenskej republiky
Trnavská cesta 52
826 45 Bratislava

t. ČasŤ

Pol Kat.číslo Popis Cena/SIí
AI f) +I!:-SE!0-Bre-t lťLl:!.UPlM S apllkácie
I 393613003 1.)ProStar240TernarySolventDeliverysystéffi

Vysokotlak;/ quartérny gradientovj HPLC modui s rozsahom prietokov O,0I aŽ
l0 ml/min., presnosťou prietoku 0,3yo RsD pri l ml/min, presnosťou miešania
jednotliqfch zloŽiek mobilnej fázy + 0,| oÁ,zmiešavanim^ fázvo vysokotlakej
oblasti

416 653,00

A 39t949590 Solvent Reservoir & Holder
Stojan na zásobné fl'aše rozprišťadiel s drŽiakom

6 665,00

B 391907493 ProStar 230 Installation & Maintenance Kit
Inštalačná sada

l3 609.00

2. 0010083900 2.) ProStar 335DAD Dual Diode e..
Rozsah : 190 - 950 nm
Detektor diÓdového pol'a s 2 radmi po 1024 diÓd,
duálnou celou / analytickou aj semipreparatívnou /na sričasné meranie veťmi
vysokych a vel'mi nízkych koncentrácií v priebehu jednej ana|y4t,
programovateťnou šírkou š^t'biny v rozsahu |,2,4,8 a l6 nm, šumom
* lxl0.5AU, driftom 1xl0.3 AU/tr, správnost nastavenia umoí.iáí*v * r n'

428 950.00

A 02r0t81900 Dual Pathlength Flow Cell for proStar 3jj,
Duálna prietoková cela k ProStar 335 DAD detektoru

32 550.00

B 391939300 Back Pressure Regulator Kit
épátny regulátor tlaku

6 076,00

C 391907900 GPIB Kit, Factory Installed
/ komunikačná karta do ProStar 23O l

25 234,00

D 390779690 Star LC GPIB Kit for PC
/ komunikačná karta do počítača /

30 000.00

E 392612922 Ethernet Switch lprepínač l 8 959,00
F 392612901 Ethernet Cat 5 patch cable l0 ft

/ prepojqvacíkibe| l
620,00

G 8182155100Power Cord, 230 V / Napáťová šnrira / N/C
3 . 393529002 3.) Autosampler ProStar 410

s kapacitou 84 vialiek o objeme 2 m|, s nastaviteln;/m objemom nástreku l aŽ
5 000 pl, možnosť derivatizácie, riedenia vzorky a pridávania vnritorného
štandardu, reprodukovatel'nosť nástreku pri prepířanej slučke < 0.3 % RSD,
carryover < 0.05 Yo, programovatelné chladenie vzoriek v rozsahu
4 aŽ |5.C

432295.0A

4. INGOS 4.)KolÓnovf termostat LCT 5100
s teplotnym rozsahom 5 až 100.C s Peltierovym chladením, presnosťou
nastavenia teploty
< 0.loc' reprodukovatelhosťou < 0.loC' stabilitou teploty < 0.loc, teplotrr;Í
gradient
<0.2oC, programovanie teploty nahor: O.t až5oClmin., programovanie teploty
nadol: 0.1 až 1.SoC/min. z90oC na25oC

140 000,00

5. 39079229r 5.) Star LC Software, Field rnstá
Software na riadenie celého systémq, zber aspracovanie chromatografick.,Ích a

125 506.00

tČo: oo 6|2758
DIČ:2020395432

Kancelária:
Kamenárska7,821 04 Bratislava B
te|. 02.4341435l, fax 02.43634052 ffi'Ť'}
e-mail: amedis.ba@amedis.sk ":)':::::" "

IČ pre DPH: sK202039 5432
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ffi,{:},t*lSspo,.sr.o. Mlynská 10, 921 01 Piešt'any
ter. 00 421 -33-7 7 44230, 7 7 44231
fax:00421-33-7720932
e-mail: amedis.pv@amedis.sk

Príloha číslo 1 ku k pnei zmluve č.2006-oz9
spektrálnych ridaiov.

6. HM79433 6.) Chromatografická kolÓna na špeciáciu kovov
Analvtická kolona PRP-X100 10um CoL 250x4.lmm

3l 000.00

7. 7.) Systém možno v budricnosti rozšíŤit o ďalšie moduly /
fluorescenčnf detektor, elektrochemic$ detektor atď. l, ktoré budri riadené
uvedenÝm softwarom Star 6.

0,00

8. PL-ELS
2100

8.) Evaporative light scattering detektor
PL-ELS 21OO
s extrémne nízkou disperziou pri separáciách
vyžadujricich vysoké rozlíšenie, prietok eluentov 0 aŽ 5 mlimin., digitálne
programovatelná časová konštanta, svetelny zdroj LED480 s moŽnosťou
automatickej kontroly jeho intenzity, teplotn;/ rozsah evaporátora _ laboratÓma
aŽ |20oC v inkrementoch lo C. nebu|izéra - laboratÓrna aŽ 90"c v inkrementoch
1 0 c

520 000,00

9. DHG451OE 9.) Generátor dusíka
s vbudovanfm kompresorom, prietokom
12 Umin.. čistotou dusíka 99 .5 %. obsahom kvslíka 0.5%

200 000,00

B) ICP-MS snektrom ter pre anlikácie HPLC-ICP/MS

t .

2.

J .

00-r00879-02Hmotnostn;f spektrometer s indukčne viazanou plazmou
VARIAN 820 MS
l.)RF GENERÁToR:
27.l2 MHz solid state, kryštálom riaden;/ RF generátor,
chladen;f vzduchom, s PC riadením. Programovateťn;/ q/kon v
romrcdzi 0.6 - 1.6 KW, krok l0 W, MFC riadenie pre 4 plyny
(plazrrroqf ,zmlŽovací, prídavn!, + l ďalší - ochrann1/ alebo
make-up gas).
2.)PLAZMA:
Robustná axiálna p|azma s vysokou ričinnosťou prenosu energie
do vzorky s vysokou stabilitou bezrizika zhasínania pri prechode
zrortoku vodného do roztoku organického rozptišťad|a
(napr. neriedeného methanolu). Priame prepínanie medzi režimami
HoT p|azma a CooL p\azma bez nutnosti použitia tienenia
plazmovej hlavice (torch shields). Bezpečné automatické
sprištanieí (softwarom) a vypínanie (softwarom alebo
vypínačom na čelnom panele prístroje) plazsry.
PC riadenápozíciaplazmovej hlavice . horizontálna (X)'
vertikálna (Y) a vzorkovacia hlbka (Z) s nezávislosťou zmeny
jedného parametra na ostatnlch dvoch. Software umožĎuje
automatickri optima|izáciu X, Y a Z pozície plazmové hlavice
pod|ia užívateťom zvoleného optimalizačného kritéria (citlivosť,
minimum interferencií).
System je rovnováŽny s uzemnením ako vpredu,tak aj vzadu.
Štandardná kremenn á p\azmová hlavica j e sričasťou dodávky,
možnosť inštalácie volitefnej plazmovej hlavice s inertnym
injektorom pre prácu s HF roztokmi.

3.) INTERFACE PLASMY - KONUSY :
Interface plazmy tvorí štandardne Ni kÓnusy (optimalizovaná
vel'kosť otvorov. l.l mm sampler,0.5 mm skimmer). KÓnusy
sri odolné voči blokácii, v prípade potreby čistenia alebo
qfmeny sri ťahko prístupné a demontovateťné atobez
porušenia vákua v kvadrupÓle. Vodou chladeny p|azmovy
interface, individuál ne a nezávislé chladenie kÓnusov pre
rjchlejší ohrev, zlepšenri stabilitu a r1/chlejšie chladenie.
Dodávka konusov : 2 štandarťné niklové

4 platinové rezistentné
l pár sampler a2 páry skimmer

4 548809.00
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5

6

7

8

9

4.)roNovA oPTTKA:
IÓnová optika s parabolick1/m elektrostatickfm zrkadlom,
ktoré pod uhlom 90o voči ICP zdroju oďráŽazvázok iÓnová a
fokusuje ich na vstup do kvadrupÓlu, pričom sričasne
prep šťa fotÓny a neutrálne častice a |fmto ich ričinne
eliminuje.Prísfup k šošovkám je jednoduchy a ich čistenie je aj pri
vysokom vákuu.
Gigaherzová citlivosť ( l 000 l|i/lcl sl mglL) systému.

5.) sYsTÉM VNÁŠANIA vzoRKY. Rozprašovací štandardnjl:
3-kanálová peristaltická pumpa s regulovatelhfmi otáčkami 0
. 50 RPM pomocou softwaru a funkcií Fast Pump (rychla
pumpa). MoŽnosť on-line dávkovania vnritorného štandardu.
Peltierovsky chladená sklenen á m|žná komora s užívateťsky
premennou teplotou riadenou softwarom (voliteťn;Í rozsah
-15oC - teplota okolia).
Nízkoprietokoq/ koncentric[/ skleneny zm|Žov ač 0,4 mlimin.
Možnosť pripojenia voliteťnej inertnej mlžnej komory s inertn;fm
zm|Žovačom pre roztoky obsahujrice HF. Ijahká a n./chla
užívateťská v'./mena ďalších mlŽnfch komÓr azm|Žovačov,
6.) HF INERTNY RozPRAŠovacr sYsTEM
(odoln;f voči HF roztokom a roztokom koncentrovan;fch kyselín)
Peltierovsky chladená PTFE mlžnákomora s užívateťsky
premennou teplotou riadenou softwarom (voliteťn;/ rozsah
-15oC - teplota okolia).
Zahiia:
platinoqf injektor (2 mm)
plazmovou hlavicu - torch s vymenitelln;/m injektorom-rozoberatelh;/
PFA rozprašovaciu komoru typu Scott _ inertny low.flow
PFA vedenie ochranného plynu
PFA zmlŽovač o prietokov l00 ul/min
Adaptér kit pre odpadové vedenie
Systém je dodavany bez o.tesnení
7.) ELIMINACIA INTERFERENCII:
Vysoko činny kolízny reakční interface (CRI) pracujrici na
báze vstrekovania j ednoduchf ch nekorozívnych plynov (vodík,
hélium) priamo do plazmy pomocou špeciálne prispÓsoben;/ch
kÓnusov (Voťba použitia sampler kÓnus, kimmer kÓnus alebo obidva.
riadenie prietokov CRI plynov pomocou
MFc. Rfchle a okamŽité zapnutie/vypnutie plynov a prepnutie
medzi nimi. rádove 2 sek.
Ďalej minimalizácia interferencií kritic\ich prvkov peltierovskfm
chladením vzorky pred vstupom do plazmy, V software
pomocné matematické korelačné rovnice k ďalšiemu zríženiu
zbytkou.f ch interferencií.

8.) VAKUovÝ SYSTÉM:
Vákuoq.i systém s PC riadením je tvoren;/ kombináciou 2
rotačn;fch (sD602 a SD302) a 2 furbomolekulárnych primp
(V.301). Systém zaisťuje ričinné dosiahnutie potrebného vákua.
Lahká uŽívateťská kontrola rovne oleja' jeho doplřovanie a
q/meny. UloŽenie primp vnritri prístrojového kabinefu vede k
minimalizácii hluku.

9.) Hmotn ostnf ana|yzáttor .KVADRUPoL :
Vysoko stabilní kvadrupÓlovy hmotnostnj filter s off.axis

ICO:00 612758
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10.

(mimoosou) konštrukciou. off-axis design kvadrupÓlu je
doplnen! off.axis usporiadaním iontovej optiky'
ved cim k minimal'izáciipozadia.
Rozsah pouŽitia 2 - 256 AMU
Rozlíšenie nastaviteťné v rozmedzí0.5. l.2 AMU
Modulácia riadenia kvadrupÓlu 3.0 MHz
Stabilita hmotnostnej kalibrácie 0.05 AMU /deř
Rfchlosť scanu 2000 AMU/sec
10.) DETEKTOR:
Plne digitálny ETP AF250 DDEM bezana|Ógoqfch sekcií s 9
radmi lineárneho dynamického rozsahu v jednom skene.
Yahkáužívateťská qfmena detektora. PC riadené napátie
detektora, softwarové nastavenie (setup) detektora a jeho
kalibrácia.

1 l cPL9s5055 11.) Chladiaca recirkulačná jednotka Van der Heijden pro IcP.Ms

(vÝkonnÝ externÝ chladiaci zďroi s nízkou hlučnosťou - pod 65 dB)

182 280,00

12. 00-100822-00
12.) AUTOSAMPLER VARIAN SPS3
Špeciťrkácia autosamplera SPS3 :
q/chlosť prechodu (vzoriek /preplach) <3 sec
prenos roztoku (vzorkďvzorka) <0,0|oÁ

maximálny počet vzoriek 270 (|0 ml objem)
maximálna q/ška sk mavky/nádobky 150 mm
Zák|adné rysy SPS3:
. Eliminácia cros s.kontaminace pomocou rn.fkonnej
preplachovej jednotky s premennou r1/chlosťou peristaltickej pumpy
- Inertní PTFE potiahnutá dávkovacia sonda
. Volitelhá rjlchlosť ponoru a vytiahnutia dávkovacej sondy v

závislosti na viskozite
- Kapacita l rack pre štandardy, 3 racky pre vzorky
. Možrosť qfmeny rackov so vzorkami počas merania
. Kompatibilita s rackmi rÓmych rn.frobcov
- Protiprachov.f kryt s moŽnosťou preplachu inertom alebo

napojením na odťah par (option)
- on-line dilutor pre riedenie v rozsahu I aŽ 100 x
. cieťov,.iobjem riedenia aŽ do l00 ml
. počet opakovanlch riedení pre l vzorku : 1 .9
- chyba riedenia menšia ako I oÁ

SPS3 ďalej podporuje aŽ6 zásobníkov Well Microplates,
kaŽdy s kapacitou96 pozicií (objem 2 ml).
Dodávka SPS3 štandardne zahÍŤta:
1. Racky pre štandardy (2 ks . pre 6, resp. l l pozícií)
2 .Racky pre vzorky (3 ks, kaŽďy pre 60 pozicií. objem cca 20 ml)
3. Skrimavky 250 ks (objem cca20 ml)
4. Dávkovaciu sondu 0.8 mm I.D. s inertnym PTFE povrchom
5. Serial RS232) kábel

263 500,00

1 3 . Software 13.) SOFTWARE:
UŽívateťsbi ICP Expert software pracujrici pod systémami
Microsoft Windows 2000 Proffesional/ XP. Vysoko intuitívny
software vychádzajrici svojou rn.fstavbou a filozofiou zuŽívateťsk!

jednoduchého softwaru pre AAS Varian radu SpectrAA a
IcP.oES Vista zaručuje l'ahkri obsluhu s

ukladaním všetk..ich nameranych dát. Tvorba
rutinne opakovanlch

Drogramov sa prevádza iednoduchÝm kopírovaním (New

N/C
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from...) programov ktoré boli vytvorené skÓr s následnou možnosťou
zmeny ťubovolhého parametra. Možnosť zálohovania dát na
CDIDVD médiu.
Plnoautomatické sprišťanie prí stroj a zahrřuj tice č as ovri
stabilizác i u, XlY l Z j ustíc iou plazmy, hmotno stnou kalibrác iou,
rozlíšenie kvadrupÓlu, nastavenie detektora ajeho kalibráciu a
prevedenie automatického testu chodu spekffometra. Časové
napro gramovanie j ednotliq/ch kontrolnf ch testov
( denne/t.'.f Ždenne /m e s ačne/. . . ) . P l no auto m atízov aná optima|izácia
metÓd (parametre pLazmy, a nastavenie iontovej optiky podťa
zadania cieťového parametra . citlivosť, interference). Sprievodca
prípravou štandardov s odporučením riedenia a pipetovania.
Volba SMART RINSE umožřuje ťahko a q/chlo ziskať
informáciu pri každom prvku/roáoku o nevyhnutnom minimálnom
čase preplachu vedriceho k vylričeniu cross.kontaminácie.
Simultánny graťrck;f display v reálnom ěase zaznarnenáva
signál ako scan celkové hmoty, segmenty hmotnostného
scanu a odozvu viac izotopov alebo pomeru vo viacen.ich oknách a to
pri optimalizácii šošoviek, prietokov, q/chlostí, vykonov apozíc1i
plazmovej hlavice alebo iba pri zbere dát jednotlivlch
analytickych roztokov.

MoŽnosť automatického prepnutia medzi viacnásobnii'mi
zmenami nastavenia v rámci jednej meranej vzorky (vrátane
zmien prietokov p lazmovych p lyno v a napátia iontoq/ch š o š oviek).

MoŽnosť plnoautomatického (sekvenčného) sprišťania radu
následnych metÓd s rÓmymi nastaveniami hardwarovych
parameffo v bez nutnosti intervencie operátora.

Software umožřuje bezproblémov integráciu s HPLC
systémom pomocou voliteťného HPLC kitu ,zahrřajriceho pln;f
HPLC software k riadeniu a časovému rozlišeniu signálov pre
špeciacie kovov ako As,Hg,Se,..... a
synchronizácie čítacieho spínača, zberu signálov a
sprac ovanie/interpretác ie píko v na fi nálne koncentračné v,./s ledky.
Režimy merania. Scanujrice režimy full mass scan'
segmented
mass scan as peak hopping. Voliteťn! dwell time, počet
scanov' počet bodov na pík, počet bodov na AMU a počet
štandardov. Plné QA/QC funkcie, kalibračné rutiny pre
multiprvkové vonkajšie a vnritorné štandardy a metÓdu vnritorného
štandardu
Vol'ba kalibračnlch algoritmov a kalibračnlch reŽimov
(vrátane izotopového riedeni a) . U Živ ate |sky editovate ťné
interferenční korekční rovnice pre všetky rcŽimy chodu.
Kompletné monitorovanie systému pod|a EPA 200.8,602a a
l638 metÓd. Plná kompatibilita softwaru vzhl'adom k GLP.

Post-run riprava dát a q/sledkov.
Po skončení merania je moŽné ťubovolhe meniť avracať parametre:
. počet replík vzoríek, štandardov a blankov s moŽnosťou riplného
zamaskovania qfsledku

. voltu a aktiváciu vnritorného štandardďštandardov

. názvy vzoriek, riediace faktory, váhové korekcie
- voťbu kalibračného algoritmu. rovnice korigujrice interference
. oarametre tlače
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č.2006-1029

Cena bez DPH
čiastka DPH 19%
Spolu

Príloha číslo 1 ku kÚ net zmluve

14.
- prepočítavanie q/sledkov po Zmene parametrov
14.) Riadiací PC : Pentium IV ,3GHz, 512 MB RAM' 120 GB
HDD,CD/RW/DVD,17 " LCD monitoro myš,klávesnica,W XP Prof.,
Farebná laserova tlačiareř . HP
Spektrometer je štandardne dodávan s ť'.fmito poloŽkami:
ICP Expert software
UsB kábel
1 sada (12 ks) hadičiek pre peristaltickri pumpu pre vzorku
1 sada (12 ks) hadičiek pre peristaltickri pumpu pre odpad
kompletn! spojovací materiál
kit na vyberanie iontov'.ich šošoviek
kit na wberanie kÓnusov
RoZMÉRY pRÍstRole:
Rozmery prístroja 900 mm (šírka), 720 mm(híbka), 1360
mm (wška).

15 . UPS DELTA 15.) NáhradnÝ zdroi el.energie : UPS De|ta J.seI!4!lE r 80 000,00
16. 16.) Parametre ponrikaného systému

Vysoko citlivj
rcŽim

1000
< 30Á
<3Yo
< 1 0

Štandardn:Í
reŽim

< 1%o
< 30Á
< 5
<0 ,1%o

. citlivosť v c/sec/ppm
- pomer CeO+/Ce-t
- pomer Ba++/Ba+
- pozadie v c/sec
. presnosť izotopovího pomeru v oÁ <0,|%;o
. typické detekčné limity pre 75As,56Fe,78Se (ng/l):
< 0,6 pre As, < 2 pre Fe, ( 2 Pre Se

t7 . Popis viď niŽšie
18. 18.) Inštalácia v cene je zahrnuté:

Stavebná pripravenosť pre inštaláciu ICP.MS systému aj s rozvodom argÓnu

s automatick;/m prepínaním fliaš a ďalšími plynmi podťa požiadaviek qfrobcu

vrátane odťahov, klimatizácie, pretlakového systému pre zabezpečenie čistoty
prostredia min. triedy 1000 a prístrešok na Ar. Klietka s tlakov,.fmi f|]ašami bude

umiestnená v chránenom prístrešku podťa predpisov na dvore pracoviska.

Chladič bude mimo miestnosť laboratÓria ICP MS, l0m.Sričasťou dodávky budti

ventily pre plyny na kolíznu celu - He, vodík

400 000.00
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17)
Záručná doba 24 mesiacov, zaéínaplynriť do dĎa prevzatia kupujricim.
Z*ručlly servis: Predávajrici sa zavazuje po dobu záru|<y poskytnriť bezplatné odstránenie závad a to vykonaním
všetkych potrebn;fch servisn;fch konov 'bezpLatnej q/meny alebo opravy vadnfch dielov v lehote do 2 dní od ich
písomného nahlásenia predávaj cemu. Servis zabezpeěujeme znášho autorizovaného servisného strediska
v Bratislave, vlastn.'.imi kmeřovymi zamestnancami s nástupom ďo24 hodín od nahlásenía poruchy.
|tar,árvč,ny selrvis: Servis zabezpečqeme znášho autorizovaného servisného strediska v Bratislave, vlastnfmi
kmeřoqimi zamestnancami s nástupom do 24 hodín od nahlásenia poruchy.
Doba pozáručného servisu: minimálne l0 rokov od uplynutiazátruěnej lehoty.
Servisní teghnici: Ing' Falrrício .|akubec, certifiki y *t atrsolvovan í šktl|enia pti]tlŽené v iltil<umentoch ,, 

.Iiec.hniclitl

rlokunrentácia k toval.oln" aBLI.,KA Čas'i. t"
CertiíŤkáty lSo priložené v clokumentoclr'ttlclrnická spÓstlbilr:sť, vŠt'it.l'l.lt'iCNÁ Čas.Ť.

Poradenská služ.ba: vykonávaná spoločnosťou Amedis, s r.o. a jej vlastnlmi kmeřorn.fmi zamestnancami
Konzultácie: bezplatná možnosť konzultácií formou e.mail spojenia amedis.ba@amedis'sk, telefonicky na číslach
02143 41 43 50,02143 41 43 59.

1e)
V cene je zahrnuté: clo, doprava na Vami určené miesto, obchodná adovoznáprirážka, DPH, inštalácia vrátane
všeth./ch častí a software potrebnlch pre rispešnrl inštaláciu a prevádzku prísffoja, všetky náklady spojené
s dodaním ponrikaného zariadenia v požadovanej kvalite.

20)
Návod na použitie prístroja bude dodan;f v slovenskom resp. českom jazyku.

2Í)
V cene je zahrnuté školenie . 2 tyŽdne na pracovisku s podobn;fm zameraním,

Ja Ing. Mi[oš Sebedinsk;/, konate|l spoločnosti Amedis, spol. s r.o.' rodné číslo 561110/6600, bytom Mlynská l0'
921 0| Piešťany,
prehlasujem,
že rok vyroby pon kaného zaríaďenia je r.2006, uvedené zariadenieje z prvor4froby a doteraz nebolo pouŽívané.

DQDACIA LEHOTA: maxim áLne 79 dní od podpísania tejto zmluvy obidvomi zmluvnlmi stranami.

S pozdravom,

7t7

,AVč:96írr". 
@

edinsk!

**#ffiHHi*rP;'*ff-'.r#nÍg.#ffix''

konateť
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