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A.1

POKYNY PRE UCHÁDZAČOV

Časť I. Všeobecné informácie
1. Identifikácia verejného obstarávateľa a prijímateľskej inštitúcie
1.1 Verejný obstarávateľ – podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní:
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
IČO:
Web organizácie (URL):
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Nitriansky samosprávny kraj
Rázusova 2A, 949 01 Nitra
37861298
http://www.unsk.sk/
Mgr. Peter Doležaj
+421 37 6922 915
peter.dolezaj@unsk.sk

Bankové spojenie:
IBAN:

Štátna pokladňa
bude doplnený po zriadení samostatného účtu

Objednávateľ nie je platcom DPH.

2. Predmet zákazky
2.1 Názov predmetu zákazky:

Hlavný kód CPV:

39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia

Kategória: Dodanie tovarov
Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je nákup vybavenia do odborných učební a dielní SŠ Komárňanská 28 Nové Zámky, ktoré
pozostáva z nákupu nových zariadení, dopravy, montáže, nastavenia, testu funkčnosti, zaškolenia personálu a
záručného servisu.
a.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti
"B. 1– Opis predmetu zákazky"

4

3. Rozdelenie predmetu zákazky
3.1. Rozdelenie na časti
Predmet zákazky je rozdelený na 5 častí.
Časť I. – A) Robotické zostavy
Časť II. – B) IKT a software
Časť III. – D) Laboratórne prístroje
Časť IV. – C) Elektrotechnické sady
3.2. Komplexnosť dodávky
Uchádzač môže predložiť ponuku na ľubovoľný počet častí.
Uchádzači musia predložiť ponuku na požadovaný tovar v rámci danej časti podľa špecifikácie danej časti
predmetu zákazky uvedenej v súťažných podkladoch B.1 Opis predmetu zákazky. Na každú takto uvedenú
časť (časti) predmetu zákazky budú v ponuke uchádzača predložené samostatné Kúpne zmluvy (súčasť
súťažných podkladov B.2 Obchodné podmienky) a samostatné Návrhy na plnenie kritérií (Príloha B).

4. Variantné riešenie
a.

Záujemcom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu.

b.

Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnocovania a
bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

5. Miesto dodania predmetu zákazky a lehoty uskutočnenia
Miesto dodania predmetu zákazky: Spojená škola, Komárňaská 28 , 94075 Nové Zámky
Lehota dodania predmetu zákazky: do 6 mesiacov odo dňa, kedy kupujúci písomne vyzve predávajúceho na dodanie
predmetu zmluvy

6. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky je určená pre jednotlivé časti zákazky nasledovne:
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky časť I.:
87 263,17 € bez DPH
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky časť II.:

712 201,59 € bez DPH

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky časť III.:

150 554,55 € bez DPH

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky časť IV.:

658 185,00 € bez DPH

Predpokladaná hodnota zákazky spolu:

1 608 204,31 € bez DPH
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7. Zdroj finančných prostriedkov
Predmet zákazky bude spolufinancovaný európskym spoločenstvom (ES) na základe Výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14
a financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Zmluvné ceny budú maximálne a nebude možné ich zvyšovať. Cenu
za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe daňových dokladov - jednotlivých faktúr zasielaných v zmysle
zmluvy o dielo. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia. Obstarávateľ neposkytuje žiaden preddavok
úspešnému uchádzačovi a úspešný uchádzač nie je oprávnený podmieňovať svoje plnenie žiadnym poskytnutím
zabezpečenia zo strany obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ktoré by prevyšovali
pridelený objem finančných prostriedkov

8. Zmluva
8.1.
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Kúpna zmluva podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v platnom znení a podľa zákona č. 343/2015 Z.bz. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej návrh je uvedený v časti B.3 Obchodné
podmienky dodania predmetu zákazky.
8.2
Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť B.2
„Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky“ týchto súťažných podkladov.

9. Lehota viazanosti ponuky
9.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom.
9.2 Lehota viazanosti ponúk je stanovená na 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
9.3 Doručenie námietky nemá odkladný účinok na konanie obstarávateľa; ustanovenia § 56 ods. 6 ZVO tým nie sú
dotknuté.

Časť II. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a
záujemcami/uchádzačmi
10 Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi
10.1 Verejný obstarávateľ určuje prostriedky elektronickej komunikácie vrátane doručovania tak, aby boli
všeobecne dostupné, nediskriminačné a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi informačných a
komunikačných technológií, a aby nedošlo k obmedzeniu možnosti záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa
verejného obstarávania. Komunikácia sa bude uskutočňovať elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou
elektronického komunikačného nástroja: Portál pre elektronickú komunikáciu ActiveProcurement (ďalej iba portál
ActiveProcurement) na adrese: https://unsk.e-obstaranie.sk/, ak nie je v týchto súťažných podkladoch výslovne
uvedené inak.
10.2 Portál ActiveProcuremet vyžaduje pripojenie k počítačovej sieti internet a základné internetové prehliadače.
Odporúčané systémy používateľskej pracovnej stanice:
•

Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
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•

MS Office 2007 a vyššia verzia

•

Mozilla Firefox 20.0 a vyššia verzia, Google Chrome 30.0 a vyššia verzia

•

Používané prehliadače musia mať povolený JavaScript

•

Rozlíšenie obrazovky 1280x1024 a vyššie

•

Adobe Reader

10.3

Základnou povinnosťou hospodárskych subjektov pre možnosť využívania všetkých nástrojov a služieb pre
elektronickú komunikáciu a elektronické predkladanie ponúk je registrácia hospodárskeho subjektu na portál
ActiveProcurement na adrese: https://unsk.e-obstaranie.sk/. Registrácia do portálu ActiveProcurement
vyžaduje poskytnutie základných informácií o hospodárskom subjekte, jeho obchodných údajoch
a kontaktných miestach a osobách.

10.4

Registrácia hospodárskeho subjektu prebieha v dvoch fázach:
•

V prvej fáze je potrebné zadať základné registračné údaje - vyplnenie registračného formulára.
Hospodársky subjekt vyberie typ overenia a to doručením overovacieho kódu poštou (doporučená
listová zásielka) alebo prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu (s čipom).

•

V druhej fáze registrácie je potrebné zadať doručený overovací kód a doplniť potrebné informácie o
kontraktnom mieste a kontaktnej osobe, ktorá bude v mene hospodárskeho subjektu komunikovať s
verejným obstarávateľom a predkladať ponuky elektronicky. V prípade overenia registrácie
prostredníctvom eID, sa zobrazí odkaz na spustenie overenia občianskym preukazom.

10.5

Podrobný proces registrácie hospodárskeho subjektu je súčasťou portálu ActiveProcurement na adrese:
https://unsk.e-obstaranie.sk/, v záložke Manuály: Manuál - Registrácia hospodárskeho subjektu

10.6

Registrovaná Kontaktná osoba sa následne prihlási na portál ActiveProcurement na adrese: https://unsk.eobstaranie.sk/, prostredníctvom prihlasovacieho formulára kde zadá:
IČO spoločnosti, zvolené
prihlasovacieho meno a heslo alebo prostredníctvom eID zadaním IČO.

10.7

Takto registrovaný záujemca a prihlásená kontaktná osoba sa môže následne registrovať priamo do
publikovanej – vyhlásenej predmetnej zákazky a predkladať ponuky, resp. elektronicky komunikovať
s verejným obstarávateľom.

10.8

Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcom / uchádzačom a predkladanie ponúk je možné
v tomto postupe zadávania zákazky iba elektronicky v rámci nastavení jednotlivých procesov portálu
ActiveProcurement na adrese: https://unsk.e-obstaranie.sk/.

10.9

V prípade uplatnenia inštitútu Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov alebo inej sprievodnej
dokumentácie, zo strany záujemcu, musí byť záujemca registrovaný v predmetnej zákazke. Žiadosť
o vysvetlenie súťažných podkladov týkajúca sa predmetnej zákazky, musí byť doručená verejnému
obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom portálu ActiveProcurement na adrese: https://unsk.eobstaranie.sk/ priamo z publikovanej zákazky prostredníctvom funkcie: Vysvetľovanie súťažných podkladov.
Momentom odoslania Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov prostredníctvom portálu
ActiveProcurement sa považuje žiadosť za doručenú.

10.10 V prípade uplatnenia inštitútu Žiadosti o nápravu záujemca musí byť registrovaný v predmetnej zákazke.
Žiadosť o nápravu týkajúca sa predmetnej zákazky musí byť doručená verejnému obstarávateľovi elektronicky
prostredníctvom portálu ActiveProcurement na adrese: https://unsk.e-obstaranie.sk/ priamo z publikovanej
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zákazky prostredníctvom funkcie: Žiadosť o nápravu. Dňom odoslania Žiadosti o nápravu prostredníctvom portálu
ActiveProcurement sa považuje žiadosť za doručenú.
10.11 V prípade uplatnenia inštitútu Námietky, sa tento revízny postup doručuje na adresu Úradu pre verejné
obstarávanie v listinnej podobe, v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu (Zákon č. 305/2013 Z. z. v znení
zákona č. 214/2014 Z. z.) alebo funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné
obstarávanie realizuje, ak tento informačný systém doručenie námietok úradu umožňuje. Námietky sa
kontrolovanému doručujú v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému prostredníctvom ktorého
sa verejné obstarávanie realizuje, ak tento informačný systém doručenie námietok umožňuje. Námietky
doručované v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné
obstarávanie realizuje, sa považujú za doručené dňom ich odoslania. Záujemca je povinný doručiť informáciu o
podaní námietky verejnému obstarávateľovi aj prostredníctvom portálu ActiveProcurement na adrese:
https://unsk.fo.e-obstaranie.sk/ priamo z publikovanej zákazky prostredníctvom funkcie - záložky „Informácia o
podaní námietky“.
10.12 Verejný obstarávateľ bude odosielať / doručovať Vysvetlenia smerom k záujemcom / uchádzačom v tomto
postupe zadávania zákazky prostredníctvom portálu ActiveProcurement na adrese: https://unsk.eobstaranie.sk/ do príslušnej záložky predmetnej publikovanej zákazky - Vysvetľovanie súťažných podkladov,
v ktorej sú záujemcovia / uchádzači zaregistrovaní. O doručení vysvetlenia súťažných podkladov sú všetci
registrovaní záujemcovia / uchádzači informovaní prostredníctvom notifikácie do emailovej adresy kontaktnej
osoby registrovanej do publikovanej predmetnej zákazky. Po publikovaní vysvetlenia súťažných podkladov zo
strany verejného obstarávateľa budú mať automaticky rovnaký prístup k danej elektronickej komunikácii aj
záujemcovia / uchádzači, ktorí sa do predmetnej zákazky registrujú po publikovaní vysvetlenia súťažných
podkladov, v lehote na registrovanie a prijímanie žiadosti o účasť v predmetnej zákazke. Momentom
odoslania prostredníctvom portálu ActiveProcurement na adrese: https://unsk.e-obstaranie.sk/ sa považuje
Vysvetlenie za doručené všetkým registrovaným záujemcom / uchádzačom.
10.13 Žiadosti v zmysle § 39 ods. 6, § 40 ods. 4, § 40 ods. 5, § 41 ods. 2, § 53 ods. 1 a § 55 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní bude verejný obstarávateľ uchádzačom odosielať/doručovať elektronicky, prostredníctvom
portálu ActiveProcurement na adrese: https://unsk.e-obstaranie.sk/ do príslušnej záložky publikovanej
predmetnej zákazky, v ktorej sú záujemcovia / uchádzači zaregistrovaní. Ak verejný obstarávateľ v konkrétnej
Žiadosti neurčí iný spôsob doručovania, napr. vzoriek, uchádzač je povinný predmetné požadované
dokumenty doručiť prostredníctvom uvedeného portálu ActiveProcurement na adrese: https://unsk.eobstaranie.sk/.
10.14 Momentom doručenia pre účely elektronickej komunikácie sa rozumie moment odoslania informácií resp.
dokumentov, ktoré sa nachádzajú okamžite v dispozičnej sfére verejného obstarávateľa alebo záujemcu /
uchádzača. O doručení informácií, vysvetľovaní, resp. dokumentov budú hospodárske subjekty informované
prostredníctvom notifikácie do emailovej adresy kontaktnej osoby záujemcu / uchádzača registrovanej do
predmetnej zákazky.
10.15 Oznámenie o výsledku verejného obstarávania alebo Vylúčenie uchádzača alebo Vylúčenie ponuky uchádzača
bude verejný obstarávateľ odosielať / doručovať uchádzačom v tomto postupe zadávania zákazky
prostredníctvom portálu ActiveProcurement na adrese: https://unsk.e-obstaranie.sk/ do príslušnej záložky
publikovanej zákazky, v ktorej sú záujemcovia / uchádzači zaregistrovaní. Momentom odoslania
prostredníctvom portálu ActiveProcurement na adrese: https://unsk.e-obstaranie.sk/ sa považuje Oznámenie
o výsledku verejného obstarávania, alebo Vylúčenie uchádzača, alebo Vylúčenie jeho ponuky za doručené.
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10.16 Ak hospodársky subjekt, ktorý si neprevzal súťažné podklady publikované na portály ActiveProcurement (napr.
získa súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa) a bude uplatňovať inštitút Žiadosti o vysvetlenie, či
revízny postup, či iný inštitút zo zákona o verejnom obstarávaní, takýto hospodársky subjekt je povinný sa
zaregistrovať na predmetnom portáli pre elektronickú komunikáciu na adrese: https://unsk.e-obstaranie.sk/
a predmetné doklady mimo uplatnenia námietky doručiť verejnému obstarávateľovi prostredníctvom
uvedeného portálu. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu
transparentnosti, verejný obstarávateľ v predchádzajúcich bodoch určil spôsob komunikácie, na iný spôsob
komunikácie verejný obstarávateľ nebude akceptovať, ak v týchto súťažných podkladoch nie je určené inak.
10.17 Záujemcovia / uchádzači budú o jednotlivých krokoch elektronickej komunikácie prostredníctvom portálu
ActiveProcurement informovaní prostredníctvom notifikácii. Vzhľadom na to, je potrebné, aby záujemca /
uchádzač zabezpečil, aby mailový klient jeho kontaktnej osoby (osoba, ktorá má vytvorené konto pre prihlasovanie
na portál ActiveProcurement) neblokoval prijímanie emailov z domény: notifikácie.sk.
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11 Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov
11.1 V prípade potreby vysvetlenia informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch
alebo inej sprievodnej dokumentácii, ktoré sú potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia
podmienok účasti môže ktorýkoľvek záujemca registrovaný do predmetnej zákazky požiadať o vysvetlenie podľa
§ 48 zákona o verejnom obstarávaní a to elektronicky prostredníctvom príslušnej záložky – Vysvetľovanie
súťažných podkladov na portáli ActiveProcurement na adrese: https://unsk.e-obstaranie.sk/
11.2

Vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie verejný obstarávateľ
preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým záujemcom registrovaným v predmetnej zákazke, najneskôr však
šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že záujemca požiada a o vysvetlenie
v takej lehote, aby verejný obstarávateľ zabezpečil doručenie vysvetlení. Momentom odoslania vysvetlenia
súťažných podkladov alebo sprievodnej dokumentácie k záujemcom prostredníctvom portálu
ActiveProcurement na adrese: https://unsk.e-obstaranie.sk/ sa považuje vysvetlenie za doručené.

11.3

Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok
záujemca / uchádzač nevyžiadal dostatočne vopred alebo jeho význam je z hľadiska prípravy ponuky
nepodstatný, verejný obstarávateľ nie je povinný predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.

11.4

Vysvetlenie súťažných podkladov alebo sprievodnej dokumentácie sa distribuuje všetkým záujemcom
registrovaným do predmetnej zákazky naraz, pričom tieto informácie budú automaticky prístupné záujemcom,
ktorí sa do predmetnej zákazky zaregistrujú aj po publikovaní vysvetlenia v lehote určenej na registráciu
subjektov do predmetnej zákazky.

11.5

Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré
preukázateľne odošle / doručí súčasne všetkým záujemcom registrovaným do predmetnej zákazky
prostredníctvom portálu ActiveProcurement na adrese: https://unsk.e-obstaranie.sk/.

11.6

O vysvetľovaní súťažných podkladov, resp. sprievodnej dokumentácii alebo o doplnení informácii v súťažných
podkladov, resp. sprievodnej dokumentácie budú záujemcovia / uchádzači informované prostredníctvom
notifikácie do emailovej adresy kontaktnej osoby záujemcu / uchádzača registrovaných do predmetnej
zákazky.

11.7

Súťažné podklady, ich zmena alebo doplnenie budú súčasne zverejnené aj na profile verejného obstarávateľa
a profile predmetnej zákazky na webovej stránke ÚVO.

12 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky
12.1

Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa uskutoční: Nie
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Časť III.
Príprava ponuky
13 Jazyk ponuky
13.1 Jazykom dorozumievania v tomto postupe zadávania zákazky je štátny jazyk Slovenskej republiky, t.j. slovenský
jazyk.
13.2 Ponuka a ďalšie doklady, vyhlásenia, potvrdenia a dokumenty vo verejnom obstarávaní musia byť predložené
v slovenskom jazyku, pokiaľ nie je určené inak.
13.3

Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť
preklad takýchto dokladov do slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku.

14.

Mena a ceny uvádzané v ponuke, mena finančného plnenia

14.1 Záujemca stanoví cenu za obstarávaný predmet na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a príjmov
podľa platných právnych predpisov.
14.2 Záujemca je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a
riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.
14.3

Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR. Skutočnosť, že nie
je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.

14.4

Zmluvná cena uvedená v ponuke uchádzača v návrhu zmluvy musí platiť počas celého obdobia trvania zmluvy
a nie je možné ju zvýšiť.

14.5

Zmluvná cena za predmet zákazky uvedená v ponuke uchádzača bude zaplatená v mene EUR.

14.6

Keďže Verejný obstarávateľ určil ako hodnotiace kritérium najnižšiu cenu s DPH, ak má uchádzač sídlo mimo
územia SR a je platcom DPH uvedie svoju cenu tak, že k nej pripočíta príslušnú výšku DPH platnú v krajine
verejného obstarávateľa (v súčasnosti 20 %), aj keď táto čiastka nebude predmetom fakturácie uchádzača so
sídlom mimo územia SR.

14.7 Cenu, vyjadrenú v inej mene ako EUR je potrebné prepočítať na EUR. Prepočet inej meny na EUR sa uskutoční
priemerným ročným kurzom stanoveným ECB na daný rok, v ktorom došlo ku skutočnosti rozhodujúcej pre
preukázanie splnenia relevantnej podmienky účasti. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok
účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako v EUR uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR.

15.
15.1

Zábezpeka ponuky

Zábezpeka sa vyžaduje: Nie
Zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponúk sa nevyžaduje.
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Časť IV.
Príprava ponuky
16. Vyhotovenie a obsah ponuky
16.1 Ponuka sa predkladá elektronicky prostredníctvom portálu ActiveProcurement na adrese https://unsk.eobstaranie.sk/
16.2 Základnou povinnosťou uchádzača pri predkladaní ponuky je, prostredníctvom funkcie „Prihlásenie“, prihlásiť
sa na portáli ActiveProcurement na adrese: https://unsk.e-obstaranie.sk/ pre zabezpečenie identifikácie
uchádzača. Uchádzač sa identifikuje prostredníctvom prihlasovacieho formulára kde zadá: IČO spoločnosti,
zvoleného prihlasovacieho mena a hesla. Následne sa zobrazí zoznam zákaziek, ktoré verejný obstarávateľ
publikoval v rámci procesov verejného obstarávania.
16.3

Pre možnosť predloženia ponuky je záujemca povinný registrovať sa do publikovanej predmetnej zákazky
prostredníctvom funkcie „Registrácia“, alebo prevzatím publikovaných súťažných podkladov a sprievodnej
dokumentácie.

16.4

Ponuka musí obsahovať všetky doklady, dokumenty a informácie požadované verejným obstarávateľom,
uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, ak sa
uplatňuje, ďalej požiadavky na predmet zákazky a ostatné náležitosti ponuky, ktoré sú uvedené v týchto
súťažných podkladoch a vzťahujúce sa k tomuto postupu zadávania zákazky.

16.5

Registráciou záujemcu do predmetnej publikovanej zákazky sa sprístupnia jednotlivé záložky zákazky, ktoré
priamo navigujú záujemcu pri predkladaní ponuky. Ponuka sa predkladá prostredníctvom záložky „Podanie
ponuky“.

16.6

Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v týchto súťažných
podkladoch, musia byť v ponuke predložené v needitovateľnej forme vo formáte .pdf , prípade ako link na
príslušnú stránku, kde si verejný obstarávateľ môže overiť existenciu a platnosť požadovaného dokumentu.

16.7

Jednotlivé vyhlásenia, potvrdenia, doklady, cenový návrh a ostatné dokumenty musia byť vložené priamo do
predpísaných záložiek - častí (sprievodca podávania ponuky), v záložke Podanie ponuky. Nepredložením
všetkých požadovaných dokladov nebude možné ponuku odoslať.

16.8 V rámci predkladania ponuky je uchádzač povinný v záložke Sprievodná dokumentácia vložiť nasledujúce
dokumenty:
- Identifikačné údaje uchádzača s uvedením obchodného mena, adresy sídla uchádzača, alebo miesta jeho
podnikania, mená oprávnených a kontaktných osôb, telefónne čísla a elektronické adresy (Príloha A k
súťažným podkladom).
- Zoznam všetkých dokumentov, predložených v jednotlivých záložkách Predkladania ponuky,
- Zoznam odkazov na referenčné a oficiálne registre použité v jednotlivých záložkách Predkladania ponuky
- Čestné vyhlásenie o originalite a platnosti predložených dokumentov
- Prílohy A, B
- Návrh Kúpnej zmluvy spolu s prílohami v jednom vyhotovení doplnený a podpísaný štatutárnym zástupcom
uchádzača.
16.9

V prípade skupiny dodávateľov uchádzač uvedie:
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−

Identifikačné údaje každého člena skupiny dodávateľov s uvedením obchodného mena, adresy sídla alebo
miesta podnikania, mená oprávnených a kontaktných osôb, telefónne čísla a elektronické adresy,

−

Zoznam všetkých dokumentov, predložených v jednotlivých záložkách Predkladania ponuky za každého
člena skupiny

−

Zoznam odkazov na referenčné a oficiálne registre použité v jednotlivých záložkách Predkladania ponuky
za každého člena skupiny

−

Čestné vyhlásenie o originalite a platnosti predložených dokumentov za každého člena skupiny

16.10 Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej
vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov,
adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené (PRÍLOHA B súťažných podkladov).

Časť V.
Predkladanie ponuky
17.

Náklady na ponuku

17.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca bez finančného nároku
voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

18.

Záujemca oprávnený predložiť ponuku

18.1
Záujemca oprávnený predložiť ponuky, je každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá je registrovaná
do publikovanej predmetnej zákazky spĺňajúca požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v Oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania (resp. vo Výzve na predkladanie ponúk, ak sa uplatňuje), alebo v súťažných
podkladoch a sprievodnej dokumentácii.
18.2
Záujemcom môže byť aj skupina právnických alebo fyzických osôb vystupujúcich voči verejnému
obstarávateľovi spoločne. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právne vzťahy, musí však stanoviť lídra
skupiny dodávateľov pre predloženie ponuky. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na
dodanie predmetu zákazky musia udeliť plnú moc jednému z členov skupiny dodávateľov oprávnenému konať
v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v
mene skupiny v prípade prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie a zodpovedností v procese plnenia
zmluvy. Pred podpisom zmluvy sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy
uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude
zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri
realizácii predmetu zákazky.
18.3
Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie, sa
zadávanej zákazky realizovanej postupom verejnej súťaže nesmie zúčastniť.
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19.

Predloženie ponuky, lehota na predloženie ponuky

19.1
Komisia bude pri vyhodnocovaní ponúk postupovať v súlade s § 66 ods. 7, tj. vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční
po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
19.2
Prihlásený uchádzač, registrovaný do predmetnej zákazky predkladá svoju ponuku prostredníctvom
funkcie – záložky „Podanie ponuky “ – „Nová ponuka“. Využitím tejto funkcionality sa uchádzačovi zobrazí
sprievodca postupnosti jednotlivých krokov pre podanie ponuky.
19.3
Uchádzač predkladá ponuku podľa jednotlivých krokov sprievodcu tak, že samostatne vkladá
požadované súbory obsahujúce dokumenty nasledovne:
•

1. Krok: V záložke „Spôsob dokladovania PÚ“ zvolí formu a spôsob, akým chce dokladovať splnenie
podmienok účasti (JED, Výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov na preukázanie § 32 ZVO, alebo
samostatné dokumenty preukazujúce § 32 a § 34 ZVO).
Podmienky účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní sú spoločné pre všetky časti.

•

2. Krok: V záložke „Podmienky účasti“ predkladá uchádzač jednotlivé dokumenty potvrdzujúce
splnenie každej požadovanej podmienky účasti samostatne podľa predpisu. Uchádzač predloží ako
doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti: naskenovaný Jednotný európsky dokument alebo
naskenované samostatné dokumenty + príloha E (v prípade udelenia súhlasu pre poskytnutie výpisu
z registra trestov) na preukázanie splnenia podmienok účasti.
(V prípade ak uchádzač zvolí spôsob dokladovania PÚ formou dokladov a nepreukazuje splnenie
podmienok účasti využitím kapacít inej osoby, predloží čestné vyhlásenie, že na preukázanie splnenia
podmienok účasti nevyužíva kapacity inej osoby).

•

3. Krok: V záložke Opis predmetu dodávky – uchádzač predloží prehlásenie, že jeho cenová ponuka
zodpovedá Opisu predmetu obstarávania uvedeného v bode B1. týchto súťažných podkladov
(samostatné Prílohy č. 1 až č. 5 podľa časti zákazky, na ktorú predkladá ponuku)

•

4. Krok: V záložke Súťažné kritéria predkladá uchádzač cenové návrhy na plnenie stanovených
kritérií jednou sumou
Zároveň uchádzač vloží do tejto záložky – Prílohu B súťažných podkladov pre danú časť zákazky :

−
−
−
−

NÁVRH
NÁVRH
NÁVRH
NÁVRH
•

-

NA
NA
NA
NA

PLNENIE
PLNENIE
PLNENIE
PLNENIE

KRITÉRIÍ NA
KRITÉRIÍ NA
KRITÉRIÍ NA
KRITÉRIÍ NA

VYHODNOTENIE
VYHODNOTENIE
VYHODNOTENIE
VYHODNOTENIE

PONÚK – I. ČASŤ
PONÚK – II. ČASŤ
PONÚK – III. ČASŤ
PONÚK – IV. ČASŤ

5. Krok: V záložke Sprievodný dokument predloží uchádzač:

Prílohy A a B,
Zoznam všetkých dokumentov, predložených v jednotlivých záložkách Predkladania ponuky,
Čestné vyhlásenie o originalite a platnosti predložených dokumentov,
Podpísaný a naskenovaný návrh kúpnej zmluvy so všetkými požadovanými prílohami
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19.4
Pred odoslaním ponuky je potrebné skontrolovať všetky požadované a predkladané dokumenty, ktoré
verejný obstarávateľ požaduje v 6. Kroku v záložke „Sumarizácia“ a prostredníctvom tlačidla „Odoslať ponuku“
sa ponuka okamžite odošle verejnému obstarávateľovi. V prípade, ak nebudú všetky požadované dokumenty
do ponuky vložené, portál ActiveProcurement nepovolí odoslanie ponuky.
19.5

Uchádzač môže v tomto postupe zadávania zákazky predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom
istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ
vylúči uchádzača, ktorý je súčasne člnom skupiny dodávateľov. Predloženie viac ako jednej ponuky v tomto
postupe zadávania zákazky tým istým uchádzačom bude verejný obstarávateľ považovať za predloženie
ponuky v rozpore s právny poriadkom platným v Slovenskej republiky § 49 ods. 6 zákona o verejnom
obstarávaní a verejný obstarávateľ ponuku vylúči.

19.6

Momentom odoslania ponuky prostredníctvom portálu ActiveProcurement na adrese: https://unsk.eobstaranie.sk/ sa považuje ponuka za odoslanú.

19.7

Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ stanovil 20.07.2021 do 10:00 hod. miestneho času.

20. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
20.1 Uchádzač môže elektronicky predloženú ponuku stornovať do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
20.2 Doplnenie alebo zmenu elektronicky predloženej ponuky môže uchádzač vykonať iba predložením novej
ponuky a to v prípade, ak pôvodná ponuka bola stornovaná.
20.3 Elektronicky predložené ponuky verejnému obstarávateľovi v stave stornovaná v lehote na predkladanie
ponúk sa v IS ActiveProcurement a na portáli ActiveProcurement nevymazávajú. Ponuky zostávajú v evidencii
verejného obstarávateľa ako súčasť dokumentácie v zmysle § 24 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač môže
predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk

Časť VI.
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk
21. Otváranie ponúk
21.1 Otváranie ponúk sa uskutoční on - line prostredníctvom aplikácie ZOOM., dňa 20.07.2021 o 13:00 hod.
miestneho času.
21.2 Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Uchádzačom bude bezprostredne pred otváraním prostredníctvom IS Active Procurement zaslaný link, ktorým sa
im umožní zdieľanie obrazovky pri otváraní ponúk.
21.3 V určenej lehote na otváranie ponuky sa všetky elektronicky doručené ponuky sprístupnia na otvorenie.
Verejný obstarávateľ elektronicky otvorí doručené ponuky a zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta
podnikania všetkých uchádzačov, ktorých ponuky boli doručené v lehote na predkladanie ponúk a ich cenové
návrhy na plnenie kritérií, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk, ktoré sa dajú vyjadriť
číslicou. Ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú.
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21.4

Verejný obstarávateľ do piatich pracovných dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým uchádzačom, ktorí
predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk. Zápisnica z otvárania ponúk
bude uchádzačom doručená prostredníctvom portálu ActiveProcurement na adrese: https://unsk.eobstaranie.sk/ do záložky „Komunikácia“. Momentom odoslania prostredníctvom portálu ActiveProcurement
sa považuje Zápisnica z otvárania ponúk za doručenú.

22.

Vysvetľovanie ponúk

22.1
Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie alebo o doplnenie predložených
dokladov, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v tomto verejnom obstarávaní podľa § 40 ods. 4
zákona. Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o predloženie dokladov, ktorými preukazuje splnenie
podmienok účasti v tomto verejnom obstarávaní nahradených Jednotným európskym dokumentom podľa §
39 ods. 6.
22.2
Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie ponuky, ak komisia pre vyhodnocovanie
ponúk identifikovala nejasnosti alebo nezrovnalosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol
podľa § 53 ods. 1.
22.3 Žiadosť o Vysvetlenie ponuky uchádzača bude verejný obstarávateľ odosielať / doručovať uchádzačom v tomto
postupe zadávania zákazky prostredníctvom portálu ActiveProcurement na adrese: https://unsk.eobstaranie.sk/ do príslušnej záložky publikovanej zákazky –„ Vysvetľovanie ponuky“. Momentom odoslania
prostredníctvom portálu ActiveProcurement sa po považuje Žiadosť o vysvetlenie ponuky za doručenú.
22.4
O odoslaní Žiadosti o vysvetlenie ponuky budú uchádzači informovaní prostredníctvom notifikácie do
emailovej adresy kontaktnej osoby uchádzača registrovaného do predmetnej zákazky.

23.

Vylúčenie ponúk

23.1 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania záujemcu / uchádzača pri vyhodnocovaní podmienok účasti
z dôvodov uvedených v § 40 ods. 6 a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní o čom bude bezodkladne informovaný
podľa § 40 ods. 13.
23.2 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku podľa § 49 ods. 4 ak uchádzač:
•
•

nedodrží určený spôsob komunikácie:
obsah jeho ponuky nie je možné sprístupniť,

•

nepredložil ponuku vo vyžadovanom formáte kódovania, ak je potrebný na ďalšie spracovanie pri
vyhodnocovaní ponúk

23.3 Portál ActiveProcurement neumožňuje predkladanie ponúk po lehote na jej predloženie, z uvedeného dôvodu
sa § 49 ods. 3 písm. a) sa neaplikuje.
23.4 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku z verejného obstarávania ak pri vyhodnocovaní ponúk nastanú skutočnosti
uvedené v § 53 ods. 5 zákona.
23.5

Uchádzačovi bude písomne oznámené podľa § 53 ods. 7 jeho vylúčenie, resp. vylúčenie jeho ponuky.

23.6

Vylúčenie ponuky uchádzača bude verejný obstarávateľ odosielať / doručovať uchádzačom v tomto postupe
zadávania zákazky prostredníctvom portálu ActiveProcurement na adrese: https://unsk.e-obstaranie.sk/ do
príslušnej záložky publikovanej zákazky – záložka „Podanie ponuky“. Momentom odoslania prostredníctvom
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portálu ActiveProcurement na adrese: https://unsk.e-obstaranie.sk/ sa považuje Vylúčenie ponuky uchádzača
za doručené.
23.7

Verejný obstarávateľ neprijme ponuku uchádzača, ktorého celková cena za poskytnutie predmetu zákazky
uvedená v ponuke výrazne prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom na požadovaný
predmet zákazky.

24. Vyhodnocovanie ponúk
24.1 Komisia bude pri vyhodnocovaní ponúk postupovať v súlade s § 66 ods. 7 a § 53 ZVO.
24.2 Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky a nebudú vylúčené z dôvodov uvedených v bode
23., budú vyhodnocované podľa kritérií na hodnotenie ponúk a spôsobom určeným v Oznámení o vyhlásení (resp.
vo Výzve na predloženie ponuky), alebo v súťažných podkladoch.
24.3 Oznámenie o výsledku verejného obstarávania bude verejný obstarávateľ odosielať / doručovať uchádzačom
v tomto postupe zadávania zákazky prostredníctvom portálu ActiveProcurement na adrese: https://unsk.eobstaranie.sk/ do príslušnej záložky publikovanej zákazky – „Podanie ponuky“. Momentom odoslania
prostredníctvom portálu ActiveProcurement sa považuje Oznámenie o výsledku verejného obstarávania za
doručené.
24.4 O vyhodnotení ponúk budú uchádzači informovaní prostredníctvom portálu ActiveProcurement doručením
notifikácie do emailovej adresy kontaktnej osoby uchádzača registrovaného do predmetnej zákazky.
24.5 Oprava chýb
24.5.1 Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené v prípade:
a. rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom, platiť bude suma uvedená slovom,
b. rozdielu medzi jednotkovou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom nesprávneho
násobenia jednotkovej ceny množstvom, platiť bude jednotková cena,
c. nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek; platiť bude
správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod.
24.5.2 O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený a zároveň bude požiadaný o
predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúceho sa návrhu/návrhov na
plnenie jednotlivých kritérií určených na hodnotenie ponúk.
24.5.3 Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača:
a. ak neakceptuje opravenú sumu alebo
b. ak uchádzač nepredloží písomný súhlas s vykonanou opravou v lehote 5 dní odo dňa doručenia žiadosti
o predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúceho sa návrhu/návrhov
na plnenie jednotlivých kritérií určených na hodnotenie ponúk.
24.5.4 Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.
24.6 Verejný obstarávateľ v zmysle § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní stanovil, že vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po
vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
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Časť VII.
Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní
25. Dôvernosť procesu verejného obstarávania
25.1 Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na prijatie ponuky
najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnocovanie ponúk a zodpovedné osoby
verejného obstarávateľa nebudú počas prebiehajúceho procesu verejného obstarávania poskytovať alebo
zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym tretím osobám.
25.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predošlého
súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne
záväznými právnymi predpismi/ osobitnými predpismi (zákon č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných
skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, atď.)
25.3

Za dôverné informácie je možné označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové
dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena,
tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.

25.4

Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.

26. Revízne postupy
26.1 Uchádzač alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom
verejného obstarávateľa môže podľa § 164 zákona o verejnom obstarávaní podať verejnému obstarávateľovi žiadosť
o nápravu.
26.2 V prípade uplatnenia inštitútu Žiadosti o nápravu týkajúcej sa predmetnej zákazky, musí záujemca / uchádzač
doručiť Žiadosť o nápravu verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom portálu ActiveProcurement
na adrese: https://unsk.e-obstaranie.sk/ priamo z publikovanej zákazky prostredníctvom funkcie – záložky
„Žiadosť o nápravu“. Momentom odoslania prostredníctvom portálu sa považuje Žiadosť o nápravu za
doručenú.
26.3 Uchádzač alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom
verejného obstarávateľa môže podať podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní námietku proti postupu
verejného obstarávateľa námietku.
26.4

V prípade uplatnenia inštitútu Námietky, sa tento revízny postup doručuje na adresu Úradu pre verejné
obstarávanie v listinnej podobe, v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu (Zákon č. 305/2013 Z. z. v
znení zákona č. 214/2014 Z. z.) alebo funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa
verejné obstarávanie realizuje, ak tento informačný systém doručenie námietok úradu umožňuje. Námietky
sa kontrolovanému doručujú v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému prostredníctvom
ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, ak tento informačný systém doručenie námietok umožňuje.
Námietky doručované v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého
sa verejné obstarávanie realizuje, sa považujú za doručené dňom ich odoslania. Záujemca je povinný doručiť
informáciu o podaní námietky verejnému obstarávateľovi aj prostredníctvom portálu ActiveProcurement na
adrese: https://unsk.e-obstaranie.sk/ priamo z publikovanej zákazky prostredníctvom funkcie - záložky
„Informácia o podaní námietky“.
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Časť VIII.
Prijatie ponuky
27. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
27.1 Nakoľko sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutoční až po vyhodnotení ponúk, verejný obstarávateľ
je povinní po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom
mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti ďalšieho
uchádzača tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti.
27.2 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude zaslaný výsledok vyhodnotenia ponúk
vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému/úspešným uchádzačovi/uchádzačom bude oznámené, že verejný
obstarávateľ jeho/ich ponuku/ponuky prijíma. Súčasne ostatným uchádzačom jednotlivo bude oznámené, že
neuspeli, s uvedením dôvodu/dôvodov neprijatia ich ponuky a identifikácie úspešného/úspešných
uchádzača/uchádzačov, ako aj informácie o charakteristikách a výhodách jeho/ich ponuky/ponúk.
27.3 Oznámenie o výsledku verejného obstarávania – prijatie / neprijatie ponuky bude verejný obstarávateľ
odosielať / doručovať uchádzačom v tomto postupe zadávania zákazky prostredníctvom portálu
ActiveProcurement na adrese: https://unsk.e-obstaranie.sk/ do záložky Podanie ponuky – 6. krok Sumarizácia
predmetnej zákazky. Momentom odoslania prostredníctvom portálu ActiveProcurement sa považuje Oznámenie
o výsledku verejného obstarávania za doručené.

28. Uzavretie zmluvy
28.1 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy alebo rámcovej
dohody v súlade s § 56 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo
nesplní povinnosť podľa § 56 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, môže byť zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý
sa umiestnil ako druhý v poradí podľa § 56 ods. 9. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť
zmluvu alebo nesplní povinnosť podľa § 56 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní, môže byť zmluva uzavretá s
uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.
28.2. Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá v lehote viazanosti ponúk a to
najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnocovania ponúk podľa § 55, nakoľko boli využité
prostriedky elektronickej komunikácie podľa § 20. Lehota na poskytnutie súčinnosti je desať pracovných dní.
28.3. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou/ponukami
predloženou/predloženými úspešným/úspešnými uchádzačom/uchádzačmi.
28.4. Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania, bude povinný:
a) uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaj o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia v súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní,
b) musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov; táto povinnosť sa vzťahuje aj na subdodávateľov. V
prípade, že úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy v lehote do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa §
56 ods. 2 až 8 zákona o verejnom obstarávaní, ak bol na uzavretie zmluvy písomne vyzvaný, nepredloží doklady a/alebo
dokumenty uvedené v tomto bode, resp. nebude úspešný uchádzač alebo jeho subdodávatelia zapísaní v registri
partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, verejný obstarávateľ to bude považovať za neposkytnutie riadnej súčinnosti a bude
postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní.
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28.5 Objednávateľ ako prijímateľ NFP má právo bez uplatnenia akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom
v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej
finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, ktorým je Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z
obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
28.6. Verejný obstarávateľ nesmie uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie je zapísaný podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z., alebo ktorého subdodávatelia alebo
subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapísať sa do registra a nie sú zapísaní v registri
partnerov verejného sektora.
28.7 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodávaním stavebných prác,
prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a poskytnúť všetku potrebnú
súčinnosť osobám:
a) poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
c) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,
d) Kontrolné orgány Európskej únie,
e) Orgán auditu Výbor pre vnútorný audit a vládny audit, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
f) splnomocnený zástupca Európskej komisie (EK) a Európskeho dvora audítorov (EDA),
g) osoby prizvané orgánmi uvedenými vyššie v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky
(SR) a Európskeho spoločenstva (ES).

29. Súhlas so spracovaním osobných údajov
29.1 V súvislosti so zadávaním tejto zákazky bude verejný obstarávateľ spracúvať osobné údaje fyzických osôb
uvedených v ponuke každého uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač pre tento
účel zabezpečí súhlas dotknutých osôb v dokumente, kde sa nachádzajú osobné údaje dotknutej osoby. Predložením
ponuky uchádzač súhlasí so spracovaním osobných údajov fyzických osôb uvedených v ponuke na účely zabezpečenia
riadneho postupu verejného obstarávania.
29.2 Osobné údaje budú spracúvané v súlade s platnou legislatívou za účelom predloženia ponuky, jej
vyhodnotenia a zverejnenia v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
29.3 Práva osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, sú upravené v § 28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
29.4 Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie aj súhlasov
všetkých ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina dodávateľov.

30. Ďalšie informácie
30.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť neukončenú súťaž, resp. neuzatvoriť zmluvu s úspešným
uchádzačom v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.
30.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa zmluvné podmienky
v návrhu zmluvy predloženej uchádzačom budú vymykať obvyklým zmluvným podmienkam, ktoré
znevýhodňujú verejného obstarávateľa.
30.4

Prípadná zmena zmluvy nesmie byť v rozpore s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
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A.2 PODMIENKY ÚČASTI
Osobné postavenie - § 32 zákona o verejnom obstarávaní
Spoločné pre všetky časti zákazky
Uchádzač musí spĺňať nasledujúce podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač
zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie preukazuje splnenie
podmienok účasti v zmysle § 152.
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklady v celom rozsahu podľa ustanovenia § 32 ods. 2 ZVO (s výnimkou § 32
ods. 2 písm. a), b), c) a e) ZVO), nakoľko v ostatných podmienkach účasti osobného postavenia nevie aplikovať
ustanovenia § 32 ods. 3 ZVO.

Podmienka účasti

Spôsob preukázania

§ 32 ods. 1 písm. a) ZVO

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky
doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri
mesiace.

nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho
orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin
poškodzovania
finančných záujmov
Európskych
spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej
činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a
podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia,
zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny,
trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na
terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin,
ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo
trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a
verejnej dražbe.

Záujemca alebo uchádzač (so sídlom na území SR) nie je
povinný predložiť doklady:
•

Podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO:

a) výpis z registra trestov fyzickej osoby – ak uchádzač
nepredloží výpis z registra trestov fyzickej osoby, je povinný
poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na
vyžiadanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby – viď vzor
súhlasu, ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov
(PRÍLOHA E – UDELENIE SÚHLASU PRE POSKYTNUTIE VÝPISU Z
REGISTRA TRESTOV)
b) výpis z registra trestov právnickej osoby – ak uchádzač
nepredloží výpis z registra trestov právnickej osoby, je povinný
poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na
vyžiadanie výpisu z registra trestov právnickej osoby
(obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby,
identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené,
označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná).
Bezúhonnosť právnickej osoby môže byť posúdená v zmysle §
10 a § 10a zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov. To
znamená, že za výpis z registra trestov právnických osôb sa
považuje aj zoznam zverejnený na stránke Generálnej
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prokuratúry SR a verejný obstarávateľ si overí bezúhonnosť
právnickej osoby aj týmto spôsobom.

§ 32 ods. 1 písm. b) ZVO
nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne
poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu

§ 32 ods. 1 písm. c) ZVO
nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému
úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobyt

§ 32 ods. 1 písm. d) Na majetok záujemcu ani uchádzača
nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je
v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné
konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz
pre nedostatok majetku.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky
doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej
poisťovne nie starším ako tri mesiace.
Záujemca alebo uchádzač (so sídlom na území SR) z dôvodu
použitia údajov z informačných systémov verejnej správny
nepredkladá doklad, že nemá evidované nedoplatky na
poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa
neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa
osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Verejný
obstarávateľ na uvedenú podmienku účasti aplikuje
ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky
doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu
a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri
mesiace.
Záujemca alebo uchádzač (so sídlom na území SR) z dôvodu
použitia údajov z informačných systémov verejnej správny
nepredkladá doklad, že nemá evidované daňové nedoplatky
voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných
predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu. Verejný obstarávateľ na
uvedenú podmienku účasti aplikuje ustanovenie § 32 ods. 3
ZVO.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky
doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri
mesiace.
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§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač je
oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky
doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý
zodpovedá predmetu zákazky.
Záujemca alebo uchádzač (so sídlom na území SR) z dôvodu
použitia údajov z informačných systémov verejnej správny
nepredkladá doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ na uvedenú
podmienku účasti aplikuje ustanovenie § 32 ods. 3 ZVO.

§ 32 ods. 1 písm. f) Záujemca ani uchádzač nemá uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Záujemca alebo uchádzač preukazuje splnenie podmienky
doloženým čestným vyhlásením.

§ 32 ods. 1 písm. g) Záujemca ani uchádzač sa nedopustil
v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo
preukázateľného začatia verejného obstarávania
závažného porušenia povinností v oblasti ochrany
životného prostredia, sociálneho práva alebo
pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré
mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

Preukazuje verejný obstarávateľ.

§ 32 ods. 1 písm. g) Záujemca ani uchádzač sa nedopustil
v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo
preukázateľného začatia verejného obstarávania
závažného porušenia profesijných povinností, ktoré
dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

Preukazuje verejný obstarávateľ.

§ 152 ods. 1 Záujemca alebo uchádzač zapísaný do
zoznamu hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné
obstarávanie.

Záujemca alebo uchádzač
môže preukázať splnenie
podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu
hospodárskych subjektov.

23

V zmysle § 152 ods. 3 ZVO: „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uznajú rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané
príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom/
obstarávaní. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo
záujemcom“.

Finančné a ekonomické postavenie - § 33 zákona o verejnom obstarávaní
Spoločné pre všetky časti zákazky.
Nevyžaduje sa.

Technická alebo odborná spôsobilosť - § 34 zákona o verejnom obstarávaní
Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukáže svoju technickú a odbornú
spôsobilosť:

Podmienka účasti

Minimálna požadovaná úroveň

§ 34 ods. 1 písm. a) Záujemca

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením

alebo uchádzač preukáže

zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného

svoju technickú alebo

obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak

odbornú spôsobilosť

odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona.
Zoznam bude vyhotovený v členení podľa požadovaných rokov s uvedením obchodného
názvu, adresy alebo miesta podnikania odberateľa, zmluvného obdobia, zmluvného
objemu realizovaných dodávok v € bez DPH a kontaktné údaje odberateľa (vrátane
telefónneho čísla a e-mailovej adresy).
Uchádzač musí predloženým zoznamom preukázať, že v referenčnom období dodával
tovar totožný alebo podobný predmetu obstarávania v množstve minimálne:
pre časť I.: 80 000,00 € bez DPH
pre časť II.: 700 000,00 € bez DPH
pre časť III.: 140 000,00 € bez DPH
pre časť IV.: 650 000,00 € bez DPH
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Za tovar rovnakého alebo podobného charakteru sa považuje tovar strojno-technického
charakteru, prevádzkových strojov, techniky a náradia vrátane inštalácie a
spustenia do prevádzky podľa špecifikácie predmetu zákazky na danú časť zákazky.

§ 34 ods. 1 písm. m) Záujemca
alebo uchádzač preukáže
svoju technickú alebo
odbornú spôsobilosť

Záujemca alebo uchádzač preukáže technickú alebo odbornú spôsobilosť vzorkami,
opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ
požaduje.
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov pre výrobky, ktoré sú definované v
súťažných podkladoch v časti B. Opise predmetu obstarávania, predložiť katalógové
listy s opisom položiek.
Mena pre cenu: EUR. Cenu v inej mene ako v mene EUR je potrebné prepočítať kurzom
stanoveným ECB ku dňu odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do
Vestníka. Ak sa dodávka tovaru uvedená v referencii/potvrdení viaže na viac rokov,
uchádzač uvedie alikvotné údaje za príslušné obdobie každého roka
referencie/potvrdenia v pôvodnej mene a následne vykoná prepočet na EUR pre každú
časť referencie/potvrdenia daného obdobia. Prepočet ceny takejto
referencie/potvrdenia sa vypočíta ako súčet prepočítaných súm v EUR jednotlivých

§ 34 ods. 3 Záujemca alebo

Na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže uchádzač alebo záujemca

uchádzač preukáže svoju

využiť technické a odborné kapacity inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah, ktoré

technickú alebo odbornú

bude mať k dispozícii na plnenie zmluvy. V takom prípade musí uchádzač verejnému

spôsobilosť

obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby,
ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti. Túto skutočnosť preukáže uchádzač písomnou zmluvou uzavretou
s osobou, ktorej technickými alebo odbornými kapacitami mieni preukázať svoju
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať
záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Túto
skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto
osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni
preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba
poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje
majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti musí preukázať splnenie
podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a nesmú u
nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písmeno a) až h) a ods. 7 ZVO,
oprávnenie dodávať tovar alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky, na ktorú kapacity poskytuje.
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Splnenie podmienok účasti
V zmysle § 39 je splnenie podmienky účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom, ktorým
hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom.
Pre vyplnenie a opätovné použitie JED-u je možné využiť bezplatnú službu Úradu pre verejné obstarávanie:
https://www.uvo.gov.sk/espd/filter?lang=sk
Verejný obstarávateľ/obstarávateľ môže pridať a modifikovať JED
obstarávateľa/obstarávateľa a predmetnej zákazky s pred vyplnenými údajmi.
Bližšie informácie k používaniu služby JED sú uvedené v Príručke:
https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-605.html
JED je potrebné vložiť do IS ActiveProcurement.

priamo

z Profilu

verejného

Ak uchádzač alebo záujemca použije Jednotný európsky dokument, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie
riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača alebo záujemcu písomne požiadať
o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených Jednotným európskym dokumentom. Uchádzač alebo záujemca
doručí doklady verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak sú požadované
doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, hospodársky
subjekt v jednotnom európskom dokumente uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických
databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup
do tejto databázy.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca
verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne využívať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť
využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca
alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni
preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že
poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na
preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so
vzdelaním, odbornou kvalifikáciu alebo relevantnými odbornými skúsenosťami podľa § 34 ods. 1 písm. g) uchádzač
alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na
ktoré sa kapacity vyžadujú.
Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby,
jednotný európsky dokument obsahuje informácie aj o tejto osobe.
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Verejný obstarávateľ nevyžaduje predloženie dokladu alebo dokladov, ktoré má k dispozícii z iného verejného
obstarávania a ktoré sú aktuálne a platné.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa
finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Uchádzač predkladá jednotný európsky dokument osobitne za nasledovné subjekty:
- seba (uchádzača)
- každého člena skupiny dodávateľov (osobitne)
- inú osobu, ktorej finančné zdroje alebo technické a odborné kapacity využíva na preukázanie splnenia podmienok
účasti
- subdodávateľa, ktorého finančné zdroje alebo technické a odborné kapacity nevyužíva na preukázanie splnenia
podmienok účasti (iba v prípade, ak verejný obstarávateľ požaduje informácie o subdodávateľoch podľa § 41 ods. 1
písm. b) zákona o verejnom obstarávaní)
Ak sa zúčastňuje/ú na postupe verejného obstarávania skupina/y hospodárskych subjektov – skupina/y dodávateľov
spoločne, musí sa predložiť samostatný JED pre obstarávanie s informáciami požadovanými (v Častiach II. až IV.) pre
každý zúčastnený hospodársky subjekt.
Hospodársky subjekt môže v časti IV. JED uviesť tzv. „globálny údaj pre všetky podmienky účasti“, bez toho, aby
musel vyplniť iné oddiely časti IV. Postačuje, keď hospodársky subjekt uvedie nasledovné: - "Spĺňa požadované
podmienky účasti → Áno".
Podľa § 40 ods. 8 môže uchádzač preukázať, že prijal opatrenia na vykonanie nápravy, ak u neho existuje dôvod na
vylúčenie: nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 písm. a), g), h) zákona o verejnom
obstarávaní alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. c) až g) a ods. 7 zákona o verejnom
obstarávaní. V prípade, ak takéto dôvody na vylúčenie u uchádzača existujú, uvedie ich v Časti III. oddiel A, C, D JED-u
vždy spolu s konkrétnymi prijatými opatreniami, ktoré vykonal na ich nápravu.
Ak uchádzač využíva aj kapacity iných osôb na splnenie podmienok účasti, podľa § 39 ods. 3 zákona o verejnom
obstarávaní, predkladá samostatný JED pre každú inú osobu (riadne vyplnený a podpísaný).
Iná osoba nemá možnosť postupovať podľa § 40 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, teda vykonať opatrenia na
nápravu (samoočistenie). Verejný obstarávateľ musí v prípade nespĺňania niektorej zo skutočností (podmienky
účasti/dôvody na vylúčenie) uvedených v Časti III. postupovať podľa § 40 ods. 5 (požiadať uchádzača alebo záujemcu
o nahradenie takej osoby) v spojení s § 40 ods. 6 písm. k) zákona o verejnom obstarávaní (vylúčiť uchádzača alebo
záujemcu, ak nenahradil túto osobu v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa stanovené požiadavky). Uchádzač
zabezpečí, aby bol samostatný formulár inej osoby vyplnený vyššie uvedeným spôsobom a obsahoval podpisy tohto
hospodárskeho subjektu vo vzťahu k vyhláseniam uvedeným v Časti VI. JED-u.
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Verejný obstarávateľ požaduje informácie o subdodávateľoch podľa § 41 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom
obstarávaní t. j. uchádzač uvedie podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom. Uchádzač nemá
povinnosť predložiť samostatný JED za subdodávateľa.
Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z
predložených odkladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti v zmysle § 40 ods. 4 zákona
o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ môže uchádzača v priebehu postupu celého verejného obstarávania
kedykoľvek vyzvať na predloženie všetkých alebo niektorých požadovaných osvedčení a podporných dokumentov, ak
je to nevyhnutné na zabezpečenie riadneho vykonania postupu verejného obstarávania. Podľa § 39 ods. 6 zákona
o verejnom obstarávaní je uchádzač povinný doručiť príslušné doklady verejnému obstarávateľovi do piatich
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ po
vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom mieste v poradí.
Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti ďalšieho
uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzači umiestnení na prvom v novo zostavenom poradí spĺňal
podmienky účasti.
Dôvody na vylúčenie uchádzača v súvislosti s predloženým JED-om:
- § 40 ods. 6 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní - poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo
pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú vplyv na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo výber
záujemcov,
- § 40 ods. 6 písm. i) zákona o verejnom obstarávaní - nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie
dokladov v určenej lehote,
- § 40 ods.6 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní - nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným
európskym dokumentom v určenej lehote.
Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných
podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať v zmysle § 81 zákona o verejnom obstarávaní v prípade naplnenia
podmienok nevylučujúcich možnosť postupovať priamym rokovacím konaním.

Konflikt záujmov
Ak sa verejný obstarávateľ v zmysle § 23 zákona o verejnom obstarávaní dozvie o konflikte záujmov, prijme primerané
opatrenia a vykoná nápravu s cieľom zabránenia pretrvávania konfliktu záujmov.
Ak nebude možné odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, ktorými sú najmä vylúčenie zainteresovanej
osoby z procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania alebo úprava jej povinností a zodpovednosti, verejný
obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.
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A.3 KRITÉRIA HODNOTENIA
Kritérium hodnotenia
PRE ČASŤ I.:
Najnižšia celková cena v EUR s DPH za kompletný predmet zákazky časti I., ktorým sa rozumie celková zmluvná
cena za dodanie tovaru „A) Robotické zostavy“ v rozsahu definovanom v bode B.1 Opis predmetu obstarávania a
podmienok
stanovených v súťažných podkladoch.
Cenu uchádzač uvedie do priloženého formulára „Návrh uchádzača na plnenie kritéria – Časť I. – A) Robotické
zostavy“, ktorý tvorí Prílohu B týchto súťažných podkladov.
Úspešný bude ten uchádzač, ktorý ponúkne za uskutočnenie predmetu zákazky najnižšiu cenu. Poradie ostatných
uchádzačov sa zostaví podľa výšky ponukovej ceny vzostupne.
PRE ČASŤ II.:
Najnižšia celková cena v EUR s DPH za kompletný predmet zákazky časti II., ktorým sa rozumie celková zmluvná
cena za dodanie tovaru „B) IKT a software“ v rozsahu definovanom v bode B.1 Opis predmetu obstarávania
a podmienok stanovených v súťažných podkladoch.
Cenu uchádzač uvedie do priloženého formulára „Návrh uchádzača na plnenie kritéria – Časť II. – B) IKT a
software“, ktorý tvorí Prílohu B týchto súťažných podkladov.
PRE ČASŤ III.:
Najnižšia celková cena v EUR s DPH za kompletný predmet zákazky časti I., ktorým sa rozumie celková zmluvná
cena za dodanie tovaru „C) Laboratórne prístroje “ v rozsahu definovanom v bode B.1 Opis predmetu obstarávania a
podmienok
stanovených v súťažných podkladoch.
Cenu uchádzač uvedie do priloženého formulára „Návrh uchádzača na plnenie kritéria – Časť III. – C) Laboratórne
prístroje“, ktorý tvorí Prílohu B týchto súťažných podkladov.
Úspešný bude ten uchádzač, ktorý ponúkne za uskutočnenie predmetu zákazky najnižšiu cenu. Poradie ostatných
uchádzačov sa zostaví podľa výšky ponukovej ceny vzostupne.
PRE ČASŤ IV.:
Najnižšia celková cena v EUR s DPH za kompletný predmet zákazky časti II., ktorým sa rozumie celková zmluvná
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cena za dodanie tovaru „C) Elektrotechnické sady“ v rozsahu definovanom v bode B.1 Opis predmetu obstarávania
a podmienok stanovených v súťažných podkladoch.
Cenu uchádzač uvedie do priloženého formulára „Návrh uchádzača na plnenie kritéria – Časť IV. – D)
Elektrotechnické sady“, ktorý tvorí Prílohu B týchto súťažných podkladov.
Úspešný bude ten uchádzač, ktorý ponúkne za uskutočnenie predmetu zákazky najnižšiu cenu. Poradie ostatných
uchádzačov sa zostaví podľa výšky ponukovej ceny vzostupne.

Návrh ceny predloženej v ponuke musí byť uchádzačom vyjadrený v Eurách so zaokrúhlením max. na dve desatinné
miesta a musí byť vyšší ako nula.
Úspešný bude ten uchádzač, ktorý ponúkne za dodanie predmetu zákazky najnižšiu cenu. Poradie ostatných
uchádzačov sa zostaví podľa výšky ponukovej ceny vzostupne.

Všetkým uchádzačom bude zaslaná zápisnica v zákonom stanovenej lehote 5 pracovných dní odo dňa otvárania
ponúk.
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B.1 OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA
Tvorí samostatné prílohy k súťažným podkladom:
Príloha č. 1 - Časť I. Opis predmetu obstarávania – A) Robotické zostavy
1.Odborná učebňa LEGO MINDSTORMS Education EV3
•

10x Základná sada obsahujúca min. 540 dielov kompatibilných so štandardom LEGO:
autonómny počítač, ktorý dokáže riadiť výstupy na základe analýzy dát zo vstupných snímačov. Umožňuje Bluetooth a WiFi komunikáciu s
programovaním k záznamu a spracovaniu dát
2x veľký interaktívny servomotor s integrovaným rotačným senzorom
1x stredný interaktívny servomotor s integrovaným rotačným senzorom
ultrazvukový senzor
svetelný a farebný senzor
gyroskop
2x dotykový senzor
nabíjacia batéria
viacsmerné koleso
spojovacie vodiče s konektormi
stavebné návody
10x dobíjací adaptér DC 10V kompatibilný so základnou sadou
súčasťou dodávky musí byť školenie v rozsahu min. 4 hod.
-

•
•

Počet kusov 1

2.Priemyselný robot - robot popis základnej konfigurácie
Robot popis základnej konfigurácie:
Mechanická jednotka:
- 6-osový kĺbový robot
- možnosť inštalácie "Floor", "Angle", "Up Side Down"
- možnosť inštalácie na stenu, naklonený, zavesený dole hlavou
- digitálne AC servo pohony
- absolútne snímanie polohy (žiadna kalibrácia nie je nutná)
- všetky osy brzdené
- nosnosť min. 3kg
- maximálny dosah: Horizontálne 550mm
- opakovateľná presnosť +/-0,01 mm
- interná kabeláž vo vnútri robota
- hmotnosť robota cca. 20kg
- konektor na pripojenie elektroniky nástroja CP/CS
- min. 4x vstup AIR na podstave – 4x výstup na hornom ramene
- kovová klietka
Kontrolér:
- priemyslený box VxŠxH max. 400x470x490 mm
- CPU - s RISC procesorem
- hlavný počítač DRAM 1GM
- vnútorná pamäť 2GB
- rozhranie RS-232
- E-Stop obvod podľa VDE
- 2x Ethernet port
- pripojovací kábel k robotu 7 m - (RCC)
- USB interface pre zálohovanie údajov
- vstupné napätie 3x 200 - 230 V (3 fáze),230V
- hmotnosť max 40 kg
Ovládací panel:
- farebný dotykový LED display
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- rozhranie iHMI
- funkcia Touch Jogging
- možnosť zobrazenia vlastného HMI
- obrazovku možno rozdeliť do niekoľko okien
- USB rozhranie
- dĺžka pripojovacieho kábla 10 m
- programovateľné užívateľské tlačítka
- motion tlačítka pre externé osi

Počet kusov 4
Príloha č. 2 - Časť II. Opis predmetu obstarávania – B) IKT a software
1.

24-portový switch

Funkcie manažmentu:
Typ prepínača: Managed
Prepínač vrstiev: L3
Quality of Service (QoS)
Podpora pre Multicast
Správa cez webové rozhranie
Dizajn
Inštalácia do Racku
Max. výška 1U
Farba: čierna
LED indikátory
Bezpečnosť:
Access Control List (ACL)
SSH/SSL podpora
Podpora UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, GOST, NOM
Certifikácia:47CFR Part 15 (CFR 47) Class A (FCC Part 15 Class A)\nAS/NZS CISPR22 Class A\nCISPR22 Class A\nEN55022 Class
A\nICES003
Class
A\nVCCI
Class
A\nEN61000-3-2\nEN61000-3-3\nKN22
Class
A\nKCC\nCNS13438
Class
A\nEN55024\nCISPR24\nKN24
Výkon:
Stohovateľný
Kapacita pamäte 4096 MB
Typ pamäte DRAM
Pamäť typu Flash 2000 MB
Úroveň hluku max. 50 dB
Stredná doba medzi poruchami (MTBF) 660 000 hodín
Napájanie
Vstupné striedavé napätie 100 - 240 V
Frekvencia vstupného striedavého napätia 50 - 60 Hz
Spotreba elektrickej energie max 56 W
Počet napájacích zdrojov - 1
Podpora redundantného napájania (RPS)
Počet kusov 2

2.

65" Smart TV
-

Veľkosť obrazovky 82"
rozlíšenie 3 840 × 2 160, Quantum Processor 4K
PQI (Index kvality obrazu) 3000
HDR (Vysoký dynamický rozsah): HDR 10+
HLG (Hybrid Log Gamma)
technológia Quantum Dot alebo porovnateľná so 100 % objemom farieb,
Počet zobrazovaných odtieňov: 1 000 000 000
Wide Viewing Angle,
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Supreme UHD Dimming,
Direct Full Array,
Contrast Enhancer,
filmový režim,
podpora prirodzeného režimu,
zvuk: Dolby Digital Plus alebo porovnateľná s vylepšením dialógovej stopy
Audio Pre-selection Descriptor
zvukový výstup (RMS) 20 W
2x reproduktor
Multiroom Link
Blutooth Audio
Smart služby: SMART TV, Bixby, Far-Field Voice Interaction, webový prehliadač, SmartThings aplikácia, SmartThings, Galéria.
Príslušenstvo: Držiak na príslušné Smart TV
Počet kusov 6
3.

Pracoviská Arduino pre 15 žiakov

•

Open-Source platforma pre jednoduchý návrh a vývoj elektronických programo-vateľných zariadení osadená procesorom ATmega328
alebo porovnateľným (15 ks):
▪
Pamäť: 32 KB, 0,5 KB použité bootloaderom
▪
SRAM: 2 kB
▪
EEPROM: 1 kB
Vstupy a výstupy:
▪
1x digitálny vstup/výstup (sériový port, externé prerušenie, PWM)
▪
6x analógový vstup
Rozhranie:
▪
USB 2.0 (prevodník na sériový port)
▪
SPI konektor
Príslušenstvo:
▪
1x Arduino UNO rev. 3 alebo ekvivalent
▪
1x kniha s projektmi
▪
1x USB kábel
▪
1x Nepájivé kontaktné pole
▪
1x zostaviteľný drevený stojanček
▪
1x konektor pre batérie 9V
▪
70x prepojovací drôtik
▪
2x prepojovacie lanko
▪
6x fotorezistor VT90N2 LDR alebo porovnateľný
▪
3x potenciometer 10k
▪
10x tlačidlo
▪
1x teplotný senzor TMP36
▪
1x senzor náklonu
▪
1x alfanumerický LCD displej (16 x 2 znaky)
▪
1x DC motoriek 6/9 V
▪
1x servo motor
▪
1x Piezo menič PKM17EPP-4001-B0 alebo porovnateľný
▪
1x H-mostík L293D pre riadenie motora
▪
2x optočlen 4N35
▪
5x tranzistor BC547
▪
2x mosfet tranzistor IRF520
▪
5x dióda 1N4007
▪
1x ulamovacia lišta s pinmi
▪
rezistory (20 x 220R; 5 x 560R; 5 x 1k; 5 x 4,7 k; 20 x 10k; 5 x 1M; 5 x 10M)
▪
kondenzátory (5 x 100 nF; 3 x 100 uF; 5 x 100 pF)
▪
LED diódy (1 x biela; 1 x RGB; 8 x červená; 8 x zelená; 8 x žltá; 3 x modrá)
Vývojová doska s mikrokontrolérom (15 ks):
Vývojová doska s mikrokontrolérom AVR Atmega328 alebo porovnateľným

•
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•

•

•
•

▪
možnosť osadiť flash pamäťou
▪
1x port USB 2.0
▪
14x digitálny vstup/výstup
▪
6x analógový vstup/výstup
▪
konektor na pripojenie externého napájania
▪
resetovacie tlačidlo
▪
kompatibilný s Open-Source platformou
▪
pripojiteľný k PC micro USB konektorom
Vývojová doska so sieťovým rozhraním (15 ks):
Vývojová doska osadená mikrokontrolérom AVR ATmega32u4 alebo porovnateľným
▪
1x port USB 2.0
▪
8x digitálny vstup/výstup
▪
12x digitálny/analógový vstup/výstup
▪
Modul Ethernet IEEE 802.3 10/100Mbit/s a WiFi IEEE 802.11b/g/n
▪
konektor na pripojenie externého napájania
▪
resetovacie tlačidlo
▪
kompatibilný s Open-Source platformou
▪
pripojiteľný k PC micro USB konektorom
Modul farebnej dotykovej obrazovky pre Open-Source platformu (15 ks):
▪
3,2" LCD displej
▪
rozlíšenie: 320x240 px
Zdroj pulzný 2250mA (3-12V) balenie (15 ks)
Rozširujúca sada pre Open-Source platformu (15 ks):
▪
vývojová doska s mikrokontrolérom
▪
rozširujúca doska s kontaktným poľom
▪
kontaktné pole
▪
USB kábel
▪
držiak na 6xAA batérie s 30cm káblom
▪
3x fotoodpor
▪
potenciometer
▪
rezistory: 8x 220Ohm, 5x 1kOhm 10x 10kOhm
▪
5x zelená LED dióda
▪
5x červená LED dióda
▪
5x žltá LED dióda
▪
klávesnica 4x4
▪
10x mikrospínač
▪
modul merania teploty a vlhkosti
▪
RFID modul
▪
RFID kľúčenka a karta
▪
malý servomotor
▪
kontrolér pre servomotor
▪
integrovaný obvod 74HC595N
▪
7-segmentový displej 1-miestny
▪
7-segmentový displej 4-miestny
▪
bzučiak
▪
malý reproduktor
▪
modul so senzorom LM35
▪
IR prijímač
▪
diaľkové ovládanie
▪
modul 1602/I2C
▪
PS2 joystick
▪
RGB modul
▪
modul s relé
▪
30x prepojovací kábel dĺžky 15cm
▪
senzor plameňa
▪
2x kolískový vypínač
▪
10-žilový vodič dĺžky 30cm
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Počet kusov 2
4.

Pracoviská Raspberry pre 15 žiakov
-

-

15x základná doska Mini PC s riadiacou jednotkou Broadcom Quad-Core BCM2837 alebo porovnateľnou, grafickým chipom, RAM
1GB, WiFi 802.11 b/g/n a bluetooth 4.1, HDMI, 4×USB 2.0, 16 GB NOOBS SD Card, montážna sada vrtátane prepojovacích vodičov
a púzdra, operačný systém
15x modul 7“ multidotykového LCD displeja s rozlíšením 800x400 kompatibilný s dodávanou základnou jednotkou, montážna sada
vrtátane prepojovacích vodičov
15x montážna sada kompatibilná s dodávanou základnou jednotkou vrátane prepojovacích vodičov
15x základná doska Mini PC s riadiacou jednotkou Broadcom 4x USB 2.0, 10/100Mbit Ethernet, slot na micro SD kartu, 3,5mm
jack audio výstup (zdieľaný s videom), GPIO pin header (UART, SPI, I2C), púzdro, operačný systém

Počet kusov 2
5.

Digitálne jazykové laboratórium

•

Pracovisko učiteľa
Ovladánie hlasitosti, pripojenie k PC pomocou USB, Integrovaný kódek (ADC a DAC) s USB 2.0
Integrovaný mikrofóny zosilňovač Áno
Pripojenie k PC pomocou USB
Pripojenie slúchadiel pomocou 5-pin DIN konektor
Ovládanie hlasitosti pomocou tlačidiel priamo na jednotke
Vstup USB Priamo na zariadení pre pripojenie ďalšieho USB zariadenia
Celkový počet funkčných tlačidiel na jednotke 6
Zariadenie na prenos a konverziu signálu
Konverzia z anogologovej formy do digitálnej, distribúcia signálu
Pripojenie USB
Video vstup RCA Jack, 4 pin mini Din,
Audio vstup RCA Jack
Rozlíšenie NTSC: 720x480 30fps / 720x480p 60fps
PAL: 720 x 576 25fps / 720 x 576p 50fps
Rozmery 69,4 x 28,4 x 9,7 mm
Slúchadla pre učiteľa
Slúchadlá s vysoko citlivým mikrofónom, Frekvenčný rozsah slúchadiel 20 – 20 000 Hz
Impedancia slúchadiel 32 ohm
Prevádzková teplota slúchadiel -10 stupňov C – 50 stupňov C
Kábel slúchadiel dĺžka 120 cm
Konektor slúchadiel 5-pin DIN konektor
Frekvenčný rozsah mikrofónu 20 – 16000 Hz
Citlivosť mikrofónu -47 dB / - 55 dB pri L=50
Impedancia mikrofónu Menej ako 2,2 Kohm
Softvérové vybavenie:
Program pre správu jazykového laboratória
Vytvorenie 8 pracovných skupín, 10 pracovných kanálov pre prenos
rozhovor v pároch, rozhovor v skupinách, rozhovor s učiteľom, pomoc učiteľa, chat, diskrétne počúvanie študentských hlasov,
centrálny hovor
individuálne nahrávanie študenta
prevzatie a monitorovanie študentskej obrazovky
zasielanie a prijímanie súborov, diaľkové spustenie počítačových aplikácií, obmedzenie počítačových aplikácií
blokovanie obrazovky myši, klávesnice
identifikácia študentov
16x pracovisko žiaka
Ovladánie hlasitosti, pripojenie k PC pomocou USB,
Vstupy/výstupy komunikačného zariadenia: 2 x 3,5 mm Jack, rozmery 5,5 x 2 x 1,5 mm
Slúchadla pre žiaka
Impedancia slúchadiel 32 ohm
Prevádzková teplota slúchadiel -10 stupňov C – 50 stupňov C

•

•

•

35

Kábel slúchadiel 220 cm
Konektor slúchadiel 2 x 3,5 mm Jack
Frekvenčný rozsah mikrofónu 20 – 16000 Hz
Citlivosť mikrofónu -47 dB / - 55 dB pri L=50
Impedancia mikrofónu < 2,2 Kohm
Počet kusov 2
6.

Programovacie zostavy

Prevedenie Tower
Bezpečnosť: TPM 2.0, USB smart ochrana - nastavenie v BIOSe (povolenie iba USB periférií ako myš a klávesnica a zároveň
zakázanie USB dátových úložísk), Kensington slot, možnosť vypnutia jednotlivých USB portov v BIOSe
Procesoror: 8 jadier / 16 vlákien
Hodnotenie Benchmark: Procesor preukázateľne schopný dosiahnuť výkon min. 18 850 bodov podľa hodnotenia PassMark - CPU
Mark (https://www.cpubenchmark.net/)
Operačná pamäť: 32 GB RAM, možnosť rozšírenia na 128GB
Typ pamäte RAM: DDR4-2933MHz
Disk 1: M.2 PCle SSD NVMe s HW šifrovaním dát
Kapacita disku: 1000 GB
Disk 2: HDD SATA (7200rpm)
Kapacita disku 2: 2000 GB
Mechanika: interná DVD +- RW
Grafická karta: nezdieľaná pamäť 8 GB, DDR6
Hodnotenie Benchmark: Grafický adaptér preukázateľne schopný dosiahnuť výkon min. 19 250 bodov podľa hodnotenia PassMark
- G3Dmark (https://www.videocardbenchmark.net/ /)
Zadné porty: min. 9x USB z toho min. 6 USB-A 3.2 (z toho 4x vpredu) a min. 1x USB-C 3.2 vpredu, RJ-45, 1x serial COM port, audio
combo port, sieťové pripojenie LAN (RJ45), audio výstup Jack 3,5 mm
Typ sieťového pripojenia Gigabit ethernet10/100/1000
Napájanie: 500W zdroj s 90% účinnosťou
Príslušenstvo: USB optická myš + USB klávesnica s SK popisom kláves
Monitor: uhlopriečka. 27", rozlíšenie 1920x1080 px, doba odozvy 6 ms, LED podsvietenie, IPS, jas 250 cd/m2, vertikálny uhol
pohľadu 178°, vstupné konektory: D-Sub (VGA), HDMI
Monitor:
▪
uhlopriečka: 27"
▪
rozlíšenie: 1920x1080 px
▪
doba odozvy: 4 ms
▪
LED podsvietenie, IPS
▪
jas 250 cd/m2
▪
vertikálny / horizontálny uhol pohľadu 178° / 178°
▪
konektory: 1x D-Sub (VGA), 1x DP 1.2, 1x HDMI 1.4, USB HUB s min. 5x USB 3.0
▪
pivot: nastavenie náklonu -5° až +30°, výšková nastaviteľnosť min. 110mm, pivot -90°/+90°
▪
podpora a certifikácia: VESA 100x100mm, kensington slot, kablovy management, Energy Star 8.0, TCO 7.0, EPEAT Silver, Eye
Comfort Certification,
▪
Voliteľnú príslušenstvo: audio soundbar pripojiteľný pod displej tak, aby tvorili jeden celok
Počet kusov 160
-

7.

Server
-

-

Prevedenie Tower
Manažment: formou vzdialenej grafickej KVM konzoly, možnosť štartu, reštartu s shutdown serveru cez sieť LAN, nezávisle od OS,
manažment hardvéru vrátanie možnosti nastavenia RAID úrovni lokálnych diskov, dodatočne požadujeme podporu pre DMTF
Redfish API. Požadujeme možnosť vzdialene správy aj na mobilných zariadeniach typu smartphone alebo tablet pomocou HTML5.
Požadovane funkcionality a pristup k aktualizaciam musí byt poskytovany s časovo neobmedzeným licenčným pokrytím
Bezpečnosť: Podpora TPM 1.2 a TPM 2.0 konfigurovatelny v UEFI
Počet podporovaný procesorov: 2
Počet inštalovaných procesorov: 1
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-

-

-

Procesor: 10-jadrový preukázateľne schopný dosiahnuť výkon min. 14 450 bodov podľa hodnotenia PassMark - CPU Mark
(https://www.cpubenchmark.net/)
Celkový výkon: Model servera s dvomi maximálne 10 jadrovými procesormi typu x86 musí byť preukázateľne schopný dosiahnuť
výkon aspoň 110 bodov podľa testu SPECrate2017_int_base. Výkon musí byt preukázateľný pre konkrétny ponúkaný server a
zároveň verejne dostupný na stránke SPEC.org
Pamäťové sloty celkom 24 (12 na jeden CPU)
Veľkosť operačnej pamäte:16 GB (1x16)
Maximálne rozšírenie pamäte: 768 GB
Typ DDR4 - 2933 MHz s funkciou detekcie a opravy multibitových chýb, zrkadlenia pamätí a on-line spare pamäte
Podpora diskov: Podpora dodatočného osadenia 2x M.2 SSD v RAID 1, každý o kapacite 240 GB, nainštalované priamo na matičnej
doske (t.j. bez obsadenia bežných slotov na disky). Celková prepisová kapacita musí byť 1.5 DWPD
Inštalované disky: Požadujeme osadenie 1 x 480 GB SSD typu hot-swap s prepisovou kapacitou 2.1 DWPD a s možnosťou rozšírenia
na 8 2.5‘‘ diskov typu hot-swap
RAID kontrolér: HW 12Gbps SAS raid adapter s minimalne 2GB zálohovanou pamäťou cache, podporujuci 8 internych diskov
pomocou 2x SFF-8643 HD Mini-SAS portov, podpora min RAID 0, 1,10, 5,50,6,60 a JBOD, podpora diskovych formatov 512e, 512n
a 4K, podpora min 64 virtualnych diskov, podpora enkrypcie na diskoch.
Sieťový adaptér: 2x 1 Gb/s Ethernet pripojenie k externému prostrediu, podpora TCP/IP Offload Engine (TOE), Wake on LAN
Rozširujúce sloty: 7x PCI slot
Zabudovaná DVD-RW mechanika
Porty: 1x USB 3.0 a 1x USB 2.0 na prednom paneli, 2x USB 3.0 a 2x USB 2.0 na zadnom paneli, 1x VGA port na zadnom paneli, 1x
USB 3.0 priamo na matičnej doske
Napájanie: 2x 550 W zdroje, redundantné, vymeniteľné za chodu
Chladenie: 4 redundantné ventilátory
Typ záruky On-Site Next Business Day (server príde opraviť na vopred určenú adresu servisný technik autorizovaného servisného
strediska.
Reakčná doba servisu je do jedného pracovného dňa.)
Predporuchová záruka na procesory, pamäťové moduly, napájacie zdroje, ventilátory a HDD.

Počet kusov 3
8.

3D tlačiareň

SLA systém: LCD a UV LED
Podporované materiály: UV svetlocitlivý tekutý resin
podpora živíc iných výrobcov
Rozmery (VxŠxH): max. 400 x 240 x 230 mm
Tlačový priestor: (VxŠxH): 120 x 65 x 150 mm
LCD displej: 5"
LED: 25W
Intenzita osvitu: 990mW/m2
Veľkosť tlačového bodu (rozlíšenie): 47um v osiach X a Y
Vlnová dĺžka UV: 405nm
Odporúčaná výška vrstvy: 0.025–0.1 mm (podpora premenlivej výšky vrstvy)
Najmenšia výška vrstvy: 0.01 mm
Konektivita: USB, Wi-Fi, LAN, dotykové ovládánie LCD
Rýchlosť: 6 sekund na vrstvu, nezávisle na veľkosti vrstvy
K tlačiarni požadujeme myciu a vytvrdzovaciu stanicu
Počet kusov 2
9.

Prenosné programovacie jednotky
-

Typ: multimediálny notebook s komplet hliníkovým telom
Bezpečnosť: TPM 2.0, Kensington slot
Procesoror: 6 jadrá / 12 vlákien
Hodnotenie Benchmark: Procesor preukázateľne schopný dosiahnuť výkon min. 11 350 bodov podľa hodnotenia PassMark - CPU
Mark (https://www.cpubenchmark.net/)
Operačná pamäť: 16 GB RAM, možnosť rozšírenia na 32 GB
Typ pamäte RAM: DDR4-2666 MHz
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Displej: 17,3", rozlíšenie 1920x1080 px 300nitov, 144Hz
Grafická karta: nezdieľaná pamäť min. 6 GB, DDR6, GDDR6 vlastnou pamatou, porty:
Hodnotenie Benchmark 12 300 bodov
Kamera: integrovaná 720p 1.0 MP, s duálnym mikrofónom
Disk 1: M.2 PCle SSD s HW šifrovaním dát, možnosť pridať druhý 2.5" HDD disk s rozhraním S-ATA
Kapacita disku: 1000 GB
Porty: 2x USB-A 3.1 gen1 + 1x USB-A 3.1 gen2, combo audio port, kensington port, RJ-45, 1x Thunderbolt 3 + 1x miniDP 1.4a + 1x
HDMI 2.0
Konektivita: Gigabit 10/100/1000 Ethernet, Wifi ac/b/g/n, Bluetooth 5.0
Batéria: 75 Wh s výdržou min. 5,5 hodin v úspornom režime
Klávesnica štandardná + numerická, podsvietená klávesnica so slovenským popisom kláves
Hmotnosť: max. 3 kg
Operačný systém: Windows 10 alebo porovnateľný
Počet kusov 50
-

10. Prenosné programovacie jednotky
Typ: multimediálny notebook s komplet hliníkovým telom
Bezpečnosť: TPM 2.0, Kensington slot
Procesoror: 6 jadrá / 12 vlákien
Hodnotenie Benchmark: Procesor preukázateľne schopný dosiahnuť výkon min. 11 350 bodov podľa hodnotenia PassMark - CPU
Mark (https://www.cpubenchmark.net/)
Operačná pamäť: 16 GB RAM, možnosť rozšírenia na 32 GB
Typ pamäte RAM: DDR4-2666 MHz
Displej: 17,3", rozlíšenie 1920x1080 px 300nitov, 144Hz
Grafická karta: nezdieľaná pamäť min. 6 GB, DDR6, GDDR6 vlastnou pamatou, porty:
Hodnotenie Benchmark 12 300 bodov
Kamera: integrovaná 720p 1.0 MP, s duálnym mikrofónom
Disk 1: M.2 PCle SSD s HW šifrovaním dát, možnosť pridať druhý 2.5" HDD disk s rozhraním S-ATA
Kapacita disku: 1000 GB
Porty: 2x USB-A 3.1 gen1 + 1x USB-A 3.1 gen2, combo audio port, kensington port, RJ-45, 1x Thunderbolt 3 + 1x miniDP 1.4a + 1x
HDMI 2.0
Konektivita: Gigabit 10/100/1000 Ethernet, Wifi ac/b/g/n, Bluetooth 5.0
Batéria: 75 Wh s výdržou min. 5,5 hodin v úspornom režime
Klávesnica štandardná + numerická, podsvietená klávesnica so slovenským popisom kláves
Hmotnosť: max. 3 kg
Operačný systém: Windows 10 alebo porovnateľný
Počet kusov 38
-

11. Programovacie zostavy
-

Prevedenie Tower
Bezpečnosť: TPM 2.0, USB smart ochrana - nastavenie v BIOSe (povolenie iba USB periférií ako myš a klávesnica a zároveň
zakázanie USB dátových úložísk), Kensington slot, možnosť vypnutia jednotlivých USB portov v BIOSe
Procesoror: 8 jadier / 16 vlákien
Hodnotenie Benchmark: Procesor preukázateľne schopný dosiahnuť výkon min. 18 850 bodov podľa hodnotenia PassMark - CPU
Mark (https://www.cpubenchmark.net/)
Operačná pamäť: 32 GB RAM, možnosť rozšírenia na 128GB
Typ pamäte RAM: DDR4-2933MHz
Disk 1: M.2 PCle SSD NVMe s HW šifrovaním dát
Kapacita disku: 1000 GB
Disk 2: HDD SATA (7200rpm)
Kapacita disku 2: 2000 GB
Mechanika: interná DVD +- RW
Grafická karta: nezdieľaná pamäť 8 GB, DDR6
Hodnotenie Benchmark: Grafický adaptér preukázateľne schopný dosiahnuť výkon min. 19 250 bodov podľa hodnotenia PassMark
- G3Dmark (https://www.videocardbenchmark.net/ /)
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Zadné porty: min. 9x USB z toho min. 6 USB-A 3.2 (z toho 4x vpredu) a min. 1x USB-C 3.2 vpredu, RJ-45, 1x serial COM port, audio
combo port, sieťové pripojenie LAN (RJ45), audio výstup Jack 3,5 mm
Typ sieťového pripojenia Gigabit ethernet10/100/1000
Napájanie: 500W zdroj s 90% účinnosťou
Príslušenstvo: USB optická myš + USB klávesnica s SK popisom kláves
Monitor:
▪
uhlopriečka: 27"
▪
rozlíšenie: 1920x1080 px
▪
doba odozvy: 4 ms
▪
LED podsvietenie, IPS
▪
jas 250 cd/m2
▪
vertikálny / horizontálny uhol pohľadu 178° / 178°
▪
konektory: 1x D-Sub (VGA), 1x DP 1.2, 1x HDMI 1.4, USB HUB s min. 5x USB 3.0
▪
pivot: nastavenie náklonu -5° až +30°, výšková nastaviteľnosť min. 110mm, pivot -90°/+90°
▪
podpora a certifikácia: VESA 100x100mm, kensington slot, kablovy management, Energy Star 8.0, TCO 7.0, EPEAT Silver, Eye
Comfort Certification,
▪
Voliteľnú príslušenstvo: audio soundbar pripojiteľný pod displej tak, aby tvorili jeden celok
Počet kusov 40
-

12. Multifunkčné zariadenie č.1
Farebné multifunkčné laserové zariadenie (A3) 3v1 - tlačiareň, skener a kopírka
•

•

•

•

Kopírovanie:
Rýchlosť čiernobieleho kopírovania/tlače A4 22 kópií/min.
Rýchlosť farebného kopírovania/tlače A4 22 kópií/min.
Rýchlosť čiernobieleho kopírovania/tlače A3 14 kópií/min.
Rýchlosť farebného kopírovania/tlače A3 14 kópií/min.
Rýchlosť čiernobielej obojstrannej tlače A4 22 kópií/min.
Rýchlosť farebnej obojstrannej tlače A4 22 kópií/min.
Prvá čiernobiela kópia/výtlačok 7 sek.
Prvá farebná kópia/výtlačok 8,5 sek.
Rozlíšenie kopírovania 600 x 600 dpi
Gradácia 256 stupňov
Viacnásobná kópia 1 - 9 999
Zväčšenie 25 - 400% v krokoch po 0,1%
Funkcie kopírovania - zachovanie kapitol, vkladanie krycích listov a stránok, kontrolný výtlačok (print and screen), nastavovací
výtlačok, digitálne grafické funkcie, pamäť uložených úloh, plagát, opakovanie obrazu, sútlač (voliteľne), pečiatka, ochrana proti
kopírovaniu
Tlač:
Rozlíšenie tlače 1 800 x 600 dpi
Tlačové jazyky - PCL 6 (PCL 5c + XL 3.0), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Podpora operačných systémov: MS Windows 10, Macintosh OS X 10.x, Linux, Citrix
Funkcie tlače - priama tlač PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, šifrovaných PDF a OOXML (docx, xlsx, pptx), mixmedia a mixplex, uloženie
nastavení, sútlač, vodoznak, ochrana proti kopírovaniu, tlač "cez kopirák" - možnosť vytlačiť jednu stranu z viacerých zásobníkov
Skenovanie:
Rýchlosť farebného skenovania 45 strán za minútu
Rýchlosť čiernobieleho skenovania až 45 strán za minútu
Rozlíšenie skenovania max.: 600 x 600
Režimy skenovania Sieťový TWAIN sken
Sken do eMail (scan-to-Me)
Sken na FTP, na SMB (scan-to-Home), do Boxu, do WebDAV, na DPWS, na USB
Formáty skenovania - JPEG, TIFF, PDF, PDF/A 1a a 1b (voliteľne), kompaktné PDF, šifrované PDF, prehľadávateľné PDF (voliteľne),
XPS, kompaktné XPS, PPTX a prehľadávateľné PPTX (voliteľne), prehľadávatelné DOCX/XLSX (voliteľne)
Systém:
Systémová pamäť 2 048 MB (štandardne)
Pevný disk 250 GB (štandardne)
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Rozhranie 10-Base-T/100-Base-T/1 000-Base-T Ethernet, USB 2.0
Automatický podávač originálov až 100 hárkov, A6 - A3, 35-128 g/m² (voliteľne)
Veľkosti papiera A6-A3, užívateľské veľkosti papiera, banerový papier max. 1 200 x 297 mm
Potlačiteľná gramáž papiera 60-256 g/m²
Vstupná kapacita papiera Štandardne: 1 100 listov
Štandardné zásobníky papiera Zásobník 1: 500 listov, A5-A4, 60-256 g/m²
Zásobník 2: 500 listov, A5-A3, 60-256 g/m²
Ručný podávač: 100 listov, A6-A3, užívateľské veľkosti papiera, banerový papier, 60-256 g/m²
Stolík s 2 zásobníkmi: 2x 500 listov, A5-A3, 60-256 g/m²
Automatická obojstranná tlač A5-A3, 60-256 g/m²
Výstupná kapacita max.: 250 listov
Životnosť čierneho tonera 24 000 strán
Životnosť farebných tonerov 21 000 strán
•
Obsah dodávky:
Zariadenie
Automatický duplexný podávač
Stolík
•
Voliteľné príslušenstvo:
Zásobník 3: 500 listov, A5-A3, 60-256 g/m²
Stolík s veľkokapacitným zásobníkom: 2 500 listov, A4, 60-256 g/m²
Dokončovacie módy (voliteľne) Triedenie posunom, skupinkovanie, triedenie, zošívanie, dierovanie, dodatočné vkladanie,
centrálny sklad, listový sklad, brožúra
Finišer, výstupná kapacita (s finišerom) max.: 3 300 listov
Zošívanie 50 listov alebo 48 listov + 2 krycie listy (až 209 g/m²)
Výstupná kapacita pri zošívaní max. 1 000 listov
Listový trojsklad do 3 listov
Kapacita listového trojskladu max.: 30 listov (vo výstupnej priehradke), neobmedzene
Brožúra max.: 20 listov alebo 19 listov + 1 krycí list (do 209 g/m²)
Výstupná kapacita brožúr max.: 100 listov (vo výstupnej priehradke
Počet kusov 4

13. Multifunkčné zariadenie č.2
Farebná multifunkčná tlačiareň 4v1 - tlačiareň, skener, fax a kopírka.
•

•

Tlač:
Formát tlačiarne: A3
Rozlíšenie: 1200 x 600dpi
Rýchlosť čiernobieleho kopírovania/tlače A4 23 kópií/min.
Rýchlosť farebného kopírovania/tlače A4 23 kópií/min.
Prvá čiernobiela kópia/výtlačok 14 sek.
Systém:
Max. mesačné zaťaženie: 60 000 str.
Systémová pamäť 1260 MB (štandardne)
Obojstranná tlač
Automatický podávač pre skenovanie
Automatický duplexný podávač pre skenovanie
Kapacita štandardného zásobníka: 300 listov
Kapacita rozširujúcich zásobníkov: 1 600 listov
Kapacita ručného podávača: 100 listov
kapacita reverzného podávača: 100 listov
Rozhranie: USB 2.0 Device, 2x Host USB, 10/100/1000 Ethernet
Voliteľné rozhranie: Wireless 802.11a / b / g / n (voliteľne)
Kapacita štartovacieho tonera: 2 500 strán
Podporované operačné systémy
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Tlačové jazyky: PostScript3 (Emulation), PCL5c, PCL6 (XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF (v1.7)
Podpora operačných systémov: MS Windows 10, Macintosh OS 10.x, Linux
Počet kusov 1

14. Komplet C interaktívny set
•

•

•

•

•

Interaktívna tabuľa
Rozmery tabule (ŠxVxH): max. 198 x 132 x 16 cm
Aktívna plocha (ŠxV): 188 x 117 cm
Uhlopriečka: 220 cm (87")
Pomer strán: 16:9
Hmotnosť: max. 24 kg
Ovládanie: rukou alebo perom
Prepojenie s počítačom: kábel USB 2.0 v dĺžke 5 m
Napájanie interaktívnej tabule: 1.5W z počítača prostredníctvom USB kábla
Priečinok na popisovače: optický senzor v púzdre na značkovače vám automaticky určí farbu značkovača, alebo druh nástroja,
ktorý ste z neho vybrali a dve pomocné tlačítka vám umožnia vyvolať funkciu HELP alebo aktivovať virtuálnu klávesnicu na
pracovnej ploche
Štandardné príslušenstvo: priečinok na popisovače s optickým senzorom, 4x popisovač (zelený, modrý, červený, čierny),
obdĺžniková guma, montážny materiál pre inštaláciu na stenu, USB kábel, Mobilný držiak tabule - so zdvihom, Kabeláž (1x VGA
alebo HDMI kábel 10 m, 1x sieťový kábel 220V 10 m)
Voliteľné príslušenstvo: vizualizér, predlžovací USB kábel, mobilný stojan, ozvučenie, bezdrôtový tablet AirLiner, hlasovacie
zariadenia
Záruka: 5 rokov
Softvér:
softvér pre obojsmerný prenos a spracovanie informácií medzi interaktívnou dotykovou plochou a počítačom;
Licencia štandardne pre MS Windos, licencia pre Mac a Linux na vyžiadanie
Projektor DLP na krátku projekciu
Natívne rozlíšenie: 1280 x 800 px
Svietivosť: 3600 ANSI lumenov
Kontrast: 20 000: 1
Throw Ratio: 0.52
Vertikálne pozicovanie: + 40 ° / -40 °
Životnosť lampy 6000 hod. (v ECO režime)
Konektory: 1x HDMI 1x VGA Input 1x RS232 1x Kompozitné video 1x USB Type-A 1x Audio Line In 1x Audio Line Out Zabudovaný
reproduktor
Interaktívna tabuľa
Rozmery tabule (ŠxVxH): max. 166 x 132 x 16 cm
Aktívna plocha (ŠxV): 156 x 117 cm
Uhlopriečka: 195 cm (77")
Pomer strán: 4:3
Hmotnosť: max. 19 kg
Ovládanie: rukou alebo perom
Prepojenie s počítačom: kábel USB 2.0 v dĺžke 5 m
Napájanie interaktívnej tabule: 1.5W z počítača prostredníctvom USB kábla
Priečinok na popisovače: optický senzor v púzdre na značkovače vám automaticky určí farbu značkovača, alebo druh nástroja,
ktorý ste z neho vybrali a dve pomocné tlačítka vám umožnia vyvolať funkciu HELP alebo aktivovať virtuálnu klávesnicu na
pracovnej ploche
Štandardné príslušenstvo: priečinok na popisovače s optickým senzorom, 4x popisovač (zelený, modrý, červený, čierny),
obdĺžniková guma, montážny materiál pre inštaláciu na stenu, USB kábel, Mobilný držiak tabule - so zdvihom, Kabeláž (1x VGA
kábel 10 m, 1x sieťový kábel 220V 10 m)
Voliteľné príslušenstvo: vizualizér, predlžovací USB kábel, mobilný stojan, ozvučenie, bezdrôtový tablet AirLiner, hlasovacie
zariadenia
Záruka: 5 rokov
Softvér:
softvér pre obojsmerný prenos a spracovanie informácií medzi interaktívnou dotykovou plochou a počítačom;
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Licencia štandardne pre MS Windos, licencia pre Mac a Linux na vyžiadanie
Projektor DLP na krátku projekciu
Natívne rozlíšenie: 1280 x 800 px
Svietivosť: 3600 ANSI lumenov
Kontrast: 20 000: 1
Throw Ratio: 0.52
Vertikálne pozicovanie: + 40 ° / -40 °
Životnosť lampy 6000 hod. (v ECO režime)
Konektory: 1x HDMI 1x VGA Input 1x RS232 1x Kompozitné video 1x USB Type-A 1x Audio Line In 1x Audio Line Out
Zabudovaný reproduktor
Počet kusov 9

•

15. CAD TINA softvér s PCB (TINA v11 EDUCATIONAL version Design Suite) Campus licence
Výkonný simulátor elektrických obvodov a návrhársky softvér PCB na analýzu, navrhovanie a testovanie analógových, digitálnych,
IBIS, HDL, MCU a zmiešaných elektronických obvodov a ich rozloženia PCB v reálnom čase porovnateľný s TINA Design Suite v
aktuálnej verzii
Možnosť analýzy SMPS, RF, komunikačné a optoelektronické obvody
Možnosť generovať a ladiť kód MCU pomocou nástroja integrovaného vývojového diagramu; a testovanie aplikácií
mikrokontroléra v prostredí zmiešaných obvodov
Licencia určená pre školstvo
Počet kusov 1
-

16. OrCAD, PCB Design University Edition-Tutorial Copy+Dongle+50 user licence
škálovateľné riešenie pre návrh PCB porovnateľné s OrCAD, PCB Design
pokročilé možnosti a vysoko integrované toky
schematické snímanie, nástroje knihovníka, úpravy a routing dosiek plošných spojov (PCB Editor), správca obmedzení a voliteľná
simulácia obvodov so zmiešaným signálom.
50 x Licencia určená pre školstvo
Tutorial copy
HW kľúč (Dongle)
Počet kusov 1
-

17. LPKF ProtoMat E34 Circuit board plotter
•
•
•
•
•
•
•

plotter na výrobu dosiek plošných spojov,
pracovná plocha max. 229 x 305 x 5mm,
napájanie: 100-240V, 50-60Hz, 120W
rýchlosť posuvu hlavy 100 mm/s
vysokorýchlostný vretenový motor
regulácia otáčok v rozsahu 10 000 až 30 000 rpm
komunikačné rozhranie: 1x USB port
Počet kusov 4

18. LPKF ProtoMat E44 Circuit board plotter
•
•
•
•
•
•
•
•

plotter na výrobu dosiek plošných spojov,
pracovná plocha 229 x 305 x 5mm,
napájanie: 100-240V, 50-60Hz, 120W
rýchlosť posuvu hlavy 100 mm/s
vysokorýchlostný vretenový motor
regulácia otáčok v rozsahu 10 000 až 40 000 rpm
komunikačné rozhranie: 2x USB port
maximálne rozmery: 400 x 300 x 450 mm
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•
hmotnosť: max. 15 kg
•
softvérová licencia LPKF Circuit Pro PM alebo porovnateľná
Počet kusov 1

Príloha č. 3 - Časť III. Opis predmetu obstarávania – C) Laboratórne prístroje
1.

Digitálny laboratórny osciloskop

Pre analógové kanály: 140 Mpts, 110 000 wfms/s
Pre digitálne kanály: 28 Mpts, 85 000 wfms/s
Šírka pásma: 100 MHz
Vzorkovacia frekvencia: pre analógové kanály až do 4 GSa/s, pre digitálne kanály až do 1 GSa/s(MSO)
Štandardní hĺbka pamäte: pre analógové kanály až do 140 Mpts, pre digitálne kanály až do 28 Mpts(MSO)
4x analógový kanál
16x digitálny kanál (MSO)
Rýchlosť záznamu: až do 110 000 vĺn / s.
Záznam vĺn v reálnom čase, prehrávanie a analýza (až do 200 000 snímok)
Vertikálna senzitivita až do 1mV/div
Podpora serial bus trigger(štandardne) a dekódovania (voliteľne) pre analógové aj digitálne kanály
Konektivita: USB Host a Device, LAN (LXI-C), VGA, AUX, USB-GPIB (voliteľne)
•
Štandardné príslušenstvo:
Napájací kábel 1,5 m
Kryt predného panela
USB dátový kábel
4x pasívna sonda (500 MHz) RP3500A alebo porovnateľná
1x sada sondy na logickú analýzu
Návod na použitie
CD s inštalačnými súbormi softvéru
•
Voliteľné príslušenstvo:
Aktívna diferenciálna sonda (1.5 GHz) RP7150 alebo porovnateľná
sada na uchytenie zariadenia do racku
•
Voliteľné možnosti dekódovania :
Dekódovacia sada RS232/UART
Dekódovacia sada I2C/SPI
Dekódovacia sada CAN
Dekódovacia sada FlexRay
Počet kusov 5

2.

Pracoviská elektroniky pre 15 žiakov

Minimálna požadovaná technická špecifikácia:
•

•
•

15x Laboratórny zdroj jednosmerný dojkanálový
na každý kanál LED displej
nastavenie prúdu 0-0,5A
nastavenie napätia 0-20V
konštantný výstup 5V/1A
napájacie napätie 230V
pasívne chladenie
15x Spájkovacia stanica s digitálnym nastavením teploty v rozsahu 150-450°C, 80W
15x Digitálny multimeter
zobrazenie 4¾ digitov (max. 39999)
automatická voľba rozsahov
rozsah meraného napätia DC 400mV-1000V, AC 4V-1000V
rozsah meraného prúdu AC 400μA-10A, AC 200μA-10A
meranie kliešťami pre AC aj DC prúd 200/1000A
rozsah merania odporu 400Ohm-40Mohm
rozsah merania kapacity 40μF-40mF
rozsah merania teploty -40°C-1000°C
test diód, meranie spojitosti obvodov
automatické vypnutie pri nečinnoosti
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indikácia slabých batérií
napájanie 9V batéria
meracie hroty
teplotná sonda typu K
USB
napájací adaptér
•
10x Digitálny laboratórny osciloskop
16 digitálnych kanálov, 4 analógové
pásmo 70MHz, vzorkovanie 1GS/s pre všetky kanály
rozlíšenie 8bit, obrazovka 7“ 800x480
horizontálne rozlíšenie 50ns/dielik až 50s/dielik
vertikálne rozlíšenie 1mV/dielik až 10V/dielik
USB, GPIB
Počet kusov 2

3.

Digitálny osciloskop

Minimálna požadovaná technická špecifikácia:
200 MHz
2x analógový kanál
zobrazovací displej 8,5" s rozlášením WVGA
pamäť 1 Mpts
obnovovacia frekvencia 200,000 wfms/s
•
Rozšíriteľnosť:
možnosť pridať digitálne kanály
20 MHz funkčný generátor
3-miestny voltmeter
sériové spracovanie a analýza
segmentovaná pamäť
testovanie masky
návod na použitie
Počet kusov 2

4.

Generátor signálov do 200 MHz

Minimálna požadovaná technická špecifikácia:
Počut kusov 2

5.

Generuje sínusové vlny 200 MHz a pravouhlé vlny to 60 MHz
2x výstupný kanál
vzorkovanie 500 MSa/s
130 nastavených priebehov
7" farebný LCD displej s rozlíšením 800x480 px
vertikálne rozlíšenie 14 bit
Štandardné rozhranie LXI-C (Ethernet), USB device a USB host
Šírka pásma: 200 MHz
Konektor: BNC
Napájanie: 100-240 V/50 Hz

Tester káblových dátových systémov

Minimálna požadovaná technická špecifikácia:
•

Vlastnosti pre metalické a optické Ethernet káble a siete:
1x metalický port (RJ-45) - 10/1000/1000 Mb/s
1x optický port (SFP) - 1000 Mb/s
Podpora IPv4 a IPv6
Detekcia PoE/PoE+
Podpora EDP / CDP / LLDP
Funkcia tónového generátora
DHCP klient, Ping a Traceroute testy s podporou VLAN
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Funkcia identifikácie portu na switchu / routeru pomocou farebného rozblikania LED (Hub blink)
Test metalických káblov (wiremap) vrátane otestovanie párov, zistenie vzdialenosti poruchy, detekcia rozpojenia a dĺžky kábla
Uloženie až 5000 testov vo vnútornej pamäti (PDF, CSV), prenos testov cez USB flash disk alebo pomocou USB Wifi adaptéra do mobilného
zariadenia pomocou aplikácie Ideal AnyWARE App pre Android a iPhone zariadenia
Režim slučky na vrstvách L1, L2 a L3
Stĺpcový graf zobrazujúci vyťaženia linky
Prihlásenie pomocou 802.1x
Funkcia Network Scan - zistenie počtu IPv4 a IPv6 hostov v sieti vrátane ich IP a MAC adries
Meranie optického výkonu na optickom rozhraní
Testovanie koncového bodu v LAN sietí cez optickú linku
Vlastnosti pre PROFINET kabeláže a siete:
M12 PROFINET testovanie metalickej kabeláže pomocou RJ-45-M12 káblového adaptéra
PROFINET testovanie optickej kabeláže
Network Health Check pre rýchlu identifikáciu správnej funkčnosti zariadení (zelená, žltá a červená farba), odhalenie duplicitných IP adries, chyba
komunikácie, príliš veľký prevádzku na komunikačné linke atď.
Rozblikanie LED pre rýchlejšiu identifikáciu h+adania zariadení
NETMAP sken pre porovnanie zmien v sieti - odhalenie nových zariadení pripojených do siete bez povolenia
Možnosť základného nastavenia koncového zariadenia (meno, IP adresa, maska)
Zoznam koncových zariadení vrátane IP adries, SW verzií, výrobcu atď.
Možnosť vzdialeného resetu testovaného zariadenia do továrenského nastavenia
Monitoring testovaného zariadení až po 48 hodín s detekciou alarmu a chýb
Profesionálne PDF report Všeobecné vlastnosti: Napájanie pomocou napájacieho modulu alebo cez sieťový adaptér
Možnosť výmeny kontaktov u RJ45 konektora
-

•

Počet kusov 2

6.

Protokolový analyzátor 10/100/1000 liniek

Minimálna požadovaná technická špecifikácia:

•

7.

Slúži na monitorovanie a záznam prevádzky na 1G Ethernet linkách aj pri plnej linkové rýchlosti a full-duplex prevádzke
Prevedenie: malé, prenosné
Pripojené k PC cez USB rozhranie
Podpora SW pre analýzu dát Wireshark, Packetyzer, NetDecoder, prípadne ďalšie
Napájanie cez USB alebo voliteľne pomocou 5V DC vstupu
Technické parametre:
2 x 10/100/1000 metalické porty (RJ-45)
1 x USB 3.0 / USB 2.0
1x 5V DC input
možnosť zachytenia prevádzky vrátane - pause frames, VLAN tagged, Encapsulated, CRC error rámcov, prípadne ďalšie
dva módy záznamu prevádzky - Nic a Direct Capture mód: Nic Capture mód - pre záznam prevádzky sa využíva 3rd party SW - Wireshark ... Direct
Capture mód - zariadenie vykonáva záznam prevádzky priamo na HDD - formáty pcacng, pcap alebo erf
podporované veľkosti rámcov 10 B - 10 kB
8 ns hardvér timestamp
kompatibilita s celou radou SW analyzátorov - Wireshark, OmniPeek, Packetyzer, OptiView, NetSpector, NetDecoder, Ethertest, prípadne ďalšie
realtime štatistiky pomocou SW ProfiShark Manager - tabuľky, grafy, logy
pri výpadku napájania zariadení musí dôjsť k prepojeniu oboch sieťových portov pri výpadku prevádzky menšom ako 30 ms pri výpadku linky na
jednom sieťovom porte zariadenie musí poslať chybové hlásenie cez druhý sieťový port, aby zariadenie pripojené k tomuto portu mohlo správne
reagovať na výpadok linky

Modernizácia 1DS541N, prvý kus

Minimálna požadovaná technická špecifikácia:
•

Kontrola dynamometra:
Pred započatím modernizácie je nevyhnutné skontrolovať na mieste stav dynamometra a vykonať prípadnú repasáciu podľa skutočného stavu
zariadenia. Prípadná repasácia bude pozostávať z:
kontroly a prípadnej opravy komutátora
výmeny uhlíkov,
kontrola izolácie,
výmena ložísk,
povrchová úprava.

45

Repasácia bude fakturovaná zvlášť.
•

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

Modernizácia dynamometra:
demontáž snímačov otáčok a momentu vrátane zobrazovacej váhy,
inštalácia inkrementálneho senzora IRC na meranie otáčok na voľnom konci dynamometera,
inštalácia ramena s tenzometrom na meranie momentu.
kalibrácia dynamometra (súčasťou dodávky nie je kalibračná sada ramien a kalibračných závaží, tieto budú fakturované zvlášť)
Nový rozvádzač dynamometra:
dodávka nového rozvádzača dynamometra s digitálnym tyr. meničem Simoreg alebo porovnateľným s istiacimi a ovládacími obvodmi,
umiestneného v oceľovej rozvádzacej skrinke spolu s hlavným ističom v prívodnom poli. Regulačné obvody umožňujú prevádzku v režime n=konst.
a M=konst.,
parametre měniča musia byť programovateľné,
menič musí byť vybavený diagnostikou,
štandardné vybavenie: rozhranie Profibus
umíestnenie rozvádzača vo vzdialenosti cca 15 m od dynamometra,
napájenie 400V/50 Hz, TN-C-S
proúd hlavného ističa do 100A, krytie IP 54
rozmery max. 1200 x 600 x 2200 mm
hmotnosť do 255 kg
Autotransformátor z 400V na 230V:
Dynamometr pracuje s napájacím napätím 230V, preto je potrebné upraviť vstupné napájacie napätie do meniča 230V
Nový operátorský panel:
výmena analogových zobrazovačov za digitálne vrátane diagnostiky,
vhodný pro manuálne ovládanie a reguláciu,
umožňuje vizualizáciu nameraných hodnôt a signalizuje operátorovi diagnostické správy a stavy,
rozmery max. 400 x 600 x 250 mm,
hmotnosť max. 25kg.
Káblový zväzok:
meracia a radiaca kabeláž (15 m),
nová silová kabeláž,
predpokladá sa využitie existujúcich káblových žľabov
Uvedenie do prevádzky:
demontáž a prípravné práce vykoná obstarávateľ
Montáž rozvadzača a ovládacieho panela
Dodávka a inštalácia káblových trás a káblov
Kalibrácia dynamometra kalibračnou sadou obstarávateľa
Uvedenie zariadenia do prevádzky
Technická dokumentácia v slovenskom alebo českom jazyku:
2x kompletný elektroprojekt modernizácie skušobného stanovišťa,
2x návod na obslunu a kalibráciu stanovišťa,
sprievodná dokumentácia k dodávaným zariadeniam,
2x kalibrační protokol
Technické parametre modernizovaného zariadenia:

Typ
pev.
Výkon
Napätie
Otáčky
budenie nap./prúd
budenie nap./prúd
Izol
Prúd

zdroj - motogenerátor
Generátor
ASM D
1DP642-4
HOD200SK04
IP 23 IC 01
16,5 kW
22 kW
230 V
380 V
1 465
1 455
180 V/
1,4-1,5 A
90 V/
2,8-3 A
B
B
72 A
44 A

Počet kusov 1

8.

Modernizácia 1DS541N, druhý kus
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štítky dynamometra
dynamometer 2
1DS 541 N
IP 21 IC 06
14,7 kW / 14,7 kW
230 V / 230 V
3 000 / 6 000
160/50 V/
1,5/0,7 A
80/25 V/
3,0/1,4 A
B
72 / 71 A

Minimálna požadovaná technická špecifikácia:
•

Kontrola dynamometra:
Pred započatím modernizácie je nevyhnutné skontrolovať na mieste stav dynamometra a vykonať prípadnú repasáciu podľa skutočného stavu
zariadenia. Prípadná repasácia bude pozostávať z:
kontroly a prípadnej opravy komutátora
výmeny uhlíkov,
kontrola izolácie,
výmena ložísk,
povrchová úprava.
Repasácia bude fakturovaná zvlášť.

•

Modernizácia dynamometra:
demontáž snímačov otáčok a momentu vrátane zobrazovacej váhy,
inštalácia inkrementálneho senzora IRC na meranie otáčok na voľnom konci dynamometera,
inštalácia ramena s tenzometrom na meranie momentu.
Nový rozvádzač dynamometra:
dodávka nového rozvádzača dynamometra s digitálnym tyr. meničom Simoreg alebo porovnateľným s istiacimi a ovládacími obvodmi,
umiestneného v oceľovej rozvádzacej skrinke spolu s hlavným ističom v prívodnom poli. Regulačné obvody umožňujú prevádzku v režime n=konst.
a M=konst.,
parametre měniča musia byť programovateľné,
menič musí byť vybavený diagnostikou,
štandardné vybavenie: rozhranie Profibus
umíestnenie rozvádzača vo vzdialenosti cca 15 m od dynamometra,
napájenie 400V/50 Hz, TN-C-S
proúd hlavného ističa do 100A, krytie IP 54
rozmery max. 1200 x 600 x 2200 mm
hmotnosť do 255 kg
Autotransformátor z 400V na 230V:
Dynamometr pracuje s napájacím napätím 230V, preto je potrebné upraviť vstupné napájacie napätie do meniča 230V
Nový operátorský panel:
výmena analogových zobrazovačov za digitálne vrátane diagnostiky,
vhodný pro manuálne ovládanie a reguláciu,
umožňuje vizualizáciu nameraných hodnôt a signalizuje operátorovi diagnostické správy a stavy,
rozmery max. 400 x 600 x 250 mm,
hmotnosť max. 25kg.
Káblový zväzok:
meracia a radiaca kabeláž (15 m),
nová silová kabeláž,
predpokladá sa využitie existujúcich káblových žľabov
Uvedenie do prevádzky:
demontáž a prípravné práce vykoná obstarávateľ
Montáž rozvadzača a ovládacieho panela
Dodávka a inštalácia káblových trás a káblov
Kalibrácia dynamometra kalibračnou sadou obstarávateľa
Uvedenie zariadenia do prevádzky
Technická dokumentácia v slovenskom alebo českom jazyku:
2x kompletný elektroprojekt modernizácie skušobného stanovišťa,
2x návod na obslunu a kalibráciu stanovišťa,
sprievodná dokumentácia k dodávaným zariadeniam,
2x kalibrační protokol
Technické parametre modernizovaného zariadenia:

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

Typ
pev.
Výkon
Napätie
Otáčky
budenie nap./prúd

zdroj - motogenerátor
Generátor
ASM D
1DP642-4
HOD200SK04
IP 23 IC 01
16,5 kW
22 kW
230 V
380 V
1 465
1 455
180 V/
1,4-1,5 A

47

štítky dynamometra
dynamometer 2
1DS 541N
IP 21 IC 06
18 kW / 18 kW
230 V / 230 V
3 000 / 6 000
16/50 V/
165/0,65 A

budenie nap./prúd
Izol
Prúd

90 V/
2,8-3 A
B
72 A

B
44 A

60/25 V/
3,3/1,3 A
B
72 / 71 A

Počet kusov 1

9.

Kalibračné zariadenie OPCE

Minimálna požadovaná technická špecifikácia:
•
•

Zariadenie na kalibráciu dynamometra 1DS541N
Práslušenstvo: kalibračná sada ramien, sada kalibračných závaží

Počet kusov 1

Cena za jednotlivé položky zahŕňa všetky poplatky spojené s dodávkou obstarávaného tovaru (balné, dovoz, likvidácia
odpadu, montáž, zapojenie, protokolárne odovzdanie, poučenie / školenie a pod.)

Miesto/miesta dodania: Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky, Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky, Slovenská
republika; (pre všetky časti)
Lehota dodania tovaru: 6 mesiacov (od vyzvania); (pre všetky časti)
Splatnosť faktúry: 60 dní (pre všetky časti)

Príloha č. 4 - Časť IV. Opis predmetu obstarávania – D) Elektronické sady
1.

Sada vybavenia pre učebňu elektrotechniky 1ks

•

Univerzálna meracia jednotka:
Musí v sebe združovať všetky vstupy a výstupy, napájanie meraní, zdroje signálov a meracie prístroje potrebné na vykonávanie cvičení.
Meracia jednotka musí byť riadená prostredníctvom pripojeného PC.
Meracia jednotka musí obsahovať:
▪
procesor s pamäťou pre merania s počtom bitov minimálne 32
▪
USB rozhranie
▪
rozhranie WLAN/WiFi, 2.4 GHz
možnosť simultánneho pripojenia viacerých držiakov kariet zbernicovým rozhraním
variabilný analógový výstup, +/-10 V, 0.2 A, DC – 5 MHz, na BNC a 2-mm zdierky
4 vstupy analógového diferenciálneho zosilňovača, šírka pásma 10 MHz, napätie do 100 V, vzorkovacia frekvencia 100 Ms/s, 9 rozsahov merania,
pamäť 4 x 8 k x 10 bit, vstupy cez BNC (2 vstupy) alebo 2-mm zdierky (4 vstupy)
2 analógové vstupy pre meranie prúdu, zaťaženie do 5 A, vzorkovacia frekvencia 250 Ks/s, 2 meracie rozsahy, rozlíšenie 12 bit, vstupy cez 2-mm
zdierky
16-bitové číslicové výstupy signálu, z ktorých 8 bitov je prístupných cez 2 mm zdierky, TTL/CMOS, hodinová frekvencia 0 – 100 kHz, odolnosť voči
napätiu +/- 15 V
16-bitové číslicové vstupy signálu, z ktorých 8 bitov je prístupných cez 2 mm zdierky, pamäť 16 bit x 2 k, TTL/CMOS, vzorkovacia frekvencia 0 –
100 kHz, odolnosť voči napätiu +/- 15 V
Externá napájacia jednotka so širokým rozsahom , vstup 100-264 V, 47-63 Hz, výstup 24 V/5 A
8x relé, 24 V DC / 1 A, z ktorých 4 sú prístupné cez 2 mm zásuvky
Rozmery: max 30 x 20 x 10 cm
Virtuálne prístroje:
2x voltmeter VI, 2 x ampérmeter VI: AC, DC, 9 rozsahov, 100mV to 50V, true RMS, AV
2-kanálový ampérmeter VI: AC, DC, 2 rozsahy, 300 mA a 3 A, TrueRMS, AV
2-kanálový voltmeter VI: AC, DC, 9 rozsahov, 100 mV až 50 V, TrueRMS, AV

•
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2-/4- kanálový osciloskop: šírka pásma 10 MHz, 25 časových rozsahov, 100 ns/dielik až 10 s/ dielik, vertikálna citlivosť 20 mV/ dielik až 10 V/ dielik,
trigger a pred-trigger, režim zobrazenia XY a XT, funkcia kurzora, sčítania a multiplikácia pre dva kanály
generátor funkcií, VI: 0.5 Hz - 5 MHz, 0 - 10 V, sínus, obdĺžnik, píla
generátor tvarov VI, 1 x generátor pulzov VI,
VI so 16 číslicovými výstupmi, 1 x VI so 16 číslicovými vstupmi
VI číslicovými vstupmi /výstupmi, režimy zobrazenia: binárny, hex, decimálny a oktálny
trojfázový napájací zdroj VI, 0 - 150 Hz, 0 - 14 Vrms, 2 A
variabilný DC napájací zdroj VI, 3 x (-20 V - +20 V), 2 A
trojfázový napájací zdroj VI s možnosťou nastavenia posunutia fázy a frekvencie
•
Držiak meracích kariet (24 ks):
držiak musí byť kompatibilný so zbernicovým prepojením univerzálnej meracej jednotky
držiak musí slúžiť na pripájane meracích kariet pre e-učebnice
zdroj napájania s pevným napätím a variabilným trojfázovým napätím
bezpečnostné zdierky pre 2mm vodiče
výstup pre pevné aj variabilné napäťia na 2-mm zdierkach (8 kusov)
vysúvacia mechanika pre uvoľnenie meracích kariet z upnutia
možnosť použitia prepojovacieho poľa pre zapojenia s voľnými súčiastkami a IC
možnosť vloženia multimetra a načítavania nameraných hodnôt Ir rozhraním
rozmery: max. 30 x 20 x 10 cm
Príslušenstvo na meranie 12 ks
-

Sada rezistorových bočníkov
na plošnom spoji musí byť osadených 6 rezistorov:
2x 1 Ohm
2x 10 Ohm
2x 100 Ohm
rezistory, vstupy a výstupy musia byť označené sieťotlačou
plošný spoj musí obsahovať 24 kusov 2 mm zdierok
rozmery plošného spoja musia byť: 100 x 40 mm
8x meracie vodiče 2mm, 15cm, modré
4x meracie vodiče 2mm, 15cm, žlté
5x meracie vodiče 2mm, 45cm, čierne
2x meracie vodiče 2mm, 45cm, žlté
5x meracie vodiče 2mm, 45cm, červené
2x meracie vodiče 2mm, 45cm, modré
1x merací vodič s adaptérom 4mm/2mm, 50cm, čierny
1x merací vodič s adaptérom 4mm/2mm, 50cm, červený
10x prepojka ,priemer kontaktov 2mm, rozostup kontaktov 5mm
Administrátorský softvér (1 ks)
-

Požadujeme komplexnú sadu administrátorského softvéru pre e-učebnice LabSoft. Sada musí pozostávať z nasledujúcich samostatných
programových komponentov:
Manager: Správa študentov a e-učebníc
Editor: Tvorba a editácia kurzov a testov
Dotazník: Tvorba otázok, cvičení a súborov otázok
LabSoft Reportér: Študentské reporty a štatistiky
TestCreator: Automatické generovanie testov
Softvér musí umožňovať jednoduché použitie všetkých programov vďaka grafickému užívateľskému rozhraniu vo všetkých programoch
komponentov Na použitie v lokálnych sieťach alebo na samostatnom počítači Jednoduchá inštalácia. Nie je potrebný žiadny ďalší databázový
softvér. Kontrola prístupu cez USB kľúč

2.

Sada e-učebníc s tematikou Základy elektrotechniky (1ks)

•

E-učebnica: Jednosmerné obvody (12 ks)
E-učebnica s príslušenstvom s tematikou Jednosmerné obvody
-

možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky
obsah musí byť v slovenskom jazyku
softvér musí obsahovo pokrývať minimálne nasledovné témy vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní:
▪
základné pojmy
▪
elektricky náboj
▪
elektrické pole
▪
prúd, napätie, odpor a výkon
▪
zaobchádzanie s napájacími zdrojmi a meracími prístrojmi
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-

•

E-učebnica : Striedavé obvody (12 ks)
E-učebnica s príslušenstvom s tematikou Striedavé obvody
-

-

•

možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky
obsah musí byť v slovenskom jazyku
softvér musí obsahovo pokrývať minimálne nasledovné témy vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní:
▪
charakteristiky periodických a sínusových signálov
▪
zaobchádzanie s fázorovým diagramom
▪
meranie jalového odporu cievky a kondenzátora
▪
vysvetlenie účinného, jalového a zdanlivého výkonu
▪
určenie frekvenčnej charakteristiky jednoduchého obvodu s filtrom
▪
elektrické oscilačné obvody: rezonancia, rýchlosť, šírka pásma a medzný kmitočet
▪
meranie kmitočtu sériových a paralelných rezonančných obvodov
▪
meranie chodu so záťažou, bez záťaže a nakrátko
▪
kmitočet transformátorov a opakovačov
Karty na meranie:
▪
1x karta s pasívnymi komponentmi R, L, C pre kombináciu s 2 mm zásuvkami
▪
1x karta s rezonančnými obvodmi RLC, 1 obvodové ladenie
▪
1x karta s 1 výkonovým transformátorom, 1 opakovačom transformátora a záťažovými obvodmi
Požadujeme kompatibilitu s univerzálnou meracou jednotkou a držiakom meracích kariet

E-učebnica: Trojfázové obvody (12 ks)
E-učebnica s príslušenstvom s tematikou Trojfázové obvody
-

-

•

▪
experimentálne objasnenie Ohmovo a Kirchhoffových zákonov
▪
meranie na sériových, paralelných obvodoch a deličoch napätia
▪
snímanie charakteristík premenných odporov (LDR, NTC, PTC, VDR)
▪
skúmanie cievky a kondenzátora v jednosmerných obvodoch
Karty na meranie:
▪
1x karta s rôznymi odporovými obvodmi, kondenzátorom a cievkou
▪
1x karta s obvodmi deliča napätia
▪
1x karta s obvodmi pre štúdium odporov závislých od teploty, svetla a napätia
Požadujeme kompatibilitu s univerzálnou meracou jednotkou a držiakom meracích kariet

možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky
obsah musí byť v slovenskom jazyku
softvér musí obsahovo pokrývať minimálne nasledovné témy vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní:
▪
meranie združených a fázových veličín v trojfázovej sieti
▪
fázový posun medzi združeným a fázovým napätím
▪
meranie prúdov v nulovom vodiči
▪
účinky prerušenia nulového vodiča
▪
meranie prúdu a napätia pri symetrickej a nesymetrickej záťaži
▪
meranie výkonu pri trojfázovej záťaži
Karty na meranie:
▪
1x karta s 1 obvodom v konfigurácii hviezda
▪
1x karta v konfigurácii trojuholník a s 3-kanálovým osciloskopom
Požadujeme kompatibilitu s univerzálnou meracou jednotkou a držiakom meracích kariet

E-učebnica: Magnetizmus/elektromagnetizmus (6 ks)
E-učebnica s príslušenstvom s tematikou Magnetizmus / elektromagnetizmus
-

možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky
obsah musí byť v slovenskom jazyku
softvér musí obsahovo pokrývať minimálne nasledovné témy vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní:
▪
Magnetizmus:
▪
magnetické póly
▪
magnetické pole
▪
línie poľa a sila poľa
▪
materiály tvrdých a mäkkých magnetov
▪
hysteréza
▪
skúmanie magnetických polí vodičov, ktorými tečie prúd
▪
skúmanie magnetických polí cievky (vzduchová cievka, cievka s jadrom)
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-

-

•

E-učebnica : Meranie multimetrom (12 ks)
E-učebnica s príslušenstvom s tematikou Meranie multimetrom
-

-

-

•

▪
elektromagnetická indukcia a Lorentzova sila
▪
konštrukcia a funkcie transformátora
▪
skúmanie transformátora pri rozličných záťažiach
Konštrukcia a funkcie elektromagnetických súčiastok:
▪
relé
▪
jazýčkové relé
▪
Hallov spínač
Karty na meranie:
▪
1x karta so 7 špecifickými obvodmi:
▪
transformátor s odnímateľným železným jadrom
▪
kompasová ihla na skúmanie magnetických polí
▪
elektromagnetické komponenty:
▪
jazýčkové spínače
▪
Hall prepínače
▪
relé
Požadujeme kompatibilitu s univerzálnou meracou jednotkou a držiakom meracích kariet

možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky
obsah musí byť v slovenskom jazyku
softvér musí obsahovo pokrývať minimálne nasledovné témy vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní:
▪
poznávanie ovládacích prvkov multimetra
▪
nebezpečenstvo pri meraní na elektrických obvodoch
▪
meranie jednosmerného a striedavého napätia multimetrom
▪
meranie jednosmerného a striedavého prúdu s multimetrom
▪
meranie odporu a diód
▪
meranie nastavenie nuly a meranie priechodnosti
▪
nastavenie meracieho rozsahu
▪
poznávanie možných zdrojov chýb pri meraní
▪
vysvetlenie merania súčiastok v neznámom obvode pomocou meranie prúdu a napätia
Karty na meranie:
▪
1x karta s komponentmi na meranie prúdu, napätia a odporu
▪
obvod na meranie neznámych komponentov
Digitálny multimeter
▪
univerzálny presný laboratórny multimeter a teplotný merač s IR rozhraním pre vysokokvalitné, univerzálne meranie a testovanie vo
vzdelávacích prostrediach
▪
3-miestny multimeter; rozlíšenie: ± 3 100 číslic
▪
klasifikácia merania CATII-1000V
▪
meracie rozsahy napätia a prúdu: 30mV-1000V DC, 3V-1000V AC; 3mA-16A DC; 30mA-10A AC
▪
rozsahy odporu: 30ohm-30Mohm
▪
špeciálne funkcie: pre meranie teploty pomocou termočlánku PT100 / 1000
▪
testovanie kontinuity a diód
▪
automatický výber rozsahu a vypnutie akumulátora, min./max. a funkcia uchovávania údajov
▪
bezpečnostná poistka pre merací rozsah prúdu do 300mA
▪
ochrana proti vysokým prúdom v rozsahu mA pre menovité napätie 1000V
▪
displej s stĺpcovým grafom a podsvietením
▪
obsahuje ochrannú manžetu, meracie káble, 1 x náhradnú poistku, 9V batériu, kalibračný certifikát
Požadujeme kompatibilitu s univerzálnou meracou jednotkou a držiakom meracích kariet

E-učebnica : Analýza obvodov (6 ks)
E-učebnica s príslušenstvom s tematikou Analýza obvodov
-

možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky
obsah musí byť v slovenskom jazyku
softvér musí obsahovo pokrývať minimálne nasledovné témy vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní:
▪
aplikovanie Kirchhoffových zákonov v rezistorových obvodoch
▪
analýza rezistorových obvodov pomocou Kirchhoffových zákonov
▪
výkonové dimenzovanie rezistorových obvodov
▪
transformácie hviezda-trojuholník
▪
poznanie a používanie metód delenia
▪
transformácie prúdu a napájacích zdrojov
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•

E-učebnica : Elektromagnetická kompatibilita (1 ks)
E-učebnica s príslušenstvom s tematikou Elektromagnetická kompatibilita
-

•

▪
transformácia rezistorového obvodu s dvomi zdrojmi sieťovou teorémou odvodenou z Millmanovej vety
▪
transformácie napájacích zdrojov
▪
metóda slučkových prúdov a metóda uzlových napätí
Karty na meranie:
▪
1x karta s konektorovým panelom na nastavenie odporových obvodov
2x zdroje konštantného prúdu a 2x zdroje konštantného napätia
18x rezistory typu plug-in na karte
Požadujeme kompatibilitu s univerzálnou meracou jednotkou a držiakom meracích kariet

možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky
obsah musí byť v slovenskom jazyku
softvér musí obsahovo pokrývať minimálne nasledovné témy vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní:
▪
Oboznámenie sa s terminológiou elektromagnetickej kompatibility, EMC
▪
Elektromagnetické spojovacie účinky
▪
Prirodzené a umelo vytvorené zdroje rušenia
▪
Kľúčové európske normy a usmernenia pre EMC
▪
Meranie galvanického spojenia medzi dvoma paralelnými dráhami
▪
Meranie kapacitného spojenia medzi dvoma paralelnými dráhami
▪
Meranie induktívnej väzby medzi dvoma paralelnými dráhami
▪
Možnosti zlepšenia charakteristík EMC obvodu
▪
Spôsoby, ako zlepšiť odolnosť obvodu proti rušeniu
Karty na meranie:
▪
1x karta s paralelnými stopami na štúdium galvanických, induktívnych a kapacitných väzbových efektov, s meracím zosilňovačom
Požadujeme kompatibilitu s univerzálnou meracou jednotkou a držiakom meracích kariet

E-učebnica : Meranie osciloskopom (12 ks)
E-učebnica s príslušenstvom s tematikou Meranie osciloskopom
-

-

-

možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky
obsah musí byť v slovenskom jazyku
softvér musí obsahovo pokrývať minimálne nasledovné témy vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní:
▪
osciloskop, konštrukcia a funkcie, nastavenie a operačné režimy
▪
meranie jednosmerného a striedavého napätia
▪
funkcie spúšte a režimy (x/t, x/y)
▪
meranie Lissajoutových obrazcov
▪
vyšetrovanie súčiastok
Karty na meranie:
▪
1x karta s 2 kanálovým gerenátorom signálov, reproduktorom a súčiatkami na meranie osciloskopom
▪
1x virtuálny digitálny 4-kanálový osciloskop
Požadujeme kompatibilitu s univerzálnou meracou jednotkou a držiakom meracích kariet

Sada e-učebníc s tematikou Základy elektroniky
•

E-učebnica: Polovodičové súčiastky (12 ks)
E-učebnica s príslušenstvom s tematikou Polovodičové súčiastky
-

-

•

možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky
obsah musí byť v slovenskom jazyku
softvér musí obsahovo pokrývať minimálne nasledovné témy vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní:
▪
polovodičové materiály: vlastnosti a funkcie, dotovanie, P-N-prechod, diódy
▪
Z-dióda: funkcie, charakteristiky, chovanie, LED, fototranzistor, vidlicová svetelná závora, spínanie
▪
tranzistor: spínacie stavy, charakteristiky, pracovné body, hľadanie porúch
Karty na meranie:
▪
1x karta s diódovými obvodmi (Si, Ge a Zenerove diódy)
▪
1x karta so svetelnou závorou fotobunky a stabilizačným obvodom pomocou Zenerovej diódy
▪
1x karta s tranzistorovými obvodmi na budovanie rôznych obvodov (vysielač a sledovač kolektorov, s / bez spätnej väzby)
Požadujeme kompatibilitu s univerzálnou meracou jednotkou a držiakom meracích kariet

E-učebnica : Tranzistorové klopné obvody (6 ks)
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E-učebnica s príslušenstvom s tematikou Tranzistorové klopné obvody
-

-

•

E-učebnica: Tranzistorové zosilňovače (6 ks)
E-učebnica s príslušenstvom s tematikou Tranzistorové zosilňovače
-

-

•

možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky
obsah musí byť v slovenskom jazyku
softvér musí obsahovo pokrývať minimálne nasledovné témy vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní:
▪
tranzistor ako napäťový zosilňovač
▪
určenie pracovného bodu, budenie zosilňovacích obvodov, spätná väzba v zosilňovacích obvodoch
▪
zosilňovače signálov s malou amplitúdou
▪
Darlingtonove zosilňovače
▪
viacstupňové tranzistorové zosilňovače
▪
rozdielové zosilňovače a tranzistorové zdroje konštantného prúdu
▪
hľadanie porúch
Karty na meranie:
▪
1x karta s 2 viacstupňovými obvodmi zosilňovača s modifikovateľnou spätnou väzbou
▪
1x karta s diferenciálnym zosilňovačom
▪
1x karta s 2 zdrojmi konštantného prúdu (FET a bipolárne tranzistory)
Požadujeme kompatibilitu s univerzálnou meracou jednotkou a držiakom meracích kariet

E-učebnica: Tranzistory FET (6 ks)
E-učebnica s príslušenstvom s tematikou Tranzistory FET
-

•

možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky
obsah musí byť v slovenskom jazyku
softvér musí obsahovo pokrývať minimálne nasledovné témy vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní:
▪
stavba a funkcie klopných obvodov
▪
astabilný, monostabilný a bistabilný klopný obvod
▪
vstupné / výstupné signály
▪
časové priebehy, zmeny stavov, chovanie pri rôznych tvaroch impulzov
▪
hľadanie porúch
Karty na meranie:
▪
1x karta s astabilným klopným obvodom
▪
1x karta s bistabilným klopným obvodom
▪
1x karta s monostabilným klopným obvodom
Požadujeme kompatibilitu s univerzálnou meracou jednotkou a držiakom meracích kariet

možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky
obsah musí byť v slovenskom jazyku
softvér musí obsahovo pokrývať minimálne nasledovné témy vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní:
▪
Úvod do dizajnu a funkcie FET
▪
Názvy pre pripojenia k FET
▪
Vysvetlenie pojmov n-kanál a p-kanál
▪
Skúmanie zisku FET v spoločnom zdroji a bežných odtokových okruhoch meraním
▪
Vyšetrovanie FET s negatívnou spätnou väzbou DC a AC
▪
Porovnanie elektrických vlastností bipolárneho tranzistora a obvodov FET
▪
Simulácia porúch (2 simulované poruchy aktivované relé)
Karty na meranie:
▪
1x karta s obvodom FET vyrobená z diskrétnych komponentov, upraviteľná pomocou 2 mm zásuviek
Požadujeme kompatibilitu s univerzálnou meracou jednotkou a držiakom meracích kariet

E-učebnica: Operačné zosilňovače (6 ks)
E-učebnica s príslušenstvom s tematikou Operačné zosilňovače
-

možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky
obsah musí byť v slovenskom jazyku
softvér musí obsahovo pokrývať minimálne nasledovné témy vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní:
▪
základy, história, charakteristické premenné, funkcie, invertujúci, neinvertujúci operačný zosliňovač
▪
sčítačka
▪
odčítačka
▪
integrátor a derviátor
▪
komparátor a Schmittov klopný obvod
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-

•

E-učebnica: Výkonové polovodiče (6 ks)
E-učebnica s príslušenstvom s tematikou Výkonové polovodiče
-

•

možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky
obsah musí byť v slovenskom jazyku
softvér musí obsahovo pokrývať minimálne nasledovné témy vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní:
▪
konštrukcia a funkcie tyristorov, triaku, MOSFET a IGBT
▪
vplyv fázového uhla pri tyristore a triaku
▪
záťaž a prevodová charakteristika MOSFET a IGBT
▪
meranie stratového výkonu
Karty na meranie:
▪
1x karta s rôznymi komponentmi výkonovej elektroniky a záťažou pripojenou cez 2 mm zásuvky
Požadujeme kompatibilitu s univerzálnou meracou jednotkou a držiakom meracích kariet

E-učebnica : Analógové napájacie zdroje (6 ks)
E-učebnica s príslušenstvom s tematikou Analógové napájacie zdroje
-

-

-

•

▪
predcízny napájací zdroj a zdroj konštantného prúdu
▪
aktívny filtračný obvod
▪
hľadanie porúch
Karty na meranie:
▪
1x karta s invertujúcimi a neinvertujúcimi op-amp obvodmi
▪
1x karta s komparátorom a spúšťacím obvodom Schmitt s nastaviteľným referenčným napätím
▪
1x karta na montáž rôznych obvodov operačného zosilňovača (aktívny filter, presný usmerňovač, prvok s derivačnou činnosťou, prvok s
integrálnou činnosťou, zdroj konštantného prúdu, presný zdroj napätia) s nastaviteľným referenčným napätím a odporom s premenlivým
zaťažením
Požadujeme kompatibilitu s univerzálnou meracou jednotkou a držiakom meracích kariet

možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky
obsah musí byť v slovenskom jazyku
softvér musí obsahovo pokrývať minimálne nasledovné témy vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní:
▪
jednofázový a mostíkový usmerňovač
▪
obvody na vyhladenie výstupného napätia a chovanie pri záťaži
▪
násobič napätia - obvod so záťažou a bez záťaže
▪
zvlnenie napätia
▪
kvalita regulácie napájacích zdrojov a ich chovanie pri zaťažení
▪
hľadanie porúch
Karty na meranie:
▪
1x karta s polvlnami a mostíkovými usmerňovačmi plus záťažový obvod
▪
1x karta s multiplikátorom napätia v kaskádovom okruhu Villard
▪
1x karta s regulátorom napätia tranzistora a záťažovým obvodom
▪
1x karta s regulátorom napätia a záťažovým obvodom
Požadujeme kompatibilitu s univerzálnou meracou jednotkou a držiakom meracích kariet

E-učebnica: Spínané napájacie zdroje (6 ks)
E-učebnica s príslušenstvom s tematikou Spínané napájacie zdroje
-

-

-

možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky
obsah musí byť v slovenskom jazyku
softvér musí obsahovo pokrývať minimálne nasledovné témy vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní:
▪
konštrukcia a funkcie spínaných zdrojov
▪
meranie rozsahu znižovacieho regulátora a jeho závislosti na záťaži
▪
meranie rozsahu zvyšovacieho regulátora a jeho závislosti na záťaži
▪
merania priebehu signálov
Karty na meranie:
▪
1x karta s redukčným DC/DC konvertorom na spínacom regulátore IC a záťažové odpory
▪
1x karta so stupňovitým DC/DC meničom na spínacom regulátore IC a záťažové odpory
Požadujeme kompatibilitu s univerzálnou meracou jednotkou a držiakom meracích kariet

Sada e-učebníc s tematikou Základy výkonovej elektroniky
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•

E-učebnica: Neriadený usmerňovač (6 ks)
E-učebnica s príslušenstvom s tematikou Neriadený usmerňovač
-

-

•

E-učebnica: Riadený usmerňovač, trojfázový (6 ks)
E-učebnica s príslušenstvom s tematikou Riadený usmerňovač, trojfázový
-

-

•

možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky
obsah musí byť v slovenskom jazyku
softvér musí obsahovo pokrývať minimálne nasledovné témy vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní:
▪
Úvod do najdôležitejších merateľných premenných v výkonovej elektronike
▪
Úvod do návrhu a funkcie výkonových polovodičov a ich riadenie
▪
Úvod do návrhu a funkcie jednofázových a trojfázových usmerňovačov
▪
Zaznamenávanie prevádzkových charakteristík nekontrolovaných obvodov prevodníka: M1, M2, M3, B2, B6
▪
Zaznamenávanie riadiacich a prevádzkových charakteristík polovodičových obvodov meniča: B2HZ, B2HA, B2HK, B6HA, B6HK
▪
Zaznamenávanie riadiacich a prevádzkových charakteristík plne riadených obvodov prevodníka: M1C, M2C, M3C, B2C, B6C
▪
Zaznamenávanie regulačných a prevádzkových charakteristík jednofázových a trojfázových regulátorov striedavého prúdu
▪
Meranie a analýza výkonu v obvodoch meniča
▪
Analýza premenných pomocou FFT
Karty na meranie:
▪
1x karta s tyristormi a diódami na zostavenie obvodov menených komutátormi s riadením mikroprocesorov.
▪
1x karta s odporovým, induktívnym a kapacitným zaťažením
Požadujeme kompatibilitu s univerzálnou meracou jednotkou a držiakom meracích kariet

možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky
obsah musí byť v slovenskom jazyku
softvér musí obsahovo pokrývať minimálne nasledovné témy vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní:
▪
Úvod do princípu PWM pre generovanie premenlivého jednosmerného napätia
▪
Preskúmanie odozvy zaťaženia pri prevádzke jedného kvadrantu a štvor kvadrantu
▪
Zaznamenávanie kontrolných a prevádzkových charakteristík pre prevádzku jedného kvadrantu a štvor kvadrantu
▪
Úvod do princípu PWM pre generovanie premenlivého striedavého napätia
▪
Meranie signálu v čase amplitúdou a moduláciou signálu AC meničmi
▪
Úvod do návrhu a funkcie trojfázových prevodníkov
▪
Úvod do princípov blokovej komutácie, sínusovej, super-sínusovej a priestorovo-vektorovej modulácie na generovanie trojfázového
striedavého napätia
▪
Analýza rôznych modulačných metód pomocou merania odozvy signálu v priebehu času
▪
Stanovenie odozvy riadenia pre rôzne metódy modulácie
▪
Preskúmanie vplyvu prevádzkovej frekvencie meraním
▪
Porovnanie rôznych modulačných metód pomocou harmonickej analýzy (FFT)
Karty na meranie:
▪
1x karta s meničom s vlastnou komutáciou, mikroprocesorom riadené PWM so 6 tranzistormi MOSFET a obvodom stredného napätia (40 V,
1A), softvérovo riadený multiplexor na súčasné meranie viacerých napätí a prúdov, vizualizácia spínacích stavov MOSFET pomocou LED
▪
1x karta s trojfázovou odporovou / odporovo indukčnou záťažou a vizualizácia záťažového prúdu a vektora rotujúceho poľa
Požadujeme kompatibilitu s univerzálnou meracou jednotkou a držiakom meracích kariet

E-učebnica: Pohon s frekvenčným meničom (6 ks)
E-učebnica s príslušenstvom s tematikou Pohon s frekvenčným meničom
-

-

možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky
obsah musí byť v slovenskom jazyku
softvér musí obsahovo pokrývať minimálne nasledovné témy vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní:
▪
Úvod do návrhu moderných frekvenčných meničov
▪
Úvod do generovania napätia medziobvodu
▪
Úvod a charakteristika V / f
▪
Uznanie potreby rýchlostných ramp
▪
Prevádzka 3-fázových motorov s frekvenčnými meničmi
▪
Úvod do konštrukcie a funkcie brzdných tranzistorov
▪
Úvod do „technológie 87 Hz“
▪
Zaznamenávanie a analýza prúdu, napätia a výkonu
Karty na meranie:
▪
1x karta s DC linkou, nabíjacím obvodom pre kondenzátory jednosmerného spoja a brzdný tranzistor spínacích stavov MOSFET pomocou LED
Požadujeme kompatibilitu s univerzálnou meracou jednotkou a držiakom meracích kariet
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Sada e-učebníc s tematikou Základy číslicovej techniky
•

E-učebnica: Hradlá a klopné obvody (12 ks)
E-učebnica s príslušenstvom s tematikou Hradlá a klopné obvody
-

-

•

E-učebnica: Sekvenčné obvody (12 ks)
E-učebnica s príslušenstvom s tematikou Sekvenčné obvody
-

-

•

možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky
obsah musí byť v slovenskom jazyku
softvér musí obsahovo pokrývať minimálne nasledovné témy vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní:
▪
zapojenie a funkcie klopných obvodov a registrov
▪
posuvný register so sériovými a paralelnými výstupom
▪
návrh a zapojenie čítačov a deličov
▪
návrh a zapojenie obvodov s čítačmi a posuvnými registrami
▪
vzostupné a zostupné binárne čítače
▪
hľadanie porúch
Karty na meranie:
▪
1x karta s bránami NAND, NOR a žabkami na vytváranie sekvenčných obvodov
▪
1x karta so synchrónnym binárnym počítadlom, konfigurovateľná ako sčítač alebo odčítač
Požadujeme kompatibilitu s univerzálnou meracou jednotkou a držiakom meracích kariet

E-učebnica: Aplikačné obvody (12 ks)
E-učebnica s príslušenstvom s tematikou Aplikačné obvody
-

-

•

možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky
obsah musí byť v slovenskom jazyku
softvér musí obsahovo pokrývať minimálne nasledovné témy vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní:
▪
číslené sústavy
▪
výpočty s binárnymi číslami
▪
základné logické obvody
▪
pravdivostná tabuľka
▪
schéma spínania
▪
taktovací diagram
▪
Boolické funkcie a zákony
▪
minimalizácia logických obvodov pomocou Karnaughovej mapy
▪
JK-klopný obvod
▪
obvody s počítadlom
Karty na meranie:
▪
1x karta s logickými bránami (NOT, AND, OR, NAND, NOR, EXOR, EXNOR) a postupnosťou brán
▪
1x karta s flip-flopom JK
Požadujeme kompatibilitu s univerzálnou meracou jednotkou a držiakom meracích kariet

možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky
obsah musí byť v slovenskom jazyku
softvér musí obsahovo pokrývať minimálne nasledovné témy vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní:
▪
binárne sčítanie a odčítanie
▪
funkcie binárnej polosčítačky a úplnej sčítačky
▪
štvorbitová úplná sčítačka s paralelným a sériovým výstupom
▪
zostavenie a funkcie mulitplexora a demultiplexora
▪
funkcie dát a adresovania
▪
meranie obvodov s mulitplexorom, a demultiplexorom
▪
hľadanie porúch
Karty na meranie:
▪
1x karta s 2 jednobitovými a 2 4-bitovými prídavnými zariadeniami
▪
1x karta s 8-bitovým multiplexorom / demultiplexorom
Požadujeme kompatibilitu s univerzálnou meracou jednotkou a držiakom meracích kariet

E-učebnica: Obvody s prevodníkmi (12 ks)
E-učebnica s príslušenstvom s tematikou Obvody s prevodníkmi
-

možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky
obsah musí byť v slovenskom jazyku
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-

-

-

softvér musí obsahovo pokrývať minimálne nasledovné témy vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní:
▪
parametre prevodníkov: rozlíšenie, linearita, rýchlosť
▪
DA prevodník s odporovou sieťou s hodnotami R a 2R
▪
vzorkovanie, vzorkovací teorém, rekonštrukcia signálu, kódovanie
▪
AD prevodník jednohranový / dvojhranový a Sigma-Delta-ADC
▪
meranie interných signálov
▪
prevodník U/f a f/U
▪
hľadanie porúch
Karty na meranie:
▪
1x karta s 1ks D/A prevodníkom s váženými odpormi a 1ks D/A prevodníkom so sieťou R-2R, zostavená z diskrétnych komponentov
▪
1x karta s 1ks A/D prevodníkom používajúca metódu single / dual-slope a 1ks A/D prevodník využívajúci paralelnú metódu (flash konvertor),
zostavený z diskrétnych komponentov
▪
1x karta s 1ks V / f prevodníkom a 1ks f / V prevodníkom
Požadujeme kompatibilitu s univerzálnou meracou jednotkou a držiakom meracích kariet

Sada e-učebníc s tematikou Základy techniky merania
•

E-učebnica : Meranie elektrických veličín U/I/P/cos phi/f (1 ks)
E-učebnica s príslušenstvom s tematikou Meranie el. veličín U/I/P/cos phi/ f
-

-

•

E-učebnica : Meranie neelektrických veličín T/P/F (1 ks)
E-učebnica s príslušenstvom s tematikou Meranie neel. veličín T/P/F
-

-

•

možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky
obsah musí byť v slovenskom jazyku
softvér musí obsahovo pokrývať minimálne nasledovné témy vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní:
▪
funkčný princíp meracích prístrojov: ručičková a mostíková metóda
▪
digitálne a analógové prístroje
▪
pohyblivé jadro, pohyblivá cievka a elektrodynamický merací prístroj
▪
meranie prúdu a napätia
▪
meranie zdanlivého, činného a jalového výkonu
▪
meranie účinníka, elektrickej práce a meranie frekvencie
Karty na meranie:
▪
1x karta na meranie prúdu a napätia s prídavnými obvodmi pre dodatočné meracie rozsahy, galvanometer s pohyblivou cievkou a odporové,
kapacitné a induktívne skúšobné zaťaženia
▪
1x karta s obvodmi na meranie výkonu, fázy a frekvencie, frekvencia sa zobrazuje prostredníctvom 2 7-segmentových displejov s krytom z
plexiskla
Požadujeme kompatibilitu s univerzálnou meracou jednotkou a držiakom meracích kariet

možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky
obsah musí byť v slovenskom jazyku
softvér musí obsahovo pokrývať minimálne nasledovné témy vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní:
▪
vplyv meracích obvodov
▪
linearizácia charakteristík
▪
meranie teploty: NTC, Pt 100, KTY, termočlánok
▪
meranie tlaku: piezoelektrické, indukčné a rezistívne snímače tlaku
▪
absolútne a diferenčné snímače
▪
meranie sily priehybom, ťahom a krútením
Karty na meranie:
▪
1x karta na meranie sily a krútiaceho momentu pomocou tenzometrov na ohybovej tyči a torznej tyči s mostnými meracími obvodmi
▪
1x karta na meranie teploty s tepelne riadeným ohrievačom a 4 rôznymi snímačmi (PTC, NTC, KTY, termočlánok)
▪
1x karta na meranie tlaku pomocou snímačov absolútneho a diferenčného tlaku a meracích mostíkov
▪
1x karta s univerzálnym zosilňovačom, nastaviteľným zosilnením a posunom (max. Zisk 8000), zdrojmi konštantného prúdu a konštantného
napätia
▪
1x snímač tlaku s ukazovateľom tlaku
▪
1x sada závaží 2g - 200g
Požadujeme kompatibilitu s univerzálnou meracou jednotkou a držiakom meracích kariet

E-učebnica : Meranie neelektrických veličín, dráha, uhol a otáčky (1 ks)
E-učebnica s príslušenstvom s tematikou Meranie neelektrických veličín, dráha, uhol a otáčky
-

možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky
obsah musí byť v slovenskom jazyku
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-

-

•

softvér musí obsahovo pokrývať minimálne nasledovné témy vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní:
▪
meranie dráhy indukčnými a kapacitnými snímačmi
▪
meranie dráhy inkrementálnym a binárnym enkodérom a Grayovým kódom
▪
meranie polohy na rotujúcom hriadeli: optický ekodér, Hallove snímače, resolver, meranie uhla pomocou resolvera, zisťovanie otáčok motora
Hallovým snímačom
Karty na meranie:
▪
1x karta s ovládateľným pohonom a rôznymi snímačmi (Hall senzor, resolver, optický senzor) pre meranie uhla a rýchlosti
▪
1x karta s indukčným snímačom posunu a meracím obvodom
▪
1x karta s kapacitným snímačom a meracím obvodom striedavého prúdu
▪
1x karta s meracím obvodom zosilňovača na meranie rezolvera
Požadujeme kompatibilitu s univerzálnou meracou jednotkou a držiakom meracích kariet

E-učebnica: Meranie RLC (1 ks)
E-učebnica s príslušenstvom s tematikou Meranie RLC
-

-

-

možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky
obsah musí byť v slovenskom jazyku
softvér musí obsahovo pokrývať minimálne nasledovné témy vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní:
▪
princíp merania mostíkovými obvodmi
▪
meranie odporu a impedancie Wheatstonovým mostíkom
▪
meranie indukčnosti Maxwell- Wienovým mostíkom
▪
meranie kapacity Wienovým mostíkom
▪
meranie impedančných elementov RLC
Karty na meranie:
▪
1x karta s nastaviteľnými mostmi Wheatstone, Maxwell-Wien a Wien
▪
1x karta s meracím prístrojom LCR
Požadujeme kompatibilitu s univerzálnou meracou jednotkou a držiakom meracích kariet

E-učebnice s tematikou Základy automatizácie
•

E-učebnica: Snímače v automatizačnej technike (6 ks)
E-učebnica s príslušenstvom s tematikou Snímače v automatizačnej technike
možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky
obsah musí byť v slovenskom jazyku
softvér musí obsahovo pokrývať minimálne nasledovné témy vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní:
▪
funkcie a činnosť priemyslových snímačov
▪
indukčné, kapacitné, optické snímače a snímače s magnetickým poľom
▪
vplyv rôznych materiálových vzoriek na odozvu snímačov
▪
meranie spínacej vzdialenosti, hysterézy, hraničných hodnôt a frekvencie spínania, redukčný faktor
Karty na meranie:
▪
panel na technológiu snímača s nižšie uvedeným vybavením
▪
indukčné a kapacitné bezdotykové spínače, optoelektronický bezdotykový spínač, senzor magnetického poľa, optoelektronický senzor s
vlnovodom s optickými vláknami
▪
dve vodiace koľajnice (osi X a Y) pre pohyblivé vzorky materiálu
▪
elektricky poháňaná os X so zariadením na meranie posunu
▪
motoricky poháňaný segmentový disk s reguláciou otáčok na určenie limitných frekvencií
▪
počítadlá a frekvenčné merače
▪
rôzne vzorky vymeniteľných materiálov
Požadujeme kompatibilitu s univerzálnou meracou jednotkou
Doplnok - analógový snímač (6 ks)
požadujeme indukčný snímač s analógovým výstupom 0-10V
spínacia vzdialenosť v rozsahu minimálne 0,8-8 mm
Požadujeme kompatibilitu s panelom snímače
Doplnok - ultrazvukový snímač (6 ks)
požadujeme ultrazvukový snímač s analógovým výstupom 0-10V
spínacia vzdialenosť v rozsahu minimálne 50-300 mm
Požadujeme kompatibilitu s panelom snímače
-

•

•

•

E-učebnica: Praktický úvod do regulačnej techniky (1 ks)
E-učebnica s príslušenstvom s tematikou Praktický úvod do regulačnej techniky
-

možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky
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-

-

•

•
•
•
•
•

•

•

obsah musí byť v slovenskom jazyku
softvér musí obsahovo pokrývať minimálne nasledovné témy vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní:
▪
riadenie a regulácia
▪
spojitý a nespojitý regulátor
▪
regulácia teploty, otáčok, svetla, výšky hladiny a prietoku
▪
regulačný obvod a rušenie
▪
nastavenie parametrov a optimalizácia
▪
snímanie skokových hodnôt
▪
vyšetrovanie regulačných obvodov so spätnou väzbou
Príslušenstvo na meranie
Panel na meranie:
▪
s regulačnými obvodmi regulácia teploty,
▪
regulácia výšky hladiny,
▪
regulácia otáčok,
▪
regulácia osvetlenia, s možnosťou nastavovania rušivých veličín, naslatviteľným PID regulátorom, 2 bodovýma 3 bodovým regulátorom a
analógovým PID regulátorom
Požadujeme kompatibilitu s univerzálnou meracou jednotkou

Doplnok - Regulačný obvod regulácia stavu hladiny a prietoku vrátane nádrže, zásobníku čerpadla a snímačov (1 ks)
Zariadenie musí obsahovať nižšie popísané komponenty
Zariadenia na praktickú realizáciu regulácie hladiny kvapaliny so snímačmi, čerpadlom, nádržami, stojanom a príslušenstvom ako vodiče, prepojky,
napájací zdroj.
regulačná slučka sekundárneho prietoku
integrovaný výkonový zosilňovač
priehľadná nádoba na pozorovanie výšky kvapaliny
druhá nádoba môže byť pripojená cez rýchloupínacie zátky na vytvorenie riadiaceho systému druhého poriadku.
rušivé veličiny možno simulovať pomocou nastaviteľných škrtiacich ventilov
miesto merania snímača tlaku v nádobe
snímač tlaku na meranie výšky kvapaliny s ponornou trubicou
výstupné napätie: 0 - 10V
kalibrácia nulového bodu a zisk
dodatočný výstup núdzového prepadu
zásobník na kvapalinu
prevádzkové napätie: +/- 15VDC
menovitý prúd: 1,2A
rozmery: 297 x 456 x 160 mm (VxŠxH)
Napájací zdroj (1 ks)
zdroj ±15V / 6A stabilizovaný
Bezpečnostná prepojka červená 4mm s vývodom, 1000V/32A CAT II (1 ks)
Bezpečnostná prepojka modrá 4mm s vývodom, 1000V/32A CAT II (1 ks)
Bezpečnostná prepojka čierna 4mm s vývodom, 1000V/32A CAT II (1 ks)
Adaptér – merací vodič (3ks v súprave)
adaptér – merací vodič 4/2mm (100cm biely)
Rámový držiak (1 ks)
rámový držiak s T nohami 1 poschodový, na upínanie modulov s výškovým
formátom A4, bočné nohy tvaru musia byť s oceľového profilu 30x20x2 mm,
povrchová uprava práškovou farbou odtieň RAL 7047, hliníkové priečne lišty s upínacími drážkakami , lišty majú mať prírodný porch upravený
kartáčovaním
Univerzálny čislicový regulátor (1 ks)
Požadujeme robustný a kompaktný číslicový regulátor založený na DSP. Regulátor sa musí dať ľahko ovládať vďaka ľahko zrozumiteľnému
navigačnému menu. Môže byť pripojený k počítaču prostredníctvom portu USB. Systém musí byť vybavený rozhraním MATLAB.
Topológia regulátora: dvojpolohová, trojpolohová, P, I, D, PID, PII
Dva nezávislé regulátory, ktoré môžu byť kaskádované alebo používané jednotlivo
Graficky podsvietený displej
Tri softvérové tlačidlá a volič funkcií pre nastavenie a konfiguráciu prevádzkových parametrov
Pripojenie k PC cez USB port
Počítačový softvér na nastavovanie parametrov a vizualizáciu signálov radiča pomocou nasledujúcich virtuálnych nástrojov:
Dvojpolohový regulátor
Trojpolohový regulátor
PID regulátor
Kaskádový regulátor
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•

Funkcia ploter
Bodeho ploter
Analyzátor regulačného obvodu
Port pre pripojenie MATLABu (JTAG)
4x Analógové vstupy s meracím rozsahom +/- 10 V
2x Analógové výstupy určené do +/- 10 V
2x Digitálne vstupy a 2 digitálne výstupy
Všetky vstupy a výstupy cez 4 mm bezpečnostné zásuvky
Vstup pre inkrementálny snímač
Rozhranie zbernice CAN pre rozšírenie ovládača
Potenciometer pre nastavenie referenčného napätia
Vstavané napájanie
Rozmery: 297 x 228 x 110 mm (š xvxh)
Hmotnosť: 1 kg

E-učebnica: Servomotory (1 ks)
Požadujeme e-učebnicu s príslušenstvom s tematikou Servomotory
-

-

-

možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky
obsah musí byť v slovenskom jazyku
softvér musí obsahovo pokrývať minimálne nasledovné témy vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní:
▪
regulácia dráhy a otáčok
▪
meranie polohy a rýchlosti inkrementálnym snímačom
▪
riadenie, reakčný čas, zákmity, regulačná odchýlka a oscilácia regulačných signálov
▪
skokové zmeny a časové konštanty
▪
čǐ nnosť s rôznymi regulátormi
▪
vyšetrovanie chovania servomotorov pri premenlivom zaťažení
Karty na meranie:
▪
1x karta s technológiou servomotora s:
▪
1xDC servo s prevodovým prevodom a inkrementálnym snímačom
▪
môže byť konfigurovaný a parametrizovaný voľne ako P-akcia, I-akcia a D-akčný ovládač
▪
nastavenie žiadanej hodnoty: analógový vstup, digitálny potenciometer PC ako pevná hodnota alebo dynamická charakteristika
▪
generátor poruchy: servo zaťaženie
Požadujeme kompatibilitu s univerzálnou meracou jednotkou a držiakom meracích kariet

Sada e-učebníc s tematikou Základy elektrických strojov a pohonov
•

E-učebnica: Jednosmerné stroje (1 ks)
E-učebnica s príslušenstvom s tematikou Jednosmerné stroje
-

-

•

možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky
obsah musí byť v slovenskom jazyku
softvér musí obsahovo pokrývať minimálne nasledovné témy vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní:
▪
elektromagnetická indukcia a Lorentzova sila
▪
konštrukcia a funkcie jednosmerných strojov
▪
prúd kotvou, budiaci prúd, napätie, odpor
▪
typy zapojenia: sériové zapojenie, derivačné zapojenie, kompaudné zapojenie
▪
meranie a regulácia otáčok, zmena smeru otáčania stroja
▪
prevádzka so striedavým napätím, brzdenie, kontrola teploty zaťažovaného stroja
Karty na meranie:
▪
1x karta s otvoreným 2-pólovým statorom a 2 budiacimi vinutiami, teplotný senzor so zdrojom napätia, štartovacie a záťažové odpory
▪
1x rotor s nastaviteľnými kefami
▪
1x stroboskop s mimoriadne jasnou LED diódou
Požadujeme kompatibilitu s univerzálnou meracou jednotkou a držiakom meracích kariet

E-učebnica: Asynchrónne stroje (1 ks)
E-učebnica s príslušenstvom s tematikou Asynchrónne stroje
-

možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky
obsah musí byť v slovenskom jazyku
softvér musí obsahovo pokrývať minimálne nasledovné témy vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní:
▪
konštrukcia a funkcie strojov s točivým poľom
▪
elektromagnetická indukcia
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•

E-učebnica: Synchrónne stroje (6 ks)
E-učebnica s príslušenstvom s tematikou Synchrónne stroje
-

-

•

možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky
obsah musí byť v slovenskom jazyku
softvér musí obsahovo pokrývať minimálne nasledovné témy vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní:
▪
konštrukcia a funkcie synchrónnych strojov, strojov s krúžkovou kotvou a reluktančných strojov
▪
trojfázové stroje a točivé magnetické pole
▪
schéma zapojenia, typový štítok, menovité údaje, zmena otáčok, prevádzkové režimy, generátorický režim
▪
meranie: prúd napätie, otáčky,cos φ
Karty na meranie:
▪
1x karta so statorom s trojfázovým vinutím a štartovacími odpormi
▪
3x rotory: rotor s klzným krúžkom, synchrónny rotor a reluktančný rotor
▪
stroboskop s mimoriadne jasnou LED diódou
Požadujeme kompatibilitu s univerzálnou meracou jednotkou a držiakom meracích kariet

E-učebnica: Krokový motor (1 ks)
E-učebnica s príslušenstvom s tematikou Krokový motor
-

-

•

▪
magnetické pole
▪
krútiaci moment
▪
asynchrónny stroj
▪
stroj s kondenzátorom
▪
klietkový rotor
▪
zapojenie hviezda-trojuholník
▪
napätie a prúd rotorom a vinutím
▪
menovité údaje, meranie teploty stroja počas prevádzky
▪
vyhľadávanie porúch
Karty na meranie:
▪
1x karta so statorom a trojfázovým vinutím, rozbehovým a prevádzkovým kondenzátorom a teplotným snímačom so zdrojom konštantného
prúdu
▪
3x Rotory: klietka v tvare vretena, permanentný magnet, rotor s otvoreným vinutím
▪
1x stroboskop s mimoriadne jasnou LED diódou
Požadujeme kompatibilitu s univerzálnou meracou jednotkou a držiakom meracích kariet

možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky
obsah musí byť v slovenskom jazyku
softvér musí obsahovo pokrývať minimálne nasledovné témy vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní:
▪
konštrukcia, funkcie a použitie krokových motorov
▪
krokové motory s permanentným magentom
▪
reluktančné a hybridné krokové motory
▪
unipolárne / bipolárne riadenie
▪
režim prevádzky v plnom kroku a v polovičnom kroku, uhol kroku
▪
maximálna prevádzková a štartovacia frekvencia
▪
zmena smeru otáčania
▪
prúdová regulácia
▪
absolútne / relatívne polohovanie
Karty na meranie:
▪
1x karta s 2-fázovým krokovým motorom, 200 krokov na otáčku a inkrementálny disk
▪
1x obvod vodiča so 6 riadiacimi vstupmi a výkonovým zosilňovačom, integrovanou reguláciou prúdu, voliteľným prepnutím na obmedzenie
prúdu rezistora
▪
zobrazenie preťaženia a stavu pomocou LED
Požadujeme kompatibilitu s univerzálnou meracou jednotkou a držiakom meracích kariet

E-učebnica: Lineárny motor (1 ks)
E-učebnica s príslušenstvom s tematikou Lineárny motor
-

možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky
obsah musí byť v slovenskom jazyku
softvér musí obsahovo pokrývať minimálne nasledovné témy vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní:
▪
Úvod do návrhu a fungovania lineárneho motora
▪
Vysvetlenie pojmov „Lorentzova sila“ a „indukované napätie“.
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•

E-učebnica: BLDC-/servo-Motor (1 ks)
E-učebnica s príslušenstvom s tematikou BLDC-/servo-Motor
-

-

•

▪
Úvod do aplikácií lineárnych motorov
▪
Konštrukcie lineárnych motorov
▪
Výhody a nevýhody lineárnych motorov v porovnaní s točivými motormi
▪
Stanovenie charakteristických hodnôt pre motor
▪
Polohovanie lineárneho motora
▪
Určenie polohy motora pomocou kódovacích zariadení alebo Hallových snímačov
▪
Rozdiel medzi relatívnym a absolútnym polohovaním
▪
Stanovenie polohy motora pomocou analógových Hallových snímačov
Karty na meranie:
▪
Merací panel ktorý musí obsahovať nasledovné vybavenie:
▪
Transparentný lineárny motor s neželeznou armatúrou, dosah 320 mm.
▪
Integrované riadenie mikroprocesorov
▪
Výkonový zosilňovač 35 W
▪
Vizualizácia kontrolného vektora
▪
Detekcia polohy pomocou analógových Hallových senzorov
Požadujeme kompatibilitu s univerzálnou meracou jednotkou

možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky
obsah musí byť v slovenskom jazyku
softvér musí obsahovo pokrývať minimálne nasledovné témy vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní:
▪
konštrukcia, funkcie a použitie BLDC motorov, výhody a nevýhody BLDC motorov
▪
elektronická komutácia BLDC- motorov: obdĺžnikový a sínusový priebeh prúdu
▪
detekcia polohy rotora: Hallovým snímačom, meraním indukovaného napätia, snímaním pólu, resolverom, inkrementálnym snímačom,
detekcia polohy Hallovým snímačom, regulácia prúdu a otáčok
Karty na meranie:
▪
1x karta s bezkartáčovým motorom DC (BLDC) s elektronickou kontrolou komutácie, rýchlosti a krútiaceho momentu plus Hallovými senzormi
na meranie rýchlosti
Požadujeme kompatibilitu s univerzálnou meracou jednotkou a držiakom meracích kariet

E-učebnica: Trojfázový transformátor (1 ks)
E-učebnica s príslušenstvom s tematikou Trojfázový transformátor
-

-

-

možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky
obsah musí byť v slovenskom jazyku
softvér musí obsahovo pokrývať minimálne nasledovné témy vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní:
▪
princíp transformátora
▪
chovanie jednofázového transformátora pri jednokvadrantovej a štvorkvadrantovej prevádzke
▪
meranie prúdu a napätia v režime naprázdno a pri zaťažení
▪
transformačný pomer
▪
náhradná schéma transformátora
▪
trojfázový transformátor s rôznymi konfiguráciami záťaže
▪
určenie hodnoty napätia nakrátko
Karty na meranie:
▪
1x karta s trojfázovým transformátorom, s 12 vinutiami a páskami pre štúdium jednofázových a trojfázových transformátorov a
transformátorových obvodov, trojfázové zaťaženie, použiteľné pre pripojenie hviezda a trojuholní
Požadujeme kompatibilitu s univerzálnou meracou jednotkou a držiakom meracích kariet

Sada e-učebníc s tematikou Základy elektroinštalačnej techniky
•

E-učebnica: Bezpečnosť a typy sietí (6 ks)
E-učebnica s príslušenstvom s tematikou Bezpečnosť a typy sietí
-

možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky
obsah musí byť v slovenskom jazyku
softvér musí obsahovo pokrývať minimálne nasledovné témy vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní:
▪
Návrh rôznych sieťových systémov (TN, TT, IT)
▪
Ochrana pred priamym a nepriamym dotykom
▪
Ochrana izoláciou
▪
Ochrana pomocou bezpečného nízkeho napätia
▪
Prúdové chrániče nadmerného prúdu
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•

▪
Prúdové chrániče (RCD)
▪
Meranie a testovanie ochranných opatrení
▪
Ochranné meranie zemného odporu
▪
Meranie izolačného odporu
▪
Testovanie RCD s vypínaním a bez vypínania
▪
Meranie uzemňovacej elektródy
▪
Meranie odporu slučky
Karty na meranie:
▪
Merací panel na zapájanie rôznych 3-fázových sieťových systémov vrátane nasledujúcich komponentov:
▪
1x RCD, 4-pólový, 30 mA
▪
1x Oddeľovací transformátor
▪
1x transformátor pre bezpečné nízke napätie (SELV)
▪
1x Monitor izolácie, nastaviteľný
▪
1x Model osoby
▪
1x Simulovaná uzemňovacia elektróda
▪
1x Jednofázové zaťaženie
▪
1x Trojfázové zaťaženie
▪
16x Rôzne odpory simulácie porúch
▪
Sada meracích káblov a prepojok
Požadujeme kompatibilitu s univerzálnou meracou jednotkou

E-učebnica: Riadiaca technika (1 ks)
E-učebnica s príslušenstvom s tematikou Riadiaca technika
-

-

možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky
obsah musí byť v slovenskom jazyku
softvér musí obsahovo pokrývať minimálne nasledovné témy vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní:
▪
Oboznámenie sa s kontrolnými komponentmi
▪
Plánovanie kontrolných projektov
▪
Testovanie funkčnosti pomocou obvodových simulátorov
▪
Testovanie funkcií a riešenie problémov v riadiacich projektoch
▪
Obsah projektu:
▪
Dvojručná prevádzka rezacieho stroja (obvod AND)
▪
Zapnutie ventilátora z rôznych miest (okruh OR)
▪
Samosvorné riadenie čerpadla (dominantné vypnutie)
▪
Samonosná regulácia čerpadla (dominantná)
▪
Ovládanie čerpadla so zámkou stykača
▪
Ovládanie čerpadla so vstupným okruhom
▪
Ovládanie čerpadla so samosvorným alebo vstupným obvodom
▪
Ovládanie čerpadla so sekvenčným riadiacim obvodom
▪
Ovládanie vŕtania s externým ventilátorom (sekvenčný riadiaci obvod)
▪
Smerové ovládanie vŕtačky (jednoduchý obvod reverzného stykača)
▪
Ovládanie posuvných dverí s blokovaním tlačidiel
▪
Ovládanie žeriavu s priamou zmenou smeru
▪
Ovládanie žeriavu s oneskorenou zmenou smeru
▪
Časovo závislé riadenie dopravného pásu
▪
Časovo závislé ovládanie ventilátora
▪
Ručne ovládaný obvod hviezda-trojuholník
▪
Automaticky riadený obvod hviezda-trojuholník bez záťaže
▪
Automaticky riadený obvod hviezda-trojuholník so záťažou
▪
Automatický obvod stykača reverzácie hviezda-trojuholník
▪
Jednoduché ovládanie rolety s bezpečnostnou lištou
▪
Vylepšené ovládanie rolety s diaľkovým monitorovaním
▪
Časovo závislá regulácia otáčok pre motory Dahlander
▪
Regulácia otáčok pre motory Dahlander
▪
Kontrola ponorného kúpeľa
▪
Ovládanie čerpadla pomocou prúdových prepäťových relé
Karty na meranie:
▪
Merací panel pre ovládanie stykačov s nasledujúcim vybavením:
▪
4x primárne stykače
▪
3x ochranné spínače motora
▪
2x pomocné stýkače
▪
1x univerzálne relé oneskorenia
▪
1x prúdové prepäťové relé
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•

▪
6x smerových svetiel
▪
3x koncové spínače
▪
1x núdzový vypínač
▪
3x tlačidlá
▪
1x manuálne automatický spínač
▪
25x premietacích masiek
▪
Sada meracích káblov a prepojok
Požadujeme kompatibilitu s univerzálnou meracou jednotkou

E-učebnica: Prechodové javy v striedavých a jednosmerných sieťach (1 ks)
E-učebnica s príslušenstvom s tematikou Prechodové javy v striedavých a jednosmerných sieťach
-

-

-

možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky
obsah musí byť v slovenskom jazyku
softvér musí obsahovo pokrývať minimálne nasledovné témy vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní:
▪
Dôležitosť procesov prepínania v elektrických sieťach
▪
Účinky (a nebezpečenstvá) procesov prepínania v elektrických sieťach
▪
Experimentálne zisťovanie prúdovej a napäťovej odozvy pri napájaní obvodu jednosmerným napätím
▪
Vplyv rôznych zaťažení (R, L, C) na odozvu signálu
▪
Experimentálne zisťovanie prúdovej a napäťovej odozvy pri napájaní obvodu striedavým napätím
▪
Ako ovplyvňuje čas zapnutia a vypnutia odozvu obvodu
▪
Meranie odozvy signálu, keď je obvod vypnutý v rôznych časoch
▪
Stanovenie optimálneho spínacieho času
▪
Analýza zapínania a vypínania komplexných záťaží (R, L, C) v rôznych časových bodoch
Karty na meranie:
▪
1x meracia karta s odporom, indukčnou cievkou a kondenzátorom, ktoré možno pripojiť v akejkoľvek konfigurácii na účely študovania odozvy
pri napájaní nahor alebo nadol pomocou jednosmerného alebo striedavého napätia. Prechodný analyzátor na spínanie a meranie spínacích
procesov, DC, 50 Hz a 60 Hz,
▪
Poruchový generátor
▪
Nastaviteľný spínací bod pre spínanie v presnej fáze, uhlové rozlíšenie 1°
▪
Premenné časy merania
Požadujeme kompatibilitu s univerzálnou meracou jednotkou a držiakom meracích kariet

Sada e-učebníc s tematikou Alternatívne energie
•

E-učebnica: Solárny článok (1 ks)
E-učebnica s príslušenstvom s tematikou Solárny článok
-

-

možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky
obsah musí byť v slovenskom jazyku
softvér musí obsahovo pokrývať minimálne nasledovné témy vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní:
▪
Funkcia a princíp solárnych článkov
▪
Význam pojmov „slnečné žiarenie“ a „solárna konštanta“
▪
Rôzne typy solárnych článkov
▪
Výroba solárnych článkov
▪
Pripojenie solárnych článkov
▪
Záznamová charakteristika solárneho článku
▪
Stanovte maximálny výkonový bod (MPP)
▪
Závislosť I a V od teploty, osvetlenia a uhla dopadu
▪
Návrh nabíjateľného solárneho článku
▪
Ukladanie energie v solárnom článku
▪
Rôzne typy solárnych elektrární
▪
Návrh ostrovnej siete so solárnymi článkami
Karty na meranie:
▪
Merací panel s nasledujúcim vybavením
▪
4x monokryštalické solárne moduly, 6 V / 40 mA
▪
1x nabíjateľná solárna batéria, 12 V / 1,2 Ah
▪
Integrovaný mikroovládaný regulátor nabíjania, ochrana pred vybitím a preťažením
▪
12 V ventilátor PC a 12 V LED lampa pre použitie ako pevné zaťaženie
▪
Premenné zaťaženie pre charakteristiky záznamu
▪
Stmievateľná 120 W reflektorová lampa
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Požadujeme kompatibilitu s univerzálnou meracou jednotkou

•

E-učebnica: Hybridné pohony vo vozidlách (1 ks)
E-učebnica s príslušenstvom s tematikou Hybridné pohony vo vozidlách
možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky
obsah musí byť v slovenskom jazyku
softvér musí obsahovo pokrývať minimálne nasledovné témy vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní:
▪
Zoznam pravidiel pre bezpečnú prácu s hybridnými vozidlami
▪
Rozdiely medzi rôznymi konfiguráciami pohonu (sériové a paralelné hybridné systémy, hybridné systémy s dvojitým režimom)
▪
Rôzne prevádzkové režimy pre hybridné vozidlá
▪
Konštrukcia a funkcia elektrických pohonov pre hybridné vozidlá
▪
Riadiace komponenty pre hybridné pohony
▪
Princíp regulácie nosnej frekvencie
▪
Funkcia meničov a medziobvodov
▪
Konštrukcia a funkcia alternátorov
▪
Experimentálne vyšetrenie prevádzkovej odozvy alternátorov
▪
Komponenty palubných sietí pre hybridné vozidlá
▪
Princíp získavania energie z brzdenia
▪
Meranie regenerovaného napätia pri brzdných manévrochMeranie napäťových pomerov pre frekvenčné meniče
▪
Skúmanie prenosu energie a sily
Karty na meranie:
▪
1x meracia karta s meničoms vlastnou komutáciou s komutovanými prevodníkmi prúdu, modul PWM na báze mikrokontroléra s tranzistormi
MOSFET so 6 tranzistormi medziobvodu až do 40 V a výstupným prúdom do 1A, softvérovo riadený multiplexor na súčasné meranie viacerých
napätí a prúdov, vizualizácia pre Spínacie stavy MOSFETu pomocou LED
▪
1x meracia karta so stredným obvodom, nabíjacím obvodom pre stredné kondenzátory a brzdným tranzistorom.
▪
1x meracia karta Stator s trojfázovým vinutím a rotorom, spúšťacími a prevádzkovými kondenzátormi a snímačom teploty s vlastným zdrojom
energie.
▪
1x zotrvačník
Požadujeme kompatibilitu s univerzálnou meracou jednotkou a držiakom meracích kariet

•

E-učebnica: Palivový článok (1 ks)
E-učebnica s príslušenstvom s tematikou Palivový článok
-

-

3.

možnosť čítania v režime bez univerzálnej meracej jednotky
obsah musí byť v slovenskom jazyku
softvér musí obsahovo pokrývať minimálne nasledovné témy vysvetľované pomocou textu, obrázkov, animácií a praktických meraní:
▪
Funkčný a prevádzkový princíp palivových článkov
▪
Zaznamenávanie charakteristík palivového článku
▪
Naučte sa vysvetliť elektrochemické procesy elektrolýzy (Faradayov prvý a druhý zákon) Faradayove zákony a určovanie energetickej
účinnosti palivového článku
▪
Sériová a paralelná konfigurácia palivových článkov
▪
Úvahy týkajúce sa výkonu palivových článkov
▪
Funkčné a prevádzkové princípy elektrolyzérov
▪
Zaznamenanie charakteristiky VI elektrolyzéra
▪
Faradayove zákony a určujúce energetickú účinnosť elektrolyzéra
Karty na meranie:
▪
Merací panel s nasledovným vybavením:
▪
PEM dvojitý palivový článok
▪
PEM elektrolyzér so zmenšeným zásobníkom plynu
▪
Napájanie 2V / 2,5A
▪
Spotrebiče
▪
Hadice, hadicové svorky
▪
Premenné zaťaženie pre charakteristický záznam
▪
Požadujeme kompatibilitu s univerzálnou meracou jednotkou a držiakom meracích kariet

Sada pracoviska Meranie elektrických strojov 1kW (1ks)

Asynchrónne stroje 1kW- Stroj s klietkovým rotorom 1kW
•

Trojfázový stroj s klietkovým rotorom 1kW (1 ks)
menovité napätie: 690/400V, 50Hz
menovitý prúd: 1.2A / 2.1A
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-

menovitý výkon: 0,2kW
menovité otáčky 2900 ot/min
rozmery (VxŠxH): max. 380 x 220 x 250 mm

•

Prepínač Hviezda / Trojuholník (1 ks)
polohy spínačov: O - hviezda - trojuholník (otočný spínač)
max zaťaženie kontakov 690V, 12A
vstupy/výstupy: 4mm bezpečnostné zásuvky
rozmery(VxŠxH): max. 300 x 115 x 125 mm

•

Štvorpólový vypínač (1 ks)
poloha spínača: 0 - 1 (otočný spínač)
max. zaťaženie kontakov 690V, 12A
vstupy a výstupy: 4 mm bezpečnostné zásuvky
rozmery (VxŠxH): max. 300 x 115 x 125 mm

•

Kapacitná záťaž, 3fázová, 14-stupňov (1 ks)
Kapacitná zaťaž je určená pre postupné zaťažovanie alebo kompenzáciu jalového výkonu v spojení s asynchrónnym trojfázovým zariadením.
-

•

E-zbierka úloh: Asynchrónne stroje 0,3/1kW (1 ks)
Multimediálna softvérová zbierka úloh s virtuálnymi nástrojmi.
-

•

kondenzátory: 3x 1μF / 2μF / 4μF / 8μF
elektrická pevnosť 450V
rozmery (VxŠxH): max. 300x230x150 mm

interaktívne návody na zapojenie cvičení
meranie a testovanie
otázky so spätnou väzbou a testovanie znalostí
možnosť tlače meracích protokolov s riešeniami
rotorových strojoch s klietkovým rotorom
trojfázové motory Dahlander s prepínaním polarity
trojfázové motory s dvoma samostatnými vinutiami s výkonom 0,3 a 1 kW

Servobrzda pre elektrické stroje s výkonom 300W vrátane softvéru (1 ks)
Riadiaca jednotka musí mať má nasledujúce funkcie:
dynamická a statická štvorkvadrantová prevádzka
10 voliteľných prevádzkových režimov / modelov strojov (regulácia krútiaceho momentu, regulácia otáčok, zotrvačník, zdvíhací pohon, valec /
kalander, ventilátor, kompresor, navíjacie zariadenie, ľubovoľne definované časovo závislé zaťaženie, manuálna a automatizovaná synchronizácia
siete)
integrovaný galvanicky oddelený zosilňovač pre meranie napätia a prúdu
zobrazenie otáčok a krútiaceho momentu
štvorkvadrantový monitor
USB rozhranie
tepelné monitorovanie testovaného stroja
testovanie prítomnosti krytu hriadeľa
napájacie napätie: 400V, 45 ~ 65Hz
maximálny výkon: 4kVA
rozmery: max. 297 x 460 x 420 mm (VxŠxH)
Servobrzda:
-

-

brzda je samochladená asynchrónna servobrzda s resolverom
káble motora a snímača sú pripojené cez zástrčky, ktoré sú bezpečné pre polaritu
stroj má tepelnú kontrolu a v spojení s regulátorom predstavuje hnací a brzdový systém, ktorý je bez posunu a nevyžaduje žiadnu kalibráciu
maximálna rýchlosť: 4000 ot / min
maximálny krútiaci moment 10 Nm
monitorovanie teploty: snímač nepretržitej teploty (KTY)
rozlíšenie rezolvera: 65536 impulzov / revolúcia
rozmery(VxŠxH): max. 280 x 210 x 210 mm
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•

Softvér:
Program na zaznamenávanie charakteristík strojov a na určovanie dynamických a statických prevádzkových bodov meranie, výpočet a zobrazovanie
mechanických a elektrických veličín:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
-

•

Materiál: čierna oceľová doska, zložená, po stranách uzavretá vŕtaným panelom a funkčnou zástrčkou
Rozmery (VxŠxH): max. 140 x 80 x 40 mm
Hmotnosť: max. 0,2 kg

QuickChart Servobrzda bezpečnostné upozornenia (D) (1 ks)
Krátka dokumentácia pokrývajúca uvedenie komplexného zariadenia do prevádzky a zostavenie meraní
-

•

Materiál: čierna oceľ, zložená s funkčnou zástrčkou
Rozmery max. (VxŠxH): 140 x 75 x 80 mm
Hmotnosť max. : 0,1 kg

Kryt hriadeľa 1kW (1 ks)
Prídavný kovový kryt musí poskytovať ochranu pred náhodným fyzickým kontaktom s rotujúcimi hriadeľmi stroja.
-

•

Umožňuje rýchlu a bezpečnú montáž
Navrhnuté s vnútorným krúžkom
Materiál: guma (neoprén)
Rozmery max. (dĺžka x priemer): 40 x 58 mm
Hmotnosť max. : 0,1 kg

Kryt spojky 1kW (1 ks)
Nástrčný kovový ochranný kryt musí poskytovať ochranu pred náhodným fyzickým kontaktom s miestom spojenia, kde dochádza k rotácii medzi dvoma
pripojenými strojmi.
-

•

simultánne zobrazenie nameraných a vypočítaných hodnôt (napr. Okamžité zobrazenie účinnosti)
meranie napätia a prúdu (vrátane hodnôt RMS aj pre nesínusové priebehy)
rýchlosť alebo krútiaci moment
zaznamenávanie premenných v čase
programovanie limitných hodnôt otáčok alebo krútiaceho momentu, aby sa zabránilo nevhodnému zaťaženiu skúšaného stroja.
prevádzka vo všetkých štyroch kvadrantoch (zobrazenie generovaného krútiaceho momentu)
arbitálne definované rampové funkcie pre PC-riadené záťažové experimenty
zobrazenie charakteristík z niekoľkých experimentov, aby sa lepšie ilustroval vplyv zmien parametrov
export grafiky a meraní
arbitálne definované rampové funkcie pre PC-riadené záťažové experimenty
zobrazenie charakteristík z niekoľkých experimentov, aby sa lepšie ilustroval vplyv zmien parametrov
export grafiky a meraní
32 bitová verzia pre Windows

Spojka 1KW (1 ks)
Gumová spojka na spojenie dvoch strojov musí mať nasledovné vlastnosti:
-

•

Rýchlosť,
krútiaci moment,
mechanický výkon,
prúd,
napätie,
aktívny, zdanlivý a jalový výkon,
účinnosť,
účinník

Zapojenie, bezpečnostné pokyny, pomoc
Schémy zapojenia a montáže
Farebná tlač vo formáte DIN A3
Laminované: 2 x 250 µm

Napájací zdroj pre elektrické stroje (1 ks)
Trojfázový prúd: L1, L2, L3, N na bezpečnostných zásuvkách 4 mm
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-

DC: 0 ~ 240 V DC variabilný, regulovaný a elektronicky chránený proti preťaženiu a skratu
210 V DC minimálne 6 A
Výstupný prúd najmenej 3 ~ 10 A (nastaviteľný limit prúdu)
Motorový spínač nastaviteľný od 6,3 ~ 16 A
Podpäťová spúšť
Poistky
Sieťové pripojenie: 3x 230/400 V, 50/60 Hz cez CEE zástrčku s 1,8 m káblom
Vyhotovenie ako didakticky upravený prístroj na paneli s výškovým formátom A4, všetky vstupy a výstupy musia byť vyvedené na bezpečnostné
zdierky

•

Analógový, digitálny multimeter, merač výkonu a účinníku, softvér (1 ks)
Vyhotovenie ako didakticky upravený prístroj na paneli s výškovým formátom A4, všetky vstupy a výstupy musia byť vyvedené na bezpečnostné
zdierky
Elektricky nezničiteľné do 20 A / 600 V.
Nezávislé vstupy pre prúd a napätie
Grafický displej (5,7") alebo zobrazenie až 4 nameraných hodnôt
Galvanicky oddelené USB rozhranie
Požadované funkcie
TRMS multimeter
Rozsah napätia: 30; 300; 600 V
Rozsahy prúdov: 1; 10; 20 A
Simultánne meranie napätia a prúdu nezávislé od tvaru vlny (do 600 V, 20 A) (meranie impulzných napätí)
presnosť merania: 2%
Automatický alebo manuálny výber rozsahu
Meranie RMS-AC + DC, RMS-AC a aritmetického priemeru AV-AC + DC
Merač výkonu
Výpočet aktívneho, zdanlivého, jalového výkonu 0-10A AC / DC, 0-600V AC / DC
Merač účinku
Účinník 0 - 1 – 0
Merania pri pripojení prístroja na PC
Zobrazenie osciloskopu pre napätie, prúd a výkon
Počítadlo výkonu na zobrazenie zaznamenaného a dodaného výkonu
Záznamník údajov pre 14 rôznych meraných veličín
Export dát pre záznamníky údajov
Funkcia ploter

•
•
•
•
•

Bezpečnostná prepojka čierna 4 mm s vývodom, 1000 V / 32 A CAT II (20 ks)
Bezpečnostná prepojka modrá 4 mm s vývodom, 1000 V / 32 A CAT II (2 ks)
Bezpečnostná prepojka zelenožltá 4 mm s vývodom, 1000 V / 32 A CAT II (2 ks)
Sada bezpečnostných meracích káblov (1 ks)
Sada bezpečnostných meracích káblov, 31 kusov, so stohovateľnými 4 mm lamelovými konektormi a vysoko flexibilným káblom s dvojitou izoláciou
6x 25 cm dlhý, čierna
4x 50 cm dlhý, čierna
2x 100 cm dlhý, modrá
2x 100 cm dlhý, červená
1x 100 cm dlhý, zelená / žltá
1x 150 cm dlhý, modrá
1x 150 cm dlhý, zelená / žltá
2x 150 cm dlhý, zelená
4x 150 cm dlhý, hnedá
4x 150 cm dlhý, čierna
4x 150 cm dlhý, sivá
Prierez vodiča 2,5 mm2
Menovité údaje: 600V CAT II, 32A
Pojazdný stojan z hliníkových profilov, 3 posch., 6 zásuvka, 1250x700x1955mm (1 ks)
Vysokokvalitný, mobilný stojan pre meranie a predvádzanie s nohami z hliníkových profilov, vhodné na používanie s didaktickými prístrojmi osadenými
na paneloch s výškovým formátom A4.

•

Rozsah dodávky musí zahŕňať dosku stola, nosný rám, hliníkové profily.
Mobilný experimentálny stojan by mal byť dodaný ako súprava vrátane montážneho návodu.
Stolová doska:
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30 mm stolová doska
Povrchová úprava musí byť odolná voči širokej škále chemikálií a činidiel, ako sú zriedené kyseliny a zásady
Povrchová úprava musí byť odolná voči popáleniu spájkovačkou, odkvapkávajúcim cínom
Olemovanie stolovej dosky musí byť pevnou, nárazuvzdornou ochrannou hranou z 3 mm hrubého plastu farby RAL 7047
Na spodnej strane dosky musí byť namontovaná multizásuvka s 2m napájacím káblom
Rám:
•

2 extrudované hliníkové profily s profilom s viacerými drážkami
8 ekvivalentných drážok v extrudovanom hliníkovom profile (3 na každej bočnej strane + 1 na každej čelnej ploche)
Drážky na držanie štandardného príslušenstva
4x hliníkový H profil, 1150 mm, pre 3-úrovňové usporiadanie meracích panelov DIN A4
Voľný priestor v hliníkových nohách na vedenie kabeláže
Stolové nohy z oceľových obdĺžnikových profilov so 4 riadenými dvojitými kolieskami, z ktorých 2 sú brzdené
Povrchová úprava epoxidovou živicou
Rozmery (VxŠxH): max. 1250 x 700 x 2000 mm

Rozvádzač napájania pre mobilný stojan (1 ks)
rozvádzač 400 V CEE s ističom určené pre montáž na stojan mobilného experimentu alebo priamo na stolovú dosku
-

2x zásuvky CEE (400 V, 16 A, 5-pinový) s bezpečnostným sklopným vekom
1x bezpečnostná zásuvka (230 V)
Ochrana: 1 x 3-pólová LS B 16 A
Sieťové pripojenie: 3x 230/400 V, 50/60 Hz CEE zástrčkou so 4 m káblom
Rozmery (VxŠxH): max. 510 x 120 x 110 mm

•

Držiak vodičov pre mobilný stojan (1 ks)
Šírka 200 mm s 12 káblovými otvormi na uloženie 48 x 4 mm bezpečnostných meracích káblov

•

Držiak monitoru pre mobilný stojan (1 ks)
Otočný držiak monitora pre montáž na hliníkové profily systému. Držiak musí umožniť optimálne umiestnenie monitora.
-

•

•

Držiak PC pre mobilný stojan (1 ks)
-

s 3 naskrutkovanými gumenými zátkami, rozmery 65x65x114 mm cca. (horná fixácia pre PC)

-

Výška držiaka kábla a držiaka na pripojenie k počítaču nastaviteľná pozdĺž hliníkových profilov
vhodný na upevnenie doľava alebo doprava, vrátane upevňovacích materiálov
Práškový povlak z epoxidovej živice odolný voči kyselinám s hrúbkou približne 80 μm, farba RAL 7047

Držiak klávesnice PC, adaptér k držiaku monitoru pre mobilný stojan (1 ks)
Adaptér pre použitie v kombinácii s držiakmi plochých monitorov, montáž medzi monitorom a držiakom pre držiak monitora.
-

•

skladacie rameno s 2-dielnym spojom
Rýchle uvoľnenie pre plynulé nastavenie výšky na extrudovanom hliníkovom profile
VESA nástavec 75
VESA nástavec 100
2 káblové príchytky na vedenie káblov na nosnom ramene
Nosnosť do 15kg
Monitor TFT sa musí dať otáčať rovnobežne s okrajom stola
Vzdialenosť musí byť plynulo nastaviteľná od 105 do 480 mm

3-úrovňové výškové nastavenie
klávesnica je sklopená o cca 30 °
polica na klávesnicu so skladanými hranami 11 mm
2-úrovňové hĺbkové uchytenie pre poličku (252/276 mm)
polica pre klávesnicu (640 mm) môže obsahovať aj myš
hĺbka poličky klávesnice (172 mm)
obsahuje dve káblové spony pre vedenie a zväzovanie káblov
rozmery max. (VxŠxH): 360 x 640 x 270 mm

Ochranný obal pre mobilný stojan (1 ks)
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Protiprachový kryt pre trojúrovňové experimentálne vozíky, na ochranu zariadenia pred prachom a vlhkosťou a na udržanie zariadenia mimo dohľadu
(kryt nesmie byť priehľadný)
-

Farba: matná tmavo šedá s vytlačeným logom LN v oranžovej farbe)
Materiál: nylonová látka s polyuretánovým poťahom
Vysoko odolný proti roztrhnutiu, impregnovaný na umývanie a vode odolný

Vyhľadávanie porúch na elektrických strojoch 1kW
•

Simulátor závad pre 3 fázové asynchronne stroje (1 ks)
Simulátor závad pre asynchrónny stroj s klietkovou kotvou 300W s montážou na svorkovnicu stroja. Simuluje minimálne:
-

•

Merač izolácie Insu 10 (1 ks)
Digitálny a analógový merač na testovanie izolačného odporu a kontinuity, ktorý možno použiť na všetky druhy meraní izolácie v elektrických
zariadeniach a zariadeniach, ako sú domáce spotrebiče, káble, motory, transformátory atď.
-

•

prerazenie vinutia
prerazenie cievky
skrat na kostru stroja

Izolačný odpor je v rozsahu od 10 k Ohm do 999 M Ohm
Výber skúšobného napätia 50 V / 100 V / 250 V / 500 V / 1 000 V
Meranie odporu od 0,01 ohmu do 99,9 ohmu
Meranie napätia od 25 V do 600 V AC / DC
Monitorovanie napätia pod 25 V pre ktorúkoľvek z dostupných funkcií
Automatické vybíjanie kondenzátorových obvodov po testovaní
Min./max. skladovanie
Pamäť na uloženie 50 posledných meraní
Nastaviteľné monitorovanie prahu (Go / No Go) pre rozsah megohmov
Nastaviteľné časové rozpätie na meranie izolačného odporu od 10 s. do 5 minút.
Testovanie spojitosti s programovateľným prahom pre odpor spojitosti plus zvukový signál
Funkcia stopiek
Indikácia prepálenej poistky
Automatické vypnutie
Príslušenstvo: 1 sada meracích káblov, 1 sada svoriek, 1 sada 6 x 1,5 V IEC LR6 batérií; ochranné gumové rukávy

Učebnica EEM/ Vyhľadávanie porúch na elektrických strojoch (1 ks)
Viazaný, farebný manuál pre učiteľov s riešeniami a CD-ROM príručka pre študentov vrátane cvičení a pracovných listov.
teoretické pozadie
cvičenia a pracovné listy
farebné výkresy CAD pre nastavenia experimentov a obvody
Obsah vzdelávania:
-

vinutie sa zlomí vo zvitkoch
poruchy izolácie medzi vinutiami
poruchy izolácie medzi vinutiami a rámom
kombinácie rôznych porúch
pokyny na monitorovanie a opravu porúch

Synchrónne stroje, synchronizácia so sieťou 1kW
•

Trojfázový viacfunkčný stroj 1kW (1 ks)
možnosť zapojenia ako asynchrónny alebo synchrónny stroj
menovité napätie: 400/230V, 50Hz
menovitý prúd: 2.0A / 3.5A
napätie budiča: 130V AC / 24V DC
prúd budiča: 4A AC / 11A DC
menovitý výkon: 0,2kW
menovité otáčky 1400 / 1500 ot/min
rozmery (VxŠxH): max. 340 x 210 x 210 mm

•

Záťažový rezistor pre synchróny generátor 1kW (1 ks)
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Rezistor: 3x 0.25 ~ 2.5 kOhm plynule nastaviteľný
•

Transformátor, budiaci prístroj 0-200V (1 ks)
Variabilný oddeľovací transformátor ako budič 0-200V pre budenie poľa jednosmerných, synchrónnych a multifunkčných strojov.
-

•

-

synchronizačný displej (obsahujúci 3 žiarovky) sa používa na zobrazenie uhlov napätia a fázy medzi generátorom a napájacím obvodom (indikácia
svetlo-tma)
nulový voltmeter
dvojfrekvenčný merač
dvojitý voltmeter
digitálny synkoskop
synchronizačný spínač
Prevádzkové napätie: 400V
Rozmery (VxŠxH): max. 300 x 460 x 130 mm
Hmotnosť: max. 2 kg

Motorový spínač 3 pólový 1,6-2,5A (1 ks)
Výkonový vypínač s teplotným spínačom a púdovým chráničom
-

•

Výstupné napätie: 0 ~ 200 V, 2 A AC / DC
0 ~ 30 V, 10 A AC / DC
Napájanie: 230 V, 50 Hz pomocou 1,5 m sieťového kábla
Rozmery (VxŠxH): max. 300 x 230 x 130 mm
Hmotnosť: max. 12 kg

Synchronizačná jednotka (1 ks)
Synchronizačná jednotka pozostáva z:
-

•

Nominálny výkon: 3x 200 W
Prevádzková doba: 70%
Rozmery (VxŠxH): max. 160 x 430 x 280 mm
Hmotnosť: max. 4 kg

Zaťaženie kontaktov max.: 500 V AC pri 10 A
Nominálny prúd: nastaviteľný 1,8A ~ 2,5A
Rozmery (VxŠxH): max. 300 x 115 x 125 mm
Hmotnosť: max. 1 kg

E-zbierka úloh: Stroj s krúžkovou kotvou, synchrónne stroje synchronizácia 0,3/1kW (1 ks)
Multimediálna softvérová zbierka úloh s virtuálnymi nástrojmi
-

interaktívne návody na zapojenie cvičení
meranie a testovanie
otázky so spätnou väzbou a testovanie znalostí
možnosť tlače meracích protokolov s riešeniami

Pohony s frekvenčným meničom 1kW
•

Neriadený usmerňovač (1 ks)
Tréningový systém obvodov výkonových meničov so samočinným komutátorom musí umožniť zostavenie a skúmanie obvodov výkonovej elektroniky
pomocou IGBT. Okrem výkonových polovodičov systém musí obsahovať zariadenie na riadenie a meranie všetkých relevantných premenných.
Prevádzka a zaznamenávanie meraní sa musí vykonávať pomocou virtuálnych nástrojov. Alternatívne môže byť systém použitý bez PC. Pokyny k
experimentu majú mať formu interaktívneho multimediálneho kurzu. Systém je musí byť možné tiež rozšíriť pridaním rozhrania MATLAB. To musí
umožniť vytvoriť si vlastné aplikácie a otestovať ich pomocou autentických hardvérových komponentov.
-

Minimálne požadované obvody na zapájanie:
▪
jednokvadrantový kontrolér
▪
4-kvadrantový kontrolér
▪
AC menič
▪
Trojfázový menič
▪
Pohon frekvenčného meniča
▪
DC menič s premenlivou rýchlosťou
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-

-

•

3-fázový oddeľovací transformátor 1300VA (1 ks)
Trojfázový oddeľovací transformátor slúži ako napájací zdroj pre akékoľvek experimenty s výkonovou elektronikou. Zariadenie sa skladá z izolačného
transformátora s termomagnetickým ističom. Druhý výstup sprístupňuje sieťové napätie navyše aj prostredníctvom termomagnetického ističa.
-

•

Vstupné napätie: 3x 400 V, 50 Hz cez zástrčku CEE
Výstupné napätie 1: 3 x 94 V so stredovým kohútikom pre 47 V
Výstupné napätie 2: 3 x 400 V
Ochrana pomocou 2 samostatných termomagnetických ističov s vypnutím pod napätím
Výkon: 1300 VA
Rozmery (VxŠxH): max. 300 x 460 x 160 mm
Hmotnosť: max. 13 kg

Záťaž 1kW (1 ks)
záťaž vhodná na použitie ako univerzálne zaťaženie pre všetky experimenty výkonovej elektroniky. Musí zahŕňať rezistory aj induktory. Aktuálna
intenzita a smer sa zobrazuje pomocou LED. Súčasťou záťaže musí byť aj samočinne nastaviteľná ochrana proti preťaženiu.
-

•

▪
Servopohon
Požadované funkcie a parametre:
▪
Riadiaca jednotka so 6-impulzným IGBT AC meničom
▪
Riadiaca a meracia jednotka založená na procesore digitálneho signálu
▪
Integrované meranie 3 rôznych prúdov a 6 napätí
▪
Elektronické monitorovanie a vypnutie pre nadmerné napätie a preťaženie
▪
Integrovaná funkcia regulátora pre budovanie pohonov s premenlivou rýchlosťou
▪
Rozhranie pre pripojenie k MATLABu
▪
Voliteľné frekvencie PWM
▪
Rozhranie USB
▪
Vstup pre inkrementálny snímač
▪
Analógový vstup
▪
Integrovaný brzdný chopper
▪
Napájacie napätie: 3 x 47 V ~ 400 V, 50 ~ 60 Hz
▪
Maximálny výstupný výkon: 1 kVA
▪
Rozmery (VxŠxH): max. 300 x 460 x 210 mm
▪
Hmotnosť: max. 5,5 kg
Požadované vlastnosti:
▪
Nastavenie parametrov cez PC
▪
Meranie zmien výstupného prúdu a napätia v čase s grafickým zobrazením časových diagramov s až 20 kanálmi
▪
Výpočet a grafické zobrazenie zmien vstupného a výstupného výkonu v priebehu času
▪
Výpočet hodnôt RMS, stredných hodnôt a striedavých zložiek prúdu a napätia, ako aj zdanlivého výkonu, činného výkonu (zložky
jednosmerného a striedavého prúdu), jalového výkonu a tvarového faktora
▪
Automatické zaznamenávanie regulačných charakteristík s grafickým zobrazením
▪
Grafické zobrazenie závislostí všetkých vypočítaných hodnôt na pracovnom cykle
▪
Trojrozmerné vektorové zobrazenie výstupného výkonu
▪
Analýza signálov pomocou FFT (rýchla Fourierova transformácia)
▪
Syntéza signálov pomocou postupných kombinácií jednotlivých sínusových a kosínových zložiek.
▪
Animácia, t. j. postupné pridávanie jednotlivých zložiek kmitania, aby sa preukázalo, ako sa signály združujú
▪
Funkcia exportu pre grafiku a merania
▪
32-bitová verzia pre Windows

Odporová záťaže:
▪
3x individuálne rezistory, 180 ohmov, 350 W s indikátormi smeru a intenzity prúdu, chránené samočinným resetom proti preťaženiu
Indukčné zaťaženie:
▪
3x 80 mH, 1,5 A, chránené samonastaviteľnou ochranou proti preťaženiu
Rozmery(VxŠxH): max. 300 x 460 x 260 mm
Hmotnosť: max. 15 kg

E-zbierka úloh: Neriadený usmerňovač 1kW (1 ks)
Multimediálna softvérová zbierka úloh s virtuálnymi nástrojmi
-

interaktívne návody na zapojenie cvičení
meranie a testovanie
otázky so spätnou väzbou a testovanie znalostí
možnosť tlače meracích protokolov s riešeniami
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•

Trojfázový asynchrónny stroj 1kW n=1400 (230V/400V) (1 ks)
menovité napätie: 400/230V, 50Hz
menovitý prúd: 2.0A / 3.5A
menovitý výkon: 1 kW
menovité otáčky 1400 ot/min
rozmery(VxŠxH): max. 380 x 220 x 250 mm

•

E-zbierka úloh: Pohony s frekvenčným meničom (1 ks)
Multimediálna softvérová zbierka úloh s virtuálnymi nástrojmi
-

4.

interaktívne návody na zapojenie cvičení
meranie a testovanie
otázky so spätnou väzbou a testovanie znalostí
možnosť tlače meracích protokolov s riešeniami

Sada pracoviska Model veternej elektrárne 1ks

Minimálna požadovaná technická špecifikácia:
•

Riadiaca jednotka veternej turbíny s dvojite napájaným generátorom (1 ks)
Požadujeme dodanie panela riadiacej jednotky dvojito napájaného asynchrónneho generátora so softvérom, ktorý bude umožňovať komfortnú
simuláciu dát veternej elektrárne spolu s meraním a vizualizáciou hodnôt.
-

•

Trojfázový viacfunkčný stroj, 1.0kW (1 ks)
Požadujeme dodanie viacfunkčného elektrického stroja, ktorý môže byť zapojený ako trojfázový asynchrónny stroj s krúžkovou kotvou, alebo ako
synchrónny stroj.
-

•

riadiaca jednotka s dvoma riadenými trojfázovými striedačmi
možnosť prevádzky dvojito napájaného asynchrónneho generátora v režime podpätia a prepätia
integrovaná výkonová ochrana pre pripojenie generátora k sieti
autonómnej regulácie jalového a činného výkonu, frekvencie a napätia
manuálna a automatická synchronizácia zo sieťou
vstup pre inkrementálny snímač
integrovaný brzdný tranzistor umožňujúca zapojenie prevádzky pri prouchách (Fault Ride Through)
pripojovacie napätie 3 x 300V, 50 ~ 60Hz, maximálny výstupný výkon 1 kVA
Všetky vstupy a výstupy musia byť vyvedené na 4 mm bezpečnostné zdierky.
Rozmery musia byť kompatibilné pre osadenie do mobilného stojana
Požadovaný rozmer (VxŠxH): max. 300 x 460 x 210 mm.
Hmotnosť max. 8,5 kg.
Prístroj musí umožňovať upnutie do mobilného stojanu bez použitia nástrojov.

menovité napätie 400 / 230V, 50Hz,
menovitý prúd 2,0A / 3,5A
menovitý výkon 0,8kW
účinník 0,75
budiaci napätie 130VAC / 24VDC
budiaci prúd 4AAC / 11ADC
priechodná hriadeľ motora

Trojfázový izolačný transformátor, 1kW pre veterné elektrárne (1 ks)
3F izolačný transformátor, 1kW pre veternú elektráreň
-

Požadujeme dodanie panelu oddeľovacieho transformátora pre veternú elektráreň.
napätia na primáru 3 x 400 V
napätia na sekundári 3 x 300 V
min. jeden automatický istič nastaviteľný v rozmedzí 1,6 ~ 2,5 A
Všetky vstupy a výstupy musia byť vyvedené na 4 mm bezpečnostné zdierky.
Rozmery musia byť kompatibilné pre osadenie do mobilného stojana.
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•

Inkrementálny enkodér 1024 pulzov (1 ks)
Požadujeme dodanie inkrementálneho snímača polohy, ktorý je možné pripojiť na hriadeľa elektrického stroja.
-

•

počet impulzov 1024
otáčky 6000ot / min
krútiaci moment <= 1Ncm.
hmotnosť maximálne 1,7 kg
jedno ukončenie hriadeľa
Požadujeme výškovú kompatibilitu hriadeľa snímača s elektrickými strojmi o výkone 1kW.

Simulátor dynamických porúch siete (1 ks)
Požadujeme dodanie panelového zariadenie ktoré bude emulovať poruchy siete tak, aby bolo možné zobraziť, keď nemožno pri poruchách siete vypínať
veternú elektráreň.
-

•

Požadovaný rozmer (VxŠxH): max. 300 x 460 x 210 mm
Hmotnosť max. 8,5 kg.
Prístroj musí umožňovať upnutie do mobilného stojanu bez použitia nástrojov.

nastaviteľné trvanie poruchy v rozmedzí 50ms-1000ms
možnosť nastavenia poruchy v 5 stupňoch pre každú fázu
možnosť nastavenia symetrických a nesymetrických porúch siete
možnosť voľby poruchy sa zemným kontaktom alebo bez zemného kontaktu
nastaviteľný uhol štartu pre zapojenie typu RFT
min. jeden grafický displej
Napájacie napätie 3 x 400V, 50 ~ 60Hz.
Všetky vstupy a výstupy musia byť vyvedené na 4 mm bezpečnostné zdierky.
Rozmery musia byť kompatibilné pre osadenie do mobilného stojana.
Požadovaný rozmer (VxŠxH): max. 300 x 460 x 210 mm (VxŠxH).
Hmotnosť max. 18 kg.
Prístroj musí umožňovať upnutie do mobilného stojanu bez použitia nástrojov.

Servobrzda pre elektrické stroje s výkonom 300W vrátane softvéru (1 ks)
dynamická a statická štvorkvadrantová prevádzka
10 voliteľných prevádzkových režimov / modelov strojov (regulácia krútiaceho momentu, regulácia otáčok, zotrvačník, zdvíhací pohon, valec /
kalander, ventilátor, kompresor, navíjacie zariadenie, ľubovoľne definované časovo závislé zaťaženie, manuálna a automatizovaná synchronizácia
siete)
integrovaný galvanicky oddelený zosilňovač pre meranie napätia a prúdu
zobrazenie otáčok a krútiaceho momentu
štvorkvadrantový monitor
USB rozhranie
tepelné monitorovanie testovaného stroja
testovanie prítomnosti krytu hriadeľa
napájacie napätie: 400V, 45 ~ 65Hz
maximálny výkon: 4kVA
rozmery (VxŠxH): max. 300 x 460 x 420 mm
Servobrzda:
-

brzda je samochladená asynchrónna servobrzda s resolverom
káble motora a snímača sú pripojené cez zástrčky, ktoré sú bezpečné pre polaritu
stroj má tepelnú kontrolu a v spojení s regulátorom predstavuje hnací a brzdový systém, ktorý je bez posunu a nevyžaduje žiadnu kalibráciu
maximálna rýchlosť: 4000 ot / min
maximálny krútiaci moment 10 Nm
monitorovanie teploty: snímač nepretržitej teploty (KTY)
rozlíšenie rezolvera: 65536 impulzov / revolúcia
rozmery (VxŠxH): max. 275 x 210 x 210 mm
Softvér:

program na zaznamenávanie charakteristík strojov a na určovanie dynamických a statických prevádzkových bodov
-

meranie, výpočet a zobrazovanie mechanických a elektrických veličín:
▪
Rýchlosť,
▪
krútiaci moment,
▪
mechanický výkon,
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•

Spojka 1KW (2 ks)
Gumová spojka na spojenie dvoch strojov musí mať nasledovné vlastnosti:
-

•

Zapojenie, bezpečnostné pokyny, pomoc
Schémy zapojenia a montáže
Farebná tlač vo formáte DIN A3
Laminované: 2 x 250 µm

E-zbierka úloh: Veterné elektrárne s DFIG (1 ks)
Multimediálna softvérová zbierka úloh s virtuálnymi nástrojmi
-

•

Materiál: čierna oceľová doska, zložená, po stranách uzavretá vŕtaným panelom a funkčnou zástrčkou
Rozmery (VxŠxH): max. 140 x 80 x 40 mm
Hmotnosť max.: 0,2 kg

QuickChart Servobrzda bezpečnostné upozornenia (D) (1 ks)
Krátka dokumentácia pokrývajúca uvedenie komplexného zariadenia do prevádzky a zostavenie meraní
-

•

Materiál: čierna oceľ, zložená s funkčnou zástrčkou
Rozmery (VxŠxH): max. 140 x 75 x 80 mm
Hmotnosť: max. 0,1 kg

Kryt hriadeľa 1kW
Prídavný kovový kryt musí poskytovať ochranu pred náhodným fyzickým kontaktom s rotujúcimi hriadeľmi stroja.
-

•

Umožňuje rýchlu a bezpečnú montáž
Navrhnuté s vnútorným krúžkom
Materiál: guma (neoprén)
Rozmery max. (dĺžka x priemer): 40 x 58 mm
Hmotnosť: max. 0,1 kg

Kryt spojky 1kW (2 ks)
Nástrčný kovový ochranný kryt musí poskytovať ochranu pred náhodným fyzickým kontaktom s miestom spojenia, kde dochádza k rotácii medzi dvoma
pripojenými strojmi.
-

•

▪
prúd,
▪
napätie,
▪
aktívny, zdanlivý a jalový výkon,
▪
účinnosť,
▪
účinník
simultánne zobrazenie nameraných a vypočítaných hodnôt (napr. Okamžité zobrazenie účinnosti)
meranie napätia a prúdu (vrátane hodnôt RMS aj pre nesínusové priebehy)
rýchlosť alebo krútiaci moment
zaznamenávanie premenných v čase
programovanie limitných hodnôt otáčok alebo krútiaceho momentu, aby sa zabránilo nevhodnému zaťaženiu skúšaného stroja.
prevádzka vo všetkých štyroch kvadrantoch (zobrazenie generovaného krútiaceho momentu)
arbitálne definované rampové funkcie pre PC-riadené záťažové experimenty
zobrazenie charakteristík z niekoľkých experimentov, aby sa lepšie ilustroval vplyv zmien parametrov
export grafiky a meraní 32-bitová verzia pre Windows

interaktívne návody na zapojenie cvičení
meranie a testovanie
otázky so spätnou väzbou a testovanie znalostí
možnosť tlače meracích protokolov s riešeniami

E-zbierka úloh: Prevádzka pri poruche veternej elektrárne (1 ks)
Multimediálna softvérová zbierka úloh s virtuálnymi nástrojmi
-

interaktívne návody na zapojenie cvičení
meranie a testovanie
otázky so spätnou väzbou a testovanie znalostí
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-

možnosť tlače meracích protokolov s riešeniami

•

Napájací zdroj pre elektrické stroje (1 ks)
Trojfázový prúd: L1, L2, L3, N na bezpečnostných zásuvkách 4 mm
DC: 0 ~ 240 V DC variabilný, regulovaný a elektronicky chránený proti preťaženiu a skratu
210 V DC minimálne 6 A
Výstupný prúd najmenej 3 ~ 10 A (nastaviteľný limit prúdu)
Motorový spínač nastaviteľný od 6,3 ~ 16 A
Podpäťová spúšť
Poistky
Sieťové pripojenie: 3x 230/400 V, 50/60 Hz cez CEE zástrčku s 1,8 m káblom
Vyhotovenie ako didakticky upravený prístroj na paneli s výškovým formátom A4, všetky vstupy a výstupy musia byť vyvedené na bezpečnostné
zdierky

•

Analógový, digitálny multimeter, merač výkonu a účinníku, softvér (1 ks)
Vyhotovenie ako didakticky upravený prístroj na paneli s výškovým formátom A4, všetky vstupy a výstupy musia byť vyvedené na bezpečnostné
zdierky
Elektricky nezničiteľné do 20 A / 600 V.
Nezávislé vstupy pre prúd a napätie
Grafický displej (5,7 ") alebo zobrazenie až 4 nameraných hodnôt
Galvanicky oddelené USB rozhranie
Požadované funkcie
TRMS multimeter
Rozsah napätia: 30; 300; 600 V
Rozsahy prúdov: 1; 10; 20 A
Simultánne meranie napätia a prúdu nezávislé od tvaru vlny (do 600 V, 20 A) (meranie impulzných napätí)
presnosť merania: 2%
Automatický alebo manuálny výber rozsahu
Meranie RMS-AC + DC, RMS-AC a aritmetického priemeru AV-AC + DC
merač výkonu
Výpočet aktívneho, zdanlivého, jalového výkonu
0-10A AC / DC, 0-600V AC / DC
Merač účinku
Účinník 0 - 1 – 0
Merania pri pripojení prístroja na PC
Zobrazenie osciloskopu pre napätie, prúd a výkon
Počítadlo výkonu na zobrazenie zaznamenaného a dodaného výkonu
Záznamník údajov pre 14 rôznych meraných veličín
Export dát pre záznamníky údajov
Funkcia ploter

•

Trojfázový merač kvality siete s displejom a pamäťou (1 ks)
Trojfázové meranie prúdu a napätia 3x400V / 5A
Meranie fázových napätí, zreťazených napätí a prúdov
Stanovenie zdanlivého, aktívneho a jalového výkonu
Stanovenie aktívnej, slepej a simulovanej práce
Získavanie faktorov frekvencie a skreslenia prúdu a napätia
Meranie sieťových harmonických a prúdu neutrálnym vodičom
Meranie impulzov
Zobrazenie maximálnych a priemerných hodnôt
Veľký, kontrastný podsvietený grafický displej
Zobrazenie v tabuľkách, diagramoch a obrázkoch
Digitálny vstup a výstup pre voľné priradenie s funkciami
Rozhranie Ethernet
Demonštračný merač pre sieťovú prevádzku
Prevádzkové napätie: 110V-230V, 50 / 60Hz
Vyhotovenie ako didakticky upravený prístroj na paneli s výškovým formátom A4, všetky vstupy a výstupy musia byť vyvedené na bezpečnostné
zdierky

•

Sada Patch káblov Cat5E (1 sada)
Patch kábel 2x1 m žltý
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-

Patch kábel 1x2,0 m žltý

•

Sieťový adaptér USB 10/100 BaseTX RJ45 (1 ks)
Vysokorýchlostné zariadenie USB 2.0
Spätne kompatibilné s hostiteľskými radičmi USB 1.1 a 1.0
Kompatibilný s IEEE 802.3u, 10 / 100Base-T a TX
Na rozhraní Ethernet sú podporované režimy obojsmerného aj úplného
Automatické uplink (MDI-II / MDI-X)
Podporované operačné systémy: Windows 10, Linux, Mac OS 10.x

•

5-portový ethernetový prepínač (1 ks)
5 konektorov RJ-45
Vrátane napájania

•

Modul dvojitých trojfázových prípojníc, vstupný /výstupný (1 ks)
Trojfázová dvojitá prípojnica pre prevádzku paralelných vedení. Dvojitá prípojnica má dva vývody, ktoré je možné zapínať alebo vypínať cez odpojovače.
Istič zatvára záťaž alebo napájanie.
-

Spínacie prvky: 2x odpojovač s pripojením diaľkového ovládania a pomocným kontaktom
1x 5 A istič s diaľkovým ovládaním a pomocným kontaktom
Displej: svetlá pre spínacie stavy izolátorov a ističov
Ovládanie pomocou tlačidla, riadiaceho vstupu alebo rozhrania Ethernet
Vyhotovenie ako didakticky upravený prístroj na paneli s výškovým formátom A4, všetky vstupy a výstupy musia byť vyvedené na bezpečnostné
zdierky
2 rozhrania Ethernet
Vysielač akustického signálu pre výstražné a poplachové správy
Trojfázové meranie prúdu do 5A
3x trojfázové meranie napätia do 500 V
Integrovaná kontrola nasledovných parametrov:
Nadprúd, prepätie, fázová poloha, rozdiel napätia
Riadiace napätie: 24V

•

Konektor pre PROFIBUS s PG so zástrčkou a ukončovacím odporom (1 ks)
S integrovanou zásuvkou PG na pripojenie PC / PG bez potreby akýchkoľvek ďalších inštalácií plus integrovanou kombináciou rezistorov s posuvnými
prepínačmi na oddelenie funkcií. Zahŕňa konektor Fast-Connect pomocou krimpovacích koncoviek s výstupmi 90°.

•
•
•

Bezpečnostná prepojka čierna 4 mm s vývodom, 1000 V / 32 A CAT II (40 ks)
Bezpečnostná prepojka modrá 4 mm s vývodom, 1000 V / 32 A CAT II (2 ks)
Bezpečnostná prepojka zelenožltá 4 mm s vývodom, 1000 V / 32 A CAT II (4 ks)

•

Sada bezpečnostných meracích káblov (2 sady)
Sada bezpečnostných meracích káblov, 31 kusov, so stohovateľnými 4 mm lamelovými konektormi a vysoko flexibilným káblom s dvojitou izoláciou
-

•

6x 25 cm dlhý, čierna
4x 50 cm dlhý, čierna
2x 100 cm dlhý, modrá
2x 100 cm dlhý, červená
1x 100 cm dlhý, zelená / žltá
1x 150 cm dlhý, modrá
1x 150 cm dlhý, zelená / žltá
2x 150 cm dlhý, zelená
4x 150 cm dlhý, hnedá
4x 150 cm dlhý, čierna
4x 150 cm dlhý, sivá
Prierez vodiča 2,5 mm2
Menovité údaje: 600V CAT II, 32A

Pojazdný stojan z hliníkových profilov, 3 posch., 6 zásuvka, rozmer max. 1250x700x1955mm (1 ks)
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Vysokokvalitný, mobilný stojan pre meranie a predvádzanie s nohami z hliníkových profilov, vhodné na používanie s didaktickými prístrojmi osadenými
na paneloch s výškovým formátom A4.
Rozsah dodávky musí zahŕňať dosku stola, nosný rám, hliníkové profily.
Mobilný experimentálny stojan by mal byť dodaný ako súprava vrátane montážneho návodu.
Stolová doska:
30 mm stolová doska
Povrchová úprava musí byť odolná voči širokej škále chemikálií a činidiel, ako sú zriedené kyseliny a zásady
Povrchová úprava musí byť odolná voči popáleniu spájkovačkou, odkvapkávajúcim cínom
Olemovanie stolovej dosky musí byť pevnou, nárazuvzdornou ochrannou hranou z 3 mm hrubého plastu farby RAL 7047
Na spodnej strane dosky musí byť namontovaná multizásuvka s 2m napájacím káblom
Rám:
•

2 extrudované hliníkové profily s profilom s viacerými drážkami
8 ekvivalentných drážok v extrudovanom hliníkovom profile (3 na každej bočnej strane + 1 na každej čelnej ploche)
Drážky na držanie štandardného príslušenstva
4x hliníkový H profil, 1150 mm, pre 3-úrovňové usporiadanie meracích panelov DIN A4
Voľný priestor v hliníkových nohách na vedenie kabeláže
Stolové nohy z oceľových obdĺžnikových profilov so 4 riadenými dvojitými kolieskami, z ktorých 2 sú brzdené
Povrchová úprava epoxidovou živicou
Rozmery max. (VxŠxH): 1250 x 700 x 1970 mm

Rozvádzač napájania pre mobilný stojan rozvádzačom (1 ks)
400 V CEE s ističom určené pre montáž na stojan mobilného experimentu alebo priamo na stolovú dosku
-

2x zásuvky CEE (400 V, 16 A, 5-pinový) s bezpečnostným sklopným vekom
1x bezpečnostná zásuvka (230 V)
Ochrana: 1 x 3-pólová LS B 16 A
Sieťové pripojenie: 3x 230/400 V, 50/60 Hz CEE zástrčkou so 4 m káblom
Rozmery max. (VxŠxH): 510 x 120 x 110 mm

•

Držiak vodičov pre mobilný stojan (1 ks)
Šírka 200 mm s 12 káblovými otvormi na uloženie 48 x 4 mm bezpečnostných meracích káblov

•

Držiak monitoru pre mobilný stojan (1 ks)
Otočný držiak monitora pre montáž na hliníkové profily systému. Držiak musí umožniť optimálne umiestnenie monitora.
-

skladacie rameno s 2-dielnym spojom
Rýchle uvoľnenie pre plynulé nastavenie výšky na extrudovanom hliníkovom profile
VESA nástavec 75
VESA nástavec 100
2x káblové príchytky na vedenie káblov na nosnom ramene
Nosnosť do 15kg
Monitor TFT sa musí dať otáčať rovnobežne s okrajom stola
Vzdialenosť musí byť plynulo nastaviteľná od 105 do 480 mm

•

Držiak PC pre mobilný stojan (1 ks)
s 3 naskrutkovanými gumenými zátkami, rozmery min. 65x65x114 mm cca. (horná fixácia pre PC)
Výška držiaka kábla a držiaka na pripojenie k počítaču sa dá nastaviť pozdĺž hliníkových profilov
Na upevnenie doľava alebo doprava, vrátane upevňovacích materiálov
Práškový povlak z epoxidovej živice odolný voči kyselinám s hrúbkou približne 80 μm, farba RAL 7047

•

Držiak klávesnice PC pre mobilný stojan (1 ks)
adaptér pre použitie v kombinácii s držiakmi plochých monitorov
-

montáž medzi monitorom a držiakom pre držiak monitora
3-úrovňové výškové nastavenie
klávesnica je sklopená o cca 30 °
polica na klávesnicu so skladanými hranami min. 11 mm
2-úrovňové hĺbkové uchytenie pre poličku (252/276 mm)
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•

Ochranný obal pre mobilný stojan (1 ks)
Protiprachový kryt pre trojúrovňové experimentálne vozíky, na ochranu zariadenia pred prachom a vlhkosťou a na udržanie zariadenia mimo dohľadu
(kryt nesmie byť priehľadný)
-

5.

polica pre klávesnicu môže obsahovať aj myš
hĺbka poličky klávesnice max. (172 mm)
obsahuje dve káblové spony pre vedenie a zväzovanie káblov
rozmery max. (VxŠxH): 360 x 640 x 270 mm

Farba: matná tmavo šedá s vytlačeným logom LN v oranžovej farbe)
Materiál: nylonová látka s polyuretánovým poťahom
Vysoko odolný proti roztrhnutiu, impregnovaný na umývanie a vode odolný

Sada pracoviska Prenosové linky VN (1ks)

Minimálna požadovaná technická špecifikácia:

•

Model vzdušného vedenia 150km / 300km (1 ks)
Trojfázový model vysokonapäťového nadzemného vedenia s rôznymi dĺžkami na meranie rôznych prevádzkových podmienok (chod naprázdno,
nastavenie, skrat). Faktor 1/1000 pre prúd a napätie
-

-

Dĺžka vedenia: 150km / 300km
Rezistory na fázu: 3,6 ohmov / 7,2 ohm
Induktancia na fázu: 150mH / 300mH
Kapacita na fázu:
▪
Vodič - vodič: 2 x 150nF / 300nF
▪
Vodič - uzemnenie: 2 x 0,55μF / 1,1μF
Max. Príkon: 1kW
Napätie: 3x 400V, 50 / 60Hz
Prúd: 2A
Vyhotovenie ako didakticky upravený prístroj na paneli s výškovým formátom A4, všetky vstupy a výstupy musia byť vyvedené na bezpečnostné
zdierky

•

Kapacitná záťaž trojfázová, 1 kW (1 ks)
Kapacitná záťaž musí pozostávať najmenej z troch skupín kondenzátorov MP so štyrmi kondenzátormi.
Musí byť vhodná pre paralelné, sériové, Y a D zapojenie.
Hodnoty kapacity: 3 x 2/4/8/30 μF
Napäťová odolnosť 450 V.

•

Variabilná ohmická záťaž, trojfázová, 1kW (1 ks)
Variabilná záťaž musí mať tri synchrónne nastaviteľné kruhové rezistory (krokové vinutie) so stupnicou 100 - 0%
Pripojenie posuvníku musí byť chránené poistkou.
Záťaž musí byť vhodná pre paralelné, sériové, Y a D zapojenie
Odpor: 3x 750 ohmov
Prúd: 3x 2 A
Vyhotovenie ako didakticky upravený prístroj na paneli s výškovým formátom A4, všetky vstupy a výstupy musia byť vyvedené na bezpečnostné
zdierky

•

Indukčná záťaž 3-fázová, 1kW (1 ks)
Variabilná záťaž musí mať tri synchrónne nastaviteľné kruhové rezistory (krokové vinutie) so stupnicou 100 - 0%
Pripojenie posuvníku musí byť chránené poistkou.
Záťaž musí byť vhodná pre paralelné, sériové, Y a D zapojenie
Odpor: 3x 750 ohmov
Prúd: 3x 2 A
Vyhotovenie ako didakticky upravený prístroj na paneli s výškovým formátom A4, všetky vstupy a výstupy musia byť vyvedené na bezpečnostné
zdierky
Kompenzácia zemného spojenia (1 ks)

•
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Kompenzácia zemného spojenia - Petersenova cievka.
-

•

Menovitý prúd: 230V
Maximálny prúd: 0,5A
cievka: 1,0 ~ 2,0H; premenná v 9 úrovniach
Vstupy a výstupy: 4 mm bezpečnostné zásuvky
Vyhotovenie ako didakticky upravený prístroj na paneli s výškovým formátom A4, všetky vstupy a výstupy musia byť vyvedené na bezpečnostné
zdierky

Model zemného kábla 12,5km / 37,5km ( 23.3 miles/7.8 miles) (1 ks)
Trojfázová simulácia vysokonapäťového zemného kábla s rôznymi dĺžkami na meranie rôznych prevádzkových stavov (chod na prázdno, nastavenie,
skrat). Faktor 1/1000 pre prúd a napätie.
-

Dĺžka kábla: 12.5km / 37.5km
Rezistory na fázu: 0,25 ohmu / 0,75 ohmu
Indukčnosť na fázu: 6,25 mH / 18,75 mH
Kapacita na fázu: 2x 2F / 6 μF
max. Spotreba: 400 W
Napätie: 3x 110V, 50 / 60Hz
Prúd: 1A
Vyhotovenie ako didakticky upravený prístroj na paneli s výškovým formátom A4, všetky vstupy a výstupy musia byť vyvedené na bezpečnostné
zdierky

•

Transformátorová stanica 380 V/110 V (1 ks)
Faktor 1/1000 pre prúd a napätie sekundárnej strany.
Primárne vinutie 3 x 380V
Sekundárne vinutie 3 x 110V
Menovitý výkon: 400VA
Prepínacia skupina: YNyn0
Poistka: 1 automatický istič 0,7 ~ 1A (nastaviteľný)
Vyhotovenie ako didakticky upravený prístroj na paneli s výškovým formátom A4, všetky vstupy a výstupy musia byť vyvedené na bezpečnostné
zdierky

•

3-fázový variabilný transformátor s motorovým spínačom (1 ks)
Riadiaci transformátor musí kompenzovať kolísanie napätia v silových transformátoroch, ktoré nastáva, keď sa záťaž mení zmenou prevodového pomeru
na strane vysokého napätia.
Musí byť schopný byť použitý ako transformátor so stupňovitým aj redukčným krokom. Regulácia sa musí vykonať cez vstupy pre zvýšenie alebo zníženie
napätia.
Primárne: vinutie 3x 400 V
Sekundárne: vinutie 3x 0 ~ 450 V, 2 A
Menovitý výkon: 1000 VA
Frekvencia: 50/60 Hz
Prepínacia skupina: Yan0
24 V vstup / tlačidlo "Zvýšenie napätia"
24 V vstup / tlačidlo "zníženie napätia"
Poistka: 1 istič (nastaviteľný)
Vyhotovenie ako didakticky upravený prístroj na paneli s výškovým formátom A4, všetky vstupy a výstupy musia byť vyvedené na bezpečnostné
zdierky
Sada vyvažovacích transformátorov (1 ks)
Skladá sa z troch transformátorov s rovnovážnym stavom.
-

•

-

-

Vstupný prúd:
▪
L1 = 1 A
▪
L2 = 1 A
▪
L3 = 1 A
Výstupný prúd: 1A
Napájacie napätie: 5VA
Presnosť: trieda 1
Vstupy / výstupy: 4 mm bezpečnostné zásuvky
Rozmery (VxŠxH): max. 300 x 460 x 190 mm
Hmotnosť: max. 6 kg
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•

Prepäťové / podpäťové relé (1 ks)
Tréningový panel vybavený digitálnym, prepäťovým a podpäťovým relé (priemyselný model) sa používa na monitorovanie jedno a trojfázových
energetických systémov (ANSI 27 a 59). Hodnoty snímania a doby uvoľnenia na spustenie prepätia a podpätia individuálne nastaviteľné.
-

-

-

-

-

•

Výkonový spínač (2 ks)
Prístroj musí umožňovať napätie zapnúť manuálne a manuálne vypnúť
-

•

Nominálne napätie: 100V / 110V / 230V / 400V
Nominálna frekvencia: 45 - 66 Hz
Spotreba energie: 3,5VA
Tepelná stabilita: 1,3 x VN (konštantná)
Resetovací pomer: Nastaviteľný pomocou hysterézie
Čas vydania: 300 ms
Čas odozvy: minimálne 300 ms
Výstupné relé:
▪
Spínací prúd: 20A
▪
Nominálny prúd: 5A
Max. hodnotenie kontaktu:
▪
1250 VA / DC; 120 W / DC, ohmický
▪
500VA / AC; 75 W / DC, induktívne
LED indikátory:
▪
V < = Pripravené
▪
V < = Štart (bliká)
▪
V < = Uvoľnenie (vypnuté)
▪
V> = Uvoľnenie (trvalo zapnuté)
Ovládanie potenciometra:
▪
pre V </ VN 70% ~ 110%
▪
pre V> / VN 90% ~ 130%
▪
pre t 0 s ~ 10 s
▪
pre rozdiel 2% ~ 10%
Vstupy / výstupy: 4 mm bezpečnostné zásuvky
Integrované rozhranie RS 485 je vhodné na nastavenie parametrov relé. Je tiež možné ukladať a prenášať namerané hodnoty relé do az počítača.
Optický prenos signálu zaručuje galvanické oddelenie.
Indikátory rozhrania:
▪
1. LED, zelená = indikátor činnosti

Menovité napätie: 230 / 400V, 50 / 60Hz
Riadiace napätie: 24V
Menovitý prevádzkový prúd: 16A
Funkcie: 2 tlačidlá, diaľkové ovládanie pre vypínacie relé
Signály: Signálna kontrolka pre "On" a "Off"
Kontakty: 3 kontakty vo východzej polohe otvorené, 2 pomocné kontakty
Vyhotovenie ako didakticky upravený prístroj na paneli s výškovým formátom A4, všetky vstupy a výstupy musia byť vyvedené na bezpečnostné
zdierky

Softvér SCADA Viewer (1 lic.) alebo ekvivalentný
Softvér na riadenie a monitorovanie energetických systémov. Softvér musí byť schopný zobraziť všetky namerané hodnoty a stavy meracích prístrojov
v systéme v reálnom čase. Dôležité parametre a signály musia byť ovládateľné softvérom.
Namerané hodnoty a stavy zariadení musia byť vybrané, zaznamenané a zobrazené v čase, vyhodnotené a exportované.
So softvérom sa musia otvárať a používať projekty z energetických technológií. Požadované sú nasledovné funkcionality:
-

•

Zobrazenie nameraných hodnôt a stavov v reálnom čase
Zaznamenávanie grafov nameraných hodnôt v čase
Spracovanie, analýza a export diagramov
Zahrnuté je viac ako 20 preddefinovaných projektov

Sada Patch káblov Cat5E (2 sady)
Patch kábel 2x1 m žltý,
Patch kábel 1x2,0 m žltý
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•

Sieťový adaptér USB 10/100 BaseTX RJ45 (1 ks)
Vysokorýchlostné zariadenie USB 2.0
Spätne kompatibilné s hostiteľskými radičmi USB 1.1 a 1.0
Kompatibilný s IEEE 802.3u, 10 / 100Base-T a TX
Na rozhraní Ethernet sú podporované režimy obojsmerného aj úplného
Automatické uplink (MDI-II / MDI-X)
Podporované operačné systémy: Windows 10, Linux, Mac OS 10.x

•

5-portový ethernetový prepínač (2 ks)
5x konektor RJ-45
Vrátane napájania

•

Prevodník RS485 / USB (1 ks)
USB-RS485 je kompletný adaptér z USB na RS485. Je napájaný z USB portu počítača. Adaptér USB-RS485 je rozpoznaný PC ako sériové rozhranie a môže
byť použitý ako taký.
-

Vstup: USB 1.1 a USB 2.0 kompatibilný
Prenosová rýchlosť: max. 115,2 kbps
Izolácia: až 3000 VDC

•

Nastaviteľný trojfázový zdroj 0-400V / 2A (1 ks)
Trojfázové napätie 0 ~ 255 / 450V pre nepretržité napájanie trojfázovým prúdom
Napájanie: 230 / 400V, 50Hz
Výstupné napätie: 3x 0 ~ 450V, 50Hz nastaviteľné cez 3 fázový transformátor (0,5%)
Výstup DC 0 ~ 250V, Výstupný prúd: 2,0A
4x mm bezpečnostné zásuvky (L1, L2, L3, N, PE, L, L +)
1x voltmeter 0 ~ 450V (pohyblivá železné jadro)
1x merač výkonu 0 ~ 3A (pohyblivá železné jadro)
3x kontrolky fáz
1x prepínač meracieho bodu L1-N, L2-N, L3-N, L1-L2, L1-L3, L2-L3
1x merací bod I1, I2, I3
Ochrana: 3 tavné poistky
Spínač ochrany motora nastaviteľný od 1.6 ~ 2.5A
Podpäťová spúšť

•

Zásuvková lišta, 6 zásuviek, podsvietený vypínač (2 ks)
S vypínačom, podsvieteným, 2-pólovým
6x zásuvka DIN49440, 250V ~, 16A
Napájací kábel 1,5 m

•

Trojfázový merač kvality siete s displejom a pamäťou (4 ks)
Trojfázové meranie prúdu a napätia 3x400V / 5A
Meranie fázových napätí, zreťazených napätí a prúdov
Stanovenie zdanlivého, aktívneho a jalového výkonu
Stanovenie aktívnej, slepej a simulovanej práce
Získavanie faktorov frekvencie a skreslenia prúdu a napätia
Meranie sieťových harmonických a prúdu neutrálnym vodičom
Meranie impulzov
Zobrazenie maximálnych a priemerných hodnôt
Veľký, kontrastný podsvietený grafický displej
Zobrazenie v tabuľkách, diagramoch a obrázkoch
Digitálny vstup a výstup pre voľné priradenie s funkciami
Rozhranie Ethernet
Demonštračný merač pre sieťovú prevádzku
Prevádzkové napätie: 110V-230V, 50 / 60Hz
Vyhotovenie ako didakticky upravený prístroj na paneli s výškovým formátom A4, všetky vstupy a výstupy musia byť vyvedené na bezpečnostné
zdierky
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•

Modul dvojitých trojfázových prípojníc, vstupný /výstupný (1 ks)
Trojfázová dvojitá prípojnica pre prevádzku paralelných vedení. Dvojitá prípojnica má dva vývody, ktoré je možné zapínať alebo vypínať cez odpojovače.
Istič zatvára záťaž alebo napájanie.
Spínacie prvky: 2x odpojovač s pripojením diaľkového ovládania a pomocným kontaktom
1x 5 A istič s diaľkovým ovládaním a pomocným kontaktom
Displej: svetlá pre spínacie stavy izolátorov a ističov
Ovládanie pomocou tlačidla, riadiaceho vstupu alebo rozhrania Ethernet
Vyhotovenie ako didakticky upravený prístroj na paneli s výškovým formátom A4, všetky vstupy a výstupy musia byť vyvedené na bezpečnostné
zdierky
2 rozhrania Ethernet
Vysielač akustického signálu pre výstražné a poplachové správy
Trojfázové meranie prúdu do 5A
3x trojfázové meranie napätia do 500 V
Integrovaná kontrola nasledovných parametrov:
Nadprúd, prepätie, fázová poloha, rozdiel napätia
Riadiace napätie: 24V
Konektor pre PROFIBUS s PG so zástrčkou a ukončovacím odporom (1 ks)
S integrovanou zásuvkou PG na pripojenie PC / PG bez potreby akýchkoľvek ďalších inštalácií plus integrovanou kombináciou rezistorov s posuvnými
prepínačmi na oddelenie funkcií. Zahŕňa konektor Fast-Connect pomocou krimpovacích koncoviek s výstupmi 90 °.
-

•

•
•
•

Bezpečnostná prepojka čierna 4 mm s vývodom, 1000 V / 32 A CAT II (40 ks)
Bezpečnostná prepojka modrá 4 mm s vývodom, 1000 V / 32 A CAT II (7 ks)
Bezpečnostná prepojka zelenožltá 4 mm s vývodom, 1000 V / 32 A CAT II (2 ks)

•

Sada bezpečnostných meracích káblov (1 sada)
Sada 31 kusov, so stohovateľnými 4 mm lamelovými konektormi a vysoko flexibilným káblom s dvojitou izoláciou:
-

6x 25 cm dlhý, čierna
4x 50 cm dlhý, čierna
2x 100 cm dlhý, modrá
2x 100 cm dlhý, červená
1x 100 cm dlhý, zelená / žltá
1x 150 cm dlhý, modrá
1x 150 cm dlhý, zelená / žltá
2x 150 cm dlhý, zelená
4x 150 cm dlhý, hnedá
4x 150 cm dlhý, čierna
4x 150 cm dlhý, sivá
Prierez vodiča 2,5 mm2
Menovité údaje: 600V CAT II, 32A

•

Bezpečnostný merací vodič (4mm), 150cm, hnedý (2 ks)
prierez vodiča 2,5 mm2, 600V CAT II, 32A

•

Bezpečnostný merací vodič (4mm), 150cm, čierny (2 ks)
prierez vodiča 2,5 mm2, 600V CAT II, 32A

•

Bezpečnostný merací vodič (4mm), 150cm, šedý (2 ks)
prierez vodiča 2,5 mm2, 600V CAT II, 32A

•

Bezpečnostný merací vodič (4mm), 150cm, modrý (2 ks)
prierez vodiča 2,5 mm2, 600V CAT II, 32A

•

Bezpečnostný merací vodič(4mm), 50cm, čierny (6 ks)
prierez vodiča 2,5 mm2, 600V CAT II, 32A
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•

Bezpečnostný merací vodič (4mm), 25cm/10", čierny (3 ks)
prierez vodiča 2,5 mm2, 600V CAT III, 1000V, CAT II, 32A

•

Pojazdný stojan z hliníkových profilov, 3 posch., 6-zásuvka, rozmer max. 1250x700x1955mm (1 ks)
Vysokokvalitný, mobilný stojan pre meranie a predvádzanie s nohami z hliníkových profilov, vhodné na používanie s didaktickými prístrojmi osadenými
na paneloch s výškovým formátom A4.
Rozsah dodávky musí zahŕňať dosku stola, nosný rám, hliníkové profily.
Mobilný experimentálny stojan by mal byť dodaný ako súprava vrátane montážneho návodu.
Stolová doska:
30 mm stolová doska
Povrchová úprava musí byť odolná voči širokej škále chemikálií a činidiel, ako sú zriedené kyseliny a zásady
Povrchová úprava musí byť odolná voči popáleniu spájkovačkou, odkvapkávajúcim cínom
Olemovanie stolovej dosky musí byť pevnou, nárazuvzdornou ochrannou hranou z 3 mm hrubého plastu farby RAL 7047
Na spodnej strane dosky musí byť namontovaná multizásuvka s 2m napájacím káblom
Rám:
-

•

2x extrudované hliníkové profily s profilom s viacerými drážkami
8 ekvivalentných drážok v extrudovanom hliníkovom profile (3 na každej bočnej strane + 1 na každej čelnej ploche)
Drážky na držanie štandardného príslušenstva
4x hliníkový H profil, 1150 mm, pre 3-úrovňové usporiadanie meracích panelov DIN A4
Voľný priestor v hliníkových nohách na vedenie kabelážeStolové nohy z oceľových obdĺžnikových profilov so 4 riadenými dvojitými kolieskami, z
ktorých 2 sú brzdené
Povrchová úprava epoxidovou živicou
Rozmery max. (VxŠxH): 1250 x 700 x 1970 mm

Rozvádzač napájania pre mobilný stojan (1 ks)
rozvádzač 400 V CEE s ističom určené pre montáž na stojan mobilného experimentu alebo priamo na stolovú dosku
-

2x zásuvka CEE (400 V, 16 A, 5-pinový) s bezpečnostným sklopným vekom
1x bezpečnostná zásuvka (230 V)
Ochrana: 1 x 3-pólová LS B 16 A
Sieťové pripojenie: 3x 230/400 V, 50/60 Hz CEE zástrčkou so 4 m káblom
Rozmery max. (VxŠxH): 510 x 120 x 110 mm

•

Držiak vodičov pre mobilný stojan (1 ks)
Šírka 200 mm s 12 káblovými otvormi na uloženie 48x 4 mm bezpečnostných meracích káblov

•

Držiak monitoru pre mobilný stojan (1 ks)
Otočný držiak monitora pre montáž na hliníkové profily systému. Držiak musí umožniť optimálne umiestnenie monitora.
-

skladacie rameno s 2-dielnym spojom
Rýchle uvoľnenie pre plynulé nastavenie výšky na extrudovanom hliníkovom profile
VESA nástavec 75
VESA nástavec 100
2 káblové príchytky na vedenie káblov na nosnom ramene
Nosnosť do 15kg
Monitor TFT sa musí dať otáčať rovnobežne s okrajom stola
Vzdialenosť musí byť plynulo nastaviteľná od 105 do 480 mm

•

Držiak PC pre mobilný stojan (1 ks)
s 3 naskrutkovanými gumenými zátkami, rozmery 65x65x114 mm cca. (horná fixácia pre PC)
Výška držiaka kábla a držiaka na pripojenie k počítaču sa dá nastaviť pozdĺž hliníkových profilov
Na upevnenie doľava alebo doprava, vrátane upevňovacích materiálov
Práškový povlak z epoxidovej živice odolný voči kyselinám s hrúbkou približne 80 μm, farba RAL 7047

•

Držiak klávesnice PC pre mobilný stojan (1 ks)
adaptér pre použitie v kombinácii s držiakmi plochých monitorov
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•

Ochranný obal pre mobilný stojan (1 ks)
Protiprachový kryt pre trojúrovňové experimentálne vozíky, na ochranu zariadenia pred prachom a vlhkosťou a na udržanie zariadenia mimo dohľadu
(kryt nesmie byť priehľadný)
-

6.

montáž medzi monitorom a držiakom pre držiak monitora
3-úrovňové výškové nastavenie
klávesnica je sklopená o cca 30 °
polica na klávesnicu so skladanými hranami 11 mm
2-úrovňové hĺbkové uchytenie pre poličku (252/276 mm)
polica pre klávesnicu môže obsahovať aj myš
hĺbka poličky klávesnice max. (172 mm)
obsahuje dve káblové spony pre vedenie a zväzovanie káblov
rozmery max. (VxŠxH): 360 x 640 x 270 mm

Farba: matná tmavo šedá s vytlačeným logom LN v oranžovej farbe)
Materiál: nylonová látka s polyuretánovým poťahom
Vysoko odolný proti roztrhnutiu, impregnovaný na umývanie a vode odolný

Sada pracoviska Systém dvojitých trojfázových prípojníc (1ks)

Minimálna požadovaná technická špecifikácia:
•

Dvojité prípojnice, 3fázové, vstupné / výstupné pole (4 ks)
Trojfázová dvojitá prípojnica pre prevádzku paralelných vedení. Dvojitá prípojnica má dva vývody, ktoré je možné zapínať alebo vypínať cez odpojovače.
Istič zatvára záťaž alebo napájanie.
-

•

Spínacie prvky: 2x odpojovač s pripojením diaľkového ovládania a pomocným kontaktom
1x 5 A istič s diaľkovým ovládaním a pomocným kontaktom
Displej: svetlá pre spínacie stavy izolátorov a ističov
Ovládanie pomocou tlačidla, riadiaceho vstupu alebo rozhrania Ethernet
Vyhotovenie ako didakticky upravený prístroj na paneli s výškovým formátom A4, všetky vstupy a výstupy musia byť vyvedené na bezpečnostné
zdierky
2x rozhranie Ethernet
Vysielač akustického signálu pre výstražné a poplachové správy
Trojfázové meranie prúdu do 5A
3x trojfázové meranie napätia do 500 V
Integrovaná kontrola nasledovných parametrov:
Nadprúd, prepätie, fázová poloha, rozdiel napätia
Riadiace napätie: 24V

Dvojité prípojnice, 3-fázové, pripojovacie pole (1 ks)
Trojfázová dvojitá prípojnica pre prevádzku paralelných vedení. Dvojitá prípojnica má dva vývody, ktoré je možné zapínať alebo vypínať cez odpojovače.
Istič zatvára záťaž alebo napájanie.
Spínacie prvky: 2x odpojovač s pripojením diaľkového ovládania a pomocným kontaktom
1x 5 A istič s diaľkovým ovládaním a pomocným kontaktom
Displej: svetlá pre spínacie stavy izolátorov a ističov
Ovládanie pomocou tlačidla, riadiaceho vstupu alebo rozhrania Ethernet
Vyhotovenie ako didakticky upravený prístroj na paneli s výškovým formátom A4, všetky vstupy a výstupy musia byť vyvedené na bezpečnostné
zdierky
2x rozhranie Ethernet
Vysielač akustického signálu pre výstražné a poplachové správy
Trojfázové meranie prúdu do 5A
3x trojfázové meranie napätia do 500 V
Integrovaná kontrola nasledovných parametrov:
Nadprúd, prepätie, fázová poloha, rozdiel napätia
Riadiace napätie: 24V
Simulácia vedenia VN 150km / 300km (1 ks)
Trojfázový model vysokonapäťového nadzemného vedenia s rôznymi dĺžkami na meranie rôznych prevádzkových podmienok (chod naprázdno,
nastavenie, skrat). Faktor 1/1000 pre prúd a napätie
-

•

-

Dĺžka vedenia: 150 km / 300 km
Rezistory na fázu: 3,6 Ohm / 7,2 Ohm
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-

-

•

Nadprúdové časové relé (1 ks)
Panel obsahujúci digitálne trojfázové nadprúdové časové relé. Integrovaný program je zodpovedný za autotest a vypínací test. Relé má tri inverzné
prúdové charakteristiky (normálne, silne inverzné a extrémne inverzné). Parametre relé je možné nastaviť ručne alebo v spojení s PC.
-

-

-

-

-

-

-

•

Nominálna frekvencia: 50 až 60 Hz
Spotreba energie v obvode: 0,1 VA pri IN = 1A
Tepelná kapacita prúdového obvodu:
Rázový prúd (polvlna) 250x IN
▪
na 1 s 100x IN
▪
po dobu 10 s 30x IN
▪
nepretržitý 4x IN
Výstupné relé:
▪
Spínací prúd: 20A
▪
Nominálny prúd: 5A
Max. zaťaženie kontaktu:
▪
1250 VA / DC; 120 W / DC, ohmický
▪
500VA / AC; 75 W / DC, induktívne
Vypínacie parametre:
▪
I> 0,5 - 2 x IN
▪
I> 1-15x IN
▪
ti> 0 - 100 s
▪
ti> 0-2,5 s
LED indikátory:
▪
„ZAPNUTÉ“
▪
I> a I >> začínajúce (LED blikajúce)
▪
I> a I >> vypnutie (LED trvalo svieti)
ovládacie prvky:
▪
Tlačidlo „TEST“ na spustenie autotestu
▪
6x potenciometer pre nastavenie doby prevádzky a doby jazdy
▪
8x prepínač DIP na nastavenie charakteristík
Úpravy o časové faktory a nominálne údaje
Vstupy / výstupy: 4 mm bezpečnostné zdierky
Integrované rozhranie RS 485 je vhodné na nastavenie parametrov relé. Je tiež možné ukladať a prenášať namerané hodnoty relé do az počítača.
Optický prenos signálu zaručuje galvanické oddelenie.
Indikátory rozhrania:
▪
1. LED zelená = prevádzkový indikátor
▪
2. LED diódy zelené = prenos údajov
Rozmery (VxŠxH): max. 300 x 230 x 125 mm
Hmotnosť: max. 1 kg

Ohmická záťaž 3 x 560 Ohm (1 ks)
Záťaž musí byť vhodná pre paralelné, sériové, Y a D zapojenie
-

•

Induktancia na fázu: 150mH / 300mH
Kapacita na fázu:
▪
Vodič - vodič: 2 x 150nF / 300nF
▪
Vodič - uzemnenie: 2 x 0,55μF / 1,1μF
Max. príkon: 1 kW
Napätie: 3x 400V, 50 / 60Hz
Prúd: 2A
Vyhotovenie ako didakticky upravený prístroj na paneli s výškovým formátom A4, všetky vstupy a výstupy musia byť vyvedené na bezpečnostné
zdierky

Odpor: 3 x 560 ohmov
Prúd: 3 x 0,5 A
Vyhotovenie ako didakticky upravený prístroj na paneli s výškovým formátom A4, všetky vstupy a výstupy musia byť vyvedené na bezpečnostné
zdierky

Regulované trojfázové napájanie 0-450V/2A, 72TE (1 ks)
Sieťové pripojenie nastaviteľné 0 ~ 255 / 450V pre nepretržité napájanie trojfázovým prúdom
Sieťové pripojenie: 230 / 400V, 50/60 Hz
Výstupné napätie: 3x 0 ~ 450V, 50/60 Hz nastaviteľné pomocou 3 fázového premenného transformátora (tolerancia 0,5%)
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•

Spínací modul (2 ks)
Prístroj musí umožňovať napätie zapnúť manuálne a manuálne vypnúť.
-

•

•

•

Menovité napätie: 230 / 400V, 50 / 60Hz
Riadiace napätie: 24V
Menovitý prevádzkový prúd: 16A
Funkcie: 2 tlačidlá, diaľkové ovládanie pre vypínacie relé
Signály: Signálna kontrolka pre "On" a "Off"
Kontakty: 3 kontakty vo východzej polohe otvorené, 2 pomocné kontakty
Vyhotovenie ako didakticky upravený prístroj na paneli s výškovým formátom A4, všetky vstupy a výstupy musia byť vyvedené na bezpečnostné
zdierky

Zásuvková lišta, 6 zásuviek (2 ks)
S vypínačom, podsvieteným, 2-pólovým
6x zásuvka DIN49440, 250V ~, 16A
Napájací kábel 1,5 m
Analyzátor kvality siete s grafickým displejom a pamäťou (2 ks)
Trojfázové meranie prúdu a napätia 3x400V / 5A
Meranie fázových napätí, zreťazených napätí a prúdov
Stanovenie zdanlivého, aktívneho a jalového výkonu
Stanovenie aktívneho, jalového a zdanlivého výkonu
Získavanie faktorov frekvencie a skreslenia prúdu a napätia
Meranie sieťových harmonických a prúdu neutrálnym vodičom
Meranie impulzov
Zobrazenie maximálnych a priemerných hodnôt
Veľký, kontrastný podsvietený grafický displej
Zobrazenie v tabuľkách, diagramoch a obrázkoch
Digitálny vstup a výstup pre voľné priradenie s funkciami
Rozhranie Ethernet
Demonštračný merač pre sieťovú prevádzku
Prevádzkové napätie: 110V-230V, 50 / 60Hz
Vyhotovenie ako didakticky upravený prístroj na paneli s výškovým formátom A4, všetky vstupy a výstupy musia byť vyvedené na bezpečnostné
zdierky

E-zbierka úloh: Smart Grid (1 ks)
Multimediálna softvérová zbierka úloh s virtuálnymi nástrojmi
-

•

Výstup DC 0 ~ 250V
Výstupný prúd: 2,0A
4 mm bezpečnostné zásuvky (L1, L2, L3, N, PE, L-, L +)
1x voltmeter 0 ~ 450V (pohyblivý železný nástroj)
1x ampérmeter 0 ~ 3A (nástroj na pohyb železa)
3 fázové svetlá
1x spínač meracích bodov L1-N, L2-N, L3-N, L1-L2, L1-L3, L2-L3
1x spínač meracích bodov I1, I2, I3
Ochrana: 3 ističe tepelných magnetických zariadení
Ochranný spínač motora nastaviteľný od 1.6 ~ 2.5A
Podpäťová spúšť
Rozmery: 3HE / 72TE
Hmotnosť: max 10 kg

interaktívne návody na zapojenie cvičení
meranie a testovanie
otázky so spätnou väzbou a testovanie znalostí
možnosť tlače meracích protokolov s riešeniami

E-zbierka úloh: Dvojité prípojnice (1 ks)
interaktívne návody na zapojenie cvičení
meranie a testovanie
otázky so spätnou väzbou a testovanie znalostí
možnosť tlače meracích protokolov s riešeniami
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•

Software SCADA pre Power Engineering Lab (1 ks)
Softvér pre dohľadovú kontrolu a získavanie údajov (SCADA) musí dokázať monitorovanie, kontrolu a získavanie údajov o technických procesoch v
reálnom čase.
SCADA pre Power Engineering Lab musí byť softvér na riadenie a monitorovanie energetických systémov. Všetky namerané hodnoty a stavy meracích
zariadení v systéme musí byť možné v softvéri zobraziť v reálnom čase. Softvér musí ovládať dôležité parametre a signály.
Požadované funkcie:
-

Symbolické usporiadanie všetkých zariadení Lucas-Nülle Energietechnik alebo porovnateľných na obrazovke
Štandardizované symboly elektronických obvodov na vizualizáciu obvodov
Voľne konfigurovateľná štruktúra obvodu
Individuálne konfigurovateľný zoznam hodnôt pre zobrazenie ľubovoľného počtu nameraných hodnôt
Zobrazenie nameraných hodnôt a stavov v reálnom čase
Zaznamenávanie diagramov nameraných hodnôt v priebehu času
Úpravy, analýzy a export diagramov
Integrovaný soft PLC
Prehliadač SCADA
Návrhár panelov SCADA
Vzdialený klient / server SCADA
SCADA OPC klient
SCADA IEC 61850 klient
Realizácia a analýza inteligentných sietí (Smart Grid)

•

Sada Patch káblov Cat5E (2 sady)
Patch kábel 2x1 m žltý,
Patch kábel 1x2,0 m žltý

•

Sieťový adaptér USB 10/100 BaseTX RJ45 (1 ks)
Vysokorýchlostné zariadenie USB 2.0
Spätne kompatibilné s hostiteľskými radičmi USB 1.1 a 1.0
Kompatibilný s IEEE 802.3u, 10 / 100Base-T a TX
Na rozhraní Ethernet sú podporované režimy obojsmerného aj úplného
Automatické uplink (MDI-II / MDI-X)
Podporované operačné systémy: Windows 10, Linux, Mac OS 10.x

•

5-portový ethernetový prepínač (1 ks)
5x konektor RJ-45
Vrátane napájania

•

Bezpečnostná prepojka čierna 4 mm s vývodom, 1000 V / 32 A CAT II (40 ks)

•

Bezpečnostná prepojka modrá 4 mm s vývodom, 1000 V / 32 A CAT II (5 ks)

•

Bezpečnostná prepojka zelenožltá 4 mm s vývodom, 1000 V / 32 A CAT II (10 ks)

•

Sada bezpečnostných meracích vodičov 4mm (2 ks)
Sada bezpečnostných meracích káblov, 31 kusov, so stohovateľnými 4 mm lamelovými konektormi a vysoko flexibilným káblom s dvojitou izoláciou
-

6x 25 cm dlhý, čierna
4x 50 cm dlhý, čierna
2x 100 cm dlhý, modrá
2x 100 cm dlhý, červená
1x 100 cm dlhý, zelená / žltá
1x 150 cm dlhý, modrá
1x 150 cm dlhý, zelená / žltá
2x 150 cm dlhý, zelená
4x 150 cm dlhý, hnedá
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-

4x 150 cm dlhý, čierna
4x 150 cm dlhý, sivá
Prierez vodiča 2,5 mm2
Menovité údaje: 600V CAT II, 32A

•

Bezpečnostný merací vodič (4mm), 25cm/10", čierny, prierez vodiča 2,5 mm2, 600V CAT III, 1000V, CAT II, 32A (6 ks)

•

Prevodník RS485 / USB (1 ks)
USB-RS485 je kompletný adaptér z USB na RS485. Je napájaný z USB portu počítača. Adaptér USB-RS485 je rozpoznaný PC ako sériové rozhranie a môže
byť použitý ako taký.
-

Vstup: USB 1.1 a USB 2.0 kompatibilný
Prenosová rýchlosť: max. 115,2 kbps
Izolácia: až 3000 VDC

•

Prepojovací konektor pre PROFIBUS s PG so zástrčkou a ukončovacím odporom (10 ks)
S integrovanou zásuvkou PG na pripojenie PC / PG bez potreby akýchkoľvek ďalších inštalácií plus integrovanou kombináciou rezistorov s posuvnými
prepínačmi na oddelenie funkcií. Zahŕňa konektor Fast-Connect pomocou krimpovacích koncoviek s výstupmi 90°.

•

Kábel PROFIBUS (20 m)

•

Nástroj na odblankovánie kábla PROFIBUS (1 ks)
Na rýchle a ľahké pripojenie konektorov PROFIBUS ku káblom zbernice PROFIBUS

•

Mobilný stojan z hliníkových profilov, lišty na 3 rady panelov, 6x zásuvka, rozmery max. 1250x700x1955mm (1 ks)
Vysokokvalitný, mobilný stojan pre meranie a predvádzanie s nohami z hliníkových profilov, vhodné na používanie s didaktickými prístrojmi osadenými
na paneloch s výškovým formátom A4.
Rozsah dodávky musí zahŕňať dosku stola, nosný rám, hliníkové profily.
Mobilný experimentálny stojan by mal byť dodaný ako súprava vrátane montážneho návodu.
-

Stolová doska:
30 mm stolová doska
Povrchová úprava musí byť odolná voči širokej škále chemikálií a činidiel, ako sú zriedené kyseliny a zásady
Povrchová úprava musí byť odolná voči popáleniu spájkovačkou, odkvapkávajúcim cínom
Olemovanie stolovej dosky musí byť pevnou, nárazuvzdornou ochrannou hranou z 3 mm hrubého plastu farby RAL 7047
Na spodnej strane dosky musí byť namontovaná multizásuvka s 2m napájacím káblom
Minimálne požiadavky na rám:
2x extrudovaný hliníkový profil s profilom s viacerými drážkami
8 ekvivalentných drážok v extrudovanom hliníkovom profile (3 na každej bočnej strane + 1 na každej čelnej ploche)
Drážky na držanie štandardného príslušenstva
4x hliníkový H profil, 1150 mm, pre 3-úrovňové usporiadanie meracích panelov DIN A4
Voľný priestor v hliníkových nohách na vedenie kabeláže
Stolové nohy z oceľových obdĺžnikových profilov so 4 riadenými dvojitými kolieskami, z ktorých 2 sú brzdené
Povrchová úprava epoxidovou živicou
Rozmery max. (VxŠxH): 1250 x 700 x 1970 mm

•

Držiak vodičov pre mobilný stojan (1 ks)
Šírka 200 mm s 12 káblovými otvormi na uloženie 48x 4 mm bezpečnostných meracích káblov

•

Držiak plochého monitora (1 ks)
Otočný držiak monitora pre montáž na hliníkové profily systému. Držiak musí umožniť optimálne umiestnenie monitora.
-

skladacie rameno s 2-dielnym spojom
Rýchle uvoľnenie pre plynulé nastavenie výšky na extrudovanom hliníkovom profile

89

-

VESA nástavec 75
VESA nástavec 100
2 káblové príchytky na vedenie káblov na nosnom ramene
Nosnosť do 15kg
Monitor TFT sa musí dať otáčať rovnobežne s okrajom stola
Vzdialenosť musí byť plynulo nastaviteľná od 105 do 480 mm

•

Držiak PC pre mobilný stojan (1 ks)
s 3 naskrutkovanými gumenými zátkami, rozmery min. 65x65x114 mm cca. (horná fixácia pre PC)
Výška držiaka kábla a držiaka na pripojenie k počítaču sa dá nastaviť pozdĺž hliníkových profilov
Na upevnenie doľava alebo doprava, vrátane upevňovacích materiálov
Práškový povlak z epoxidovej živice odolný voči kyselinám s hrúbkou približne 80 μm, farba RAL 7047

•

Ochranný obal pre mobilný stojan (1 ks)
Protiprachový kryt pre trojúrovňové experimentálne vozíky, na ochranu zariadenia pred prachom a vlhkosťou a na udržanie zariadenia mimo dohľadu
(kryt nesmie byť priehľadný)
-

7.

Farba: matná tmavo šedá s vytlačeným logom LN v oranžovej farbe)
Materiál: nylonová látka s polyuretánovým poťahom
Vysoko odolný proti roztrhnutiu, impregnovaný na umývanie a vode odolný

Sada pracoviska Elektromobilita (1ks)

Minimálna požadovaná technická špecifikácia:

•

Model CarTrain Elektromobilita II - Alternativne pohony - elektromobilov a hybridných vozdiel (1 ks) alebo ekvivalent
Na prednej strane musí byť motor-generátorová jednotka a dve prevodovky, ktoré prenášajú hnaciu silu na dve kolesá na zadnú nápravu.
Rôzne typy pohonov a koncepcie vozidiel musia byť reprezentované rôznymi krycími fóliami. Okrem grafického znázornenia zodpovedajúcich
blokových schém je možné priamo v blokovej schéme vykonávať merania jednotlivých elektrických komponentov a tokov energie.
Farebný dotykový panel musí poskytovať pohľad na prístrojový panel každého vozidla.
Integrovaný tester motora musí byť možné vyvolať cez dotykový panel.
Toky energie a energie musia byť zobrazené na farebnom dotykovom paneli v štýle originálnych vozidiel.
Rýchlosť vozidla musí byť možné voľne nastaviť pomocou potenciometra.
Prostredníctvom potenciometra musí byť možné nastaviť dostupné množstvo energie VN batérie medzi 0% a 100%.
Musí byť možnosť voľby režimu jazdy spínačom na prepínanie medzi sklonom, úrovňou a stúpaním.
Systém sa musí spúšťať pomocou uzamkateľného zapaľovania.
Systém musí mať 4 12V jednosmerné batérie zapojené do série, ktoré pomáhajú pri sériovom pripojení článkov akumulátora.
Na prednom paneli musí byť odpojovač akumulátora, aby sa systém VN odpojil od napájania.
Za uzamykateľným krytom sa musia nachádzať testovacie zásuvky, na ktorých musí byť možno merať prítomnosť napätia.
Meracie body z resolvera musia byť vyvedené na 4mm meracie zdierky. Merajú sa hodnoty sínusového a kosínusového napätia resolvera.
Meracie zásuvky pre vyrovnanie potenciálov musia byť realizované na 4mm bezpečnostných zdierkach.
Meracie zásuvky na meranie tienenia káblov sú realizované na 4mm bezpečnostných zdierkach.
Meracie zásuvky z meniča musia byť realizované na 4mm bezpečnostných zdierkach.
Meracie zásuvky motora / generátora 1 musia byť realizované na 4mm bezpečnostných zdierkach
Meracie zásuvky motora / generátora 2 musia byť realizované na 4mm bezpečnostných zdierkach
Musia byť nainštalovaná zásuvka na pripojenie k nabíjacej stanici podľa IEC 61851-1 Mode3
Musia byť testovacie svorky na preukázanie bezpečnostného dotazu medzi nabíjačkou a vozidlom cez riadiaci kontakt sú určené pre 4 mm
bezpečnostné zdierky.
Pre lepšie pochopenie musí poskytovať pravá strana predného panela grafické znázornenie všetkých konfigurácií pohonu pokrytých systémom.
Na prednom paneli musí byť vypínač núdzového zastavenia.
Systém je možné pripojiť k PC cez USB kábel. Zabudovaný merací prístroj musí umožniť zaznamenávanie všetkých meraní do systému a ich prenos
do PC cez rozhranie USB.
Modul na prepínanie chýb musí simulovať rozsiahle chybové situácie.
Merania izolačného odporu musia byť vykonávané dodaným meracím prístrojom.
Na zariadení musí byť možné realizovať nasledovné elektrické merania:
▪
Nabíjanie akumulátora
▪
Vybitie akumulátora
▪
Merania napätia na akumulátore
▪
Určenie absencie napätia jednotlivých systémov
▪
Napätie medziobvodu
▪
Meranie izolačného odporu
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▪
Fázové meranie na motore / generátore 1
▪
Fázové merania na motore / generátore 2
▪
Sínusové a kosínusové napätie z resolvera
▪
Vyrovnanie potenciálov
▪
Elektromgentické tienenie
▪
Pilotný kontakt v nabíjacom systéme
▪
Vyhodnocovacie napätie v systéme nabíjania
▪
Napájacie napätie v zásuvnom systéme
▪
Variabilné napätie a priebehy generátora funkcií
▪
Variabilné signály frekvenčného generátora
▪
Variabilné napätie cez trojfázové napájanie
▪
Variabilné napätie a fázový posun prostredníctvom rozšíreného sieťového napájania
Rozmery a napájanie:
▪
Napájanie: AC 230 V 50-60 Hz / 16 A
▪
Prívodný kábel v dĺžke 3 m so zástrčkou
▪
Rozmery max. (ŠxVxH): 1000 x 800 x 220mm
▪
Hmotnosť: max. 75 kg

•

Elektrikárske prstové rukavice pre prácu s napätím do 1000V (1 ks)
Latexové elektrikárske rukavice pre prácu v napäťových rozsahoch do 1000 V. Rukavice musia poskytovať požadovanú ochranu pred úrazom elektrickým
prúdom. Rukavice sú v balení chránené pred UV žiarením. Ďalšie požadované parametre:
Splenie normy: EN 388 + EN 60903
Materiál: prírodný latex
Vyhotovenie: trieda 0 (pre napätie do 1000 V)

•

Skúšačka do 690 V (1 ks)
Profesionálna skúšačka napätia musí poskytovať rýchle výsledky testov, ktoré potrebujete pri svojej každodennej práci, s veľkými, ľahko použiteľnými
tlačidlami, podsvietením a ľahko pochopiteľnými zvukovými a fyzickými displejmi pre každú pracovnú situáciu. Zariadenie musí mať stabilnú, vysoko
kvalitnú konštrukciu pre dlhú životnosť. To zahŕňa odolné, tvarované plastové puzdro, hrubší rozchod s indikátorom opotrebenia, robustné puzdro na
batérie a priliehavý chránič hrotov meracej sondy. Taktiež musí vyhovovať najnovším európskym bezpečnostným predpisom podľa EN 61243-3: 2010,
aktuálnej a príslušnej norme pre takéto skúšobné zariadenia.
Tester napätia tiež musí poskytovať rôzne ľahko zrozumiteľné správy so štyrmi rôznymi napäťovými displejmi: jasné zobrazenie stavu a nameraných
hodnôt pomocou LED, zobrazenie nameranej hodnoty na jasnom digitálnom displeji, test kontinuity s akustickým signálom alebo vibračný senzor
poskytujúci hmatovú spätnú väzbu (vibračný snímač v T110 T130, T150). V závislosti od situácie musí byť možné vybrať najúčinnejšiu metódu. Indikátor
batérie musí včas upozorniť na to, že jej napätie klesne pod prípustnú hodnotu. Tester musí dokázať detekovať prítomnosť napätia (> 50 V AC,> 120 V
DC) aj bez batérií - čo je dôležitá bezpečnostná funkcia. V zriedkavých prípadoch, keď batérie zlyhajú, je táto funkcia veľmi užitočná na detekciu
prítomnosti napätia. Ďalšie požadované parametre:
Rozsah meraného napätia: 12 - 690 V / AC / DC
Frekvenčný rozsah: DC / 40 - 400 Hz
Stupeň krytia: IP64
Kategória merania: CAT III 690 V, CAT IV 600 V
Napájacie napätie: 2 mikro batérie (1,5 V IEC LR03 AAA)
Kalibrovateľné podľa: ISO / DAkkS
All-in-One merací prístroj pre hybridné vozidlá a elektromobily (1 ks)
Štandardný prístroj pre typové skúšky vozidiel s vysokonapäťovými systémami pre Európu a krajiny, ktoré sa k tomuto nariadeniu pripojili. S meracím
prístrojom All-in-One musí byť možné skúšať elektrickú bezpečnosť podľa UNECE R100. Musí kombinovať tri zariadenia v jednom: multimeter,
miliohmmeter na kontrolu uzemnenia a tester izolácie na meranie izolačného odporu.
Meranie napätia VN: S meracím rozsahom 3 volty až 600 voltov (AC / DC) a ochranou proti napäťovým rázom do 4 000 voltov (CAT II 600V) musí tento
prístroj merať vysokého napätia. Doplnková funkcia určovania frekvencie AC signálov musí umožniť, aby sa určila frekvencia ľubovoľných VN signálov.
Vykonanie merania vyrovnania potenciálov: Prístroj musí umožniť meranie v rozsahu mΩ so skúšobným prúdom 0,2 A alebo 1,0 A. Teda vyrovnanie
potenciálov môže byť určené presne podľa platných špecifikácií. Na tento účel musí používať meracie zariadenie štvorvodičové meranie, ktoré zaručuje
presné výsledky merania.
Meranie izolačného odporu: Merač musí poskytovať kompletný izolačný tester, ktorý meria odpory medzi 30,0 MΩ a 3,00 GΩ. Pre toto meranie sa môžu
použiť rôzne testovacie napätia (medzi 50 V a 500 V), ktoré sú založené na menovitom napätí systému VN. Pre všetky odpory pod 30 MΩ musí byť k
dispozícii integrovaný ohmmeter. Ďalšie požadované parametre:
Meranie izolačného odporu 30,00 MΩ - 3 000 GΩ s nastaviteľnými testovacími napätiami 50, 100, 250, 500 V
Milliohmmeter: 3 000 mΩ - 300,00 mΩ s 1A meracím prúdom a 30,00 mΩ - 30,00Ω s 200 mA meracím prúdom a Kelvinovým pripojením
(štvorvodičové meranie)
Meranie odporu 300 Ω - 30 MΩ
Meranie napätia 3 V - 600 VDC a 3 V - 600 VAC s ± 30 000 číslicami
Meranie frekvencie 300 Hz - 3 kHz
DATA-Hold pamäť pre až 1200 meraných hodnôt

•
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Test kontinuity a diódy
Ochrana proti preťaženiu
Súčasťou balenia je kalibračný certifikát DAkkS
LCD displej s podsvietením
Štandardne vybavené 3 NiMH batériami a nabíjačkou
Kategória merania 600 V CAT II
Gumený ochranný kryt na ochranu pred nárazmi a nárazmi
Obsah dodávky
▪
Gumový ochranný kryt oranžový
▪
3x NiMH batéria (AA)
▪
Napájací zdroj NA HIT 27
▪
Návod na obsluhu D / GB / F
▪
Kalibračný certifikát DAkkS

•

Sada meracích vodičov pre CarTrain 4mm (1 sada) alebo ekvivalentných
Sada káblov musí obsahovať 4 mm bezpečnostné meracie káble, potrebné na vykonávanie početných meraní na systéme poťadovanom systéme. Káble
sa musia jednoducho pripojiť k meracej jednotke pomocou 4 mm bezpečnostných zdierok. Obsah sady:
2x 4mm- bezpečnostný merací kábel červený (100 cm)
2x 4mm bezpečnostný merací kábel čierny (100 cm)
2x 4mm-bezpečnostná prepojka žltá
1x 4mm- bezpečnostná prepojka čierna

•

Nabíjacia stanica CarTrain Ladestation pre hybridné vozidlá (1 ks) alebo ekvivalentná
Nabíjacia stanica na vyučovanie nabíjania VN batérie vo vozidle. Nabíjacia stanica musí byť použiteľná pre trenažéry Cartrain "Elektromobilita" a CarTrain
"Diagnostika alebo ekvivalentná a oprava VV batérie". Okrem toho musí byť možné pripojenie reálneho hybridného alebo elektrického vozidla bez
obmedzenia. Nabíjacia stanica musí mať nabíjací port typu 2 s príslušným nabíjacím regulátorom, ktorý monitoruje komunikáciu s vozidlom vzhľadom
na parametre nabíjania podľa IEC 61851. Stĺpik musí používať režim 3 s maximálnym nabíjacím prúdom 10 ampérov. Ďalšie požadované parametre:
Nabíjacia zásuvka typu 2 pre režim 3 - režim nabíjania
Ochranný kryt nabíjacej zásuvky
Ovládač ako súčasť nabíjacej zásuvky na uzamknutie alebo uvoľnenie zástrčky v zásuvke
Stýkač na odpojenie nabíjacej prípojky od siete
Maximálny nabíjací prúd 10 A
Vstupy a výstupy: 4 mm bezpečnostné zásuvky
Vnútorné pomocné napätie 24VDC / 1A
Napájanie: 230V AC / 50-60Hz

•

Mobilný stojan pre systémy InsTrain/CarTrain SybaPro 1010x1350x700mm (1 ks) alebo porovnateľný.
Mobilný stojan z hliníkových profilov jmusí byť špeciálne navrhnutý tak, aby niesol požadoavné systémy. Či už ide o predvádzanie alebo merania
študentov všetky systémy sa musia dať bezpečne a štruktúrovane zapájať.
Mobilný experimentálny stojan sa musí dodávať ako súprava:
-

•

Hliníkový profil s integrovanými drážkami na uchytenie rôznych prídavných zariadení
4x riaditeľné dvojité kolieska, z toho 2 brzdené
Stolová doska 1000 x 30 x 700 mm (ŠxVxH)
Panely s vysoko zhutnenou viacvrstvovou jemnou drevotrieskovou doskou podľa DIN EN 438-1; Farba svetlosivá; s obojstranným 0,8 mm jemne
štruktúrovaným laminátom (Resopal) podľa DIN 16926
Orámovanie odkladacej dosky pevnou, nárazuvzdornou ochrannou hranou z 3 mm hrubého plastu farby RAL 7047
Náter a ochranná hrana sú bez PVC
Integrovaná 5-zásuvka
Výška stola 830 mm
Rozmery bez požadovaného modulu max. (ŠxVxH): 1070 x 1350 x 700
Rozmery s požadovaným modulom max. (ŠxVxH): 1070 x 1650 x 700

Držiak PC (1 ks)
Držiak na PC pre mobilné stojany a laboratórne stoly série SybaPro alebo porovnateľné , musí byť vyrobený z perforovaného 2 mm oceľového plechu,
na montáž na hliníkový profil.
variabilná montáž na výšku
pre úzke PC / nastaviteľná šírka (60 - 160 mm)
s variabilne nastaviteľnou aretáciou proti pádu s gumovou opierkou Možnosť montáže na ľavú alebo pravú stranu
Dodávka vrátane montážneho materiálu epoxidový práškový náter odolný voči kyselinám, cca 80μm, farba RAL 7047
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•

Držiak plochého monitora s ukončením VESA75/100 (1 ks)
Otočný držiak monitora pre montáž na hliníkové profily systému SybaPROalebo porovnateľného. Musí umožňovať optimálne umiestnenie monitora pre
prácu bez únavy.
skladacie, 2-dielne rameno
Rýchle uvoľnenie pre plynulé nastavenie výšky na extrudovanom hliníkovom profile
VESA nástavec 7,5 x 7,5 cm
vrátane adaptéra od VESA 75 (7,5x7,5) do VESA 100 (10x10)
2 káblové príchytky na vedenie káblov na nosnom ramene
Nosnosť do 15 kg
Monitor TFT musí byť možné otáčať rovnobežne s okrajom stola
plynule nastaviteľné od 105 do 480 mm
Súčasťou dodávky musí byť aj sada pre vedenie káblov na hliníkových profiloch laboratórnych systémov radu SybaProSet alebo ekvivalentu
obsahujúca:
3x priečne držiaky pre prednú / zadnú drážku hliníkového profilu
3x priečne držiaky pre bočné drážky hliníkového profilu
12 káblových spojok
4 hliníkové krycie profily pre tesnenie / vedenie káblov vo vnútri drážok hliníkového profilu
vrátane montážneho návodu

•

Trojfázový multifunkčný stroj, 0,3 kW (1 ks)
Trojfázový asynchrónny motor s klznými krúžkami s ďalším využitím ako synchrónny motor / generátor (podobne ako rotor s hladkým jadrom)
Menovité napätie: 400/230 V, 50 Hz
Nominálny prúd: 0,87 A / 1,5 A
Nominálna rýchlosť: 1420/1500 ot / min
Nominálny výkon: 0,27 kW
Cos phi: 0,7
Napätie budiča: 107 V AC / 20 V DC
Budiaci prúd: 1,7 A AC / 4 A DC
Poskytovanie údajov o motoroch prostredníctvom elektronickej menovky EDD (Electronic Drive Data)

8.

Sada pracoviska Učebňa praktických meraní slaborpúd

Minimálna požadovaná technická špecifikácia:

Pracovisko študenta:
•

Laboratórny stôl, max.. 1500x800x760mm (10 ks)
Laboratórny stôl s nohami z hliníkových profilov, kompatibilný so všetkými nástavcami a doplnkami systému.
Doska stola:
Doska stola 30 mm vyrobená z viacvrstvovej jemne mletej drevotriesky s vysokou hustotou podľa DIN EN 438-1 farba šedá, odtieň RAL 7035
Obojstranná povrchová úprava laminátovým náterom (Resopal) s jenom štruktúrou nanensým v hrúbke 0,8 mm podľa DIN 16926
Povrch odoláva voči širokému spektru chemikálií a činidiel, ako sú zriedenej kyseliny a zásady
Povrch jodolává popálenie, napr. Proti tekutej spájke, rovnako ako bodové ohrievanie spájkovačkou alebo cigaretou
Doska stola je olemovaná pevnou, nárazuvzdornou nábytkovú hranou z 3mm hrubého plastu farby RAL 7047
povrch stola a nábytková hrana sú bez PVC
Rám stola:
Stolové nohy z ťahaného hliníkového profilu s profilovaním s viacerými drážkami
8 rovnakých drážok v hliníkovom profile (3 na bočných stranách + 1 na čelných stranách)
Drážky umožňujú uchytenie štandardných držiakov
Vo vnútri profilov sú dve oddelené káblové priehradky pre vedenie káblov
Integrované výškovo nastaviteľné nožičky pre kompenzáciu nerovnosť ností podláh
Stolový rám vyrobený zo stabilných, obdélníkovch profilov so všetkými potrebnými otvormi pre montáž stolové nohy a podvěsného kontajnera
Rám stola obsahuje prídavnú strednej priečnu vzperu
Povrchová úprava profilov rámu je vyvedená epoxidovú prysky- povedať odolnú voči kyselinám, o sile cca 80 mikrometrov, farba RAL 7047
Rozmery stola:
Výška pracovnej plochy min. 760 mm
Vonkajšie rozmery max. (ŠxVxH): 1500 x 800 x 760 mm

•

Prístrojová nádstavba na dosku stola pripravená pre vkladanie násuvných prístrojov (10 ks)
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Možnosť umiestnenia maximálne 18 modulov á 12 šírkových jednotiek
Možnosť inštalácie prepojených stolov (káblové priechodky v spodnej časti prístrojovej nadstavby)
Prístrojové moduly 3 výškové jednotky sú prepojené zbernicou
Svorkovnica pre pripojenie na mieste
Spodná a vrchná časť prístrojovej nadstavby sú vyrobené z eloxovaného hliníkového profilu E6 / EV1
Bočné panely sú vyrobené z lakovaného oceľového plechu, farba šedá (RAL7047)
Vysokonapäťové rýchlospojky so stupňom krytia IP20 podľa DIN EN 61984:
Vonkajšie rozmery (ŠxVxH): max. 1430 x 133 x 230 mm

•

Napájacia jednotka eternetového napájania 230V/50Hz (10 ks)
19 "napájací panel , 230 V / 50 Hz, 3 stupne spínania, typ B RCD, ochranný spínač motora a núdzový vypínač:
Diaľkovo ovládateľný 3-HU (19 ") napájací panel / vložka kanálu (trojfázová) vrátane dotykového displeja 2,8 palca, pre napájanie a ochranné
obvody
Bezpečná aktivácia až troch úrovní napájacieho napätia (vrátane bezpečného nízkeho napätia, striedavého prúdu a trojfázového)
Riadiace funkcie výlučne cez Ethernet.
Kontrola úrovne napätia pre jednotlivcov, skupiny alebo všetky naraz.
Časový limit pre aktiváciu napájacieho napätia pomocou funkcie časovača
Jednoduché a intuitívne ovládanie všetkých funkcií prostredníctvom dotykovej obrazovky bez prídavného počítača vďaka procesoru
zabudovanému do zariadenia.
Obsahuje ochranu a spínaciu jednotku pre trojfázové napájanie
▪
RCD typu B pre všetky súčasné typy podľa VDE 0100 časť 723
▪
Ochranný spínač motora, 10-16 A, vrátane podpäťového vypnutia (16-A miniatúrny istič)
▪
Spínač núdzového zastavenia s aretáciou so žltým signálnym krúžkom
▪
Núdzové vypnutie pomocou izolačného prvku podľa DIN VDE 0100-530 2011-06
Detekčný obvod núdzového zastavenia na detekciu toho, kde bolo prerušené prerušenie a jeho zobrazenie na pracovnom stole učiteľa, vrátane
dodatočného redundantného resetovania prostredníctvom hlavného PC
Detekcia vypnutých bezpečnostných prvkov na presnú pracovnú stanicu (vrátane všetkých RCD, ochranných spínačov motora a ističov), vrátane
dodatočného redundantného resetovania prostredníctvom hlavného PC
Stav všetkých spínačov (núdzové zastavenie, vypnutie RCD, zapnutie alebo vypnutie napätia atď.) Zobrazené na displeji a súčasne odoslané do
hlavného PC
3 prídavné kontrolky úrovne napätia
3 ovládacie stýkače, 3 výkonové stýkače a 2 monitorovacie stýkače
6 digitálnych výstupov diaľkovo ovládateľných napríklad cez Ethernet na riadenie spúšťania kanálov
2,8 "TFT dotykový displej pre zobrazenie a aktiváciu povolených parametrov a zobrazenie nasledujúcich funkcií:
▪
Čas
▪
nastavenie časovača
▪
núdzové zastavenie
▪
detekcia vypnutia RCD
▪
preťaženie / skrat,
▪
vrátane automatického šetriča obrazovky
Špecifické signály a napätia pre rôzne koncové zariadenia (napr. Laboratórne napájacie zariadenia, generátory) môžu byť diaľkovo ovládané.
Študentom môžbe byť zakázaná konfigurácia zariadenia
Vyžaduje sa navyše: Prevádzka pomocou softvéru SybaNet Lab Manager alebo porovnateľným s externým počítačom učiteľa alebo
prostredníctvom ovládacej jednotky SybaNet alebo porovnateľnej / 19 "dotykový panel (hlavný počítač)
Na prácu na jednotlivých študentských pracovných staniciach nie je potrebný žiadny samostatný / externý počítač
Existuje tiež možnosť použitia dodatočného sekundárneho alebo individuálneho ovládania, ktoré umožňuje deaktiváciu druhého zariadenia
prostredníctvom mobilného tabletového počítača alebo druhého PC.
Rozmery: 3 HU / 54 PU
Hmotnosť: max. 2,5 kg

•

Multifunkčná napájacia jednotka DC,AC, trojfázová, generátor funkcií, 60 TE (10 ks)
Multifunkčný kompaktný zdroj napájania vrátane funkčného generátora a trojfázového zdroja, vhodný pre akékoľvek základné alebo pokročilé
experimenty v oblasti elektrotechniky, elektroniky a digitálnej technológie ktorý musí mať nasledvné arametrae a vlastnosti. Napájací zdroj má mať
ochrannú izoláciu a zaisťuje mimoriadne nízke napätie v súlade s normou EN 61010. Všetky výstupy majú mať samonastavovacie ističe, ktoré bezpečne
prerušia napájanie v prípade súčasného preťaženia. Zariadenie má byť bezúdržbové a zvlášť vhodné pre začiatočníkov. Moderná technológia s
prepínaným režimom napájania umožňujúca nízku spotrebu energie.
Stabilizované stabilné napätie + 15 V, -15 V, obidve 1A
Stabilizované stabilné napätie, + 5V, 1A
Stabilizované stabilné napätie pre vozidlá, 12V, 1A
Stabilizované nastaviteľné napätie, 0 ~ 30 V, 1 A
AC napätie, 12 V, 24 V, obe 700 mA, 50 Hz
Trojfázový generátor s 3 fázami a N
Amplitúda 3 x 7 / 12V
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Výstupný prúd max. 3 x 200 mA,
Frekvencia 1Hz alebo 50 Hz
Generátor funkcií
▪
0,1 Hz ~ 500 kHz v 5 rozsahoch
▪
Výstupné signály: sínusová vlna, trojuholník, štvorcová vlna, digitálna
▪
Výstupné napätie - 10V ~ 0 ~ 10V
▪
Výstup s pomerom: 10: 1
▪
Výstupný prúd max .: 200 mA
Na všetkých výstupoch je odolný voči skratu alebo so samočinným resetom ističov
5 tlačidiel pre rôzne funkcie
17 LED diód na použitie ako signálne svetlá
Osvetlený sieťový vypínač
Vstupné napájanie: 230 V / 50 Hz
Rozmery: 3HU / 60PU

•

Konštantný DC zdroj 2x 0-15V/0-10A s podsvieteným digitálnym displejom, 42 TE (10 ks)
Mikrokontrolérom riadené napájanie jednosmerným prúdom 2x 0-15V / 0-10A (200 W)
2x výstupy 0-15V / 0-10A
Bezpečnostné zásuvky
Prepäťová ochrana (OVP)
Ochrana pred prehriatím (OT)
Sieťové rozhranie (rozhranie)
Vrátane. Softvér na monitorovanie a kontrolu operácií
2x štvormiestny displej (1x na kanál) pre prúd a napätie
Konvekčné chladenie
Bezpečnosť podľa EN 60950
Automatické nastavenie prúdu a napätia na maximálne zaťaženie
Vstupné napätie: 90-264 V / 45-65 Hz
Faktor výkonu:> 0,99
Výstupné napätie: 2 x 0-15 V
Stabilita pri zaťažení 0 - 100%: <0,15%
Stabilita pri + 10% InUIn: <0,02%
Zvlnenie BWL 20 MHz: <80 mVpp / 9 mV RMS
Obnovenie času načítania 10 - 100%: <1 ms
Presnosť: <0,2%
Výstupný prúd: 0-10A
Stabilita pri 0-100% +-UOut: <0,05%
Stabilita pri +10% +-UIn: <0,15%
Zvlnenie: <25mApp / 9mA RMS
Presnosť: <0,2%
Účinnosť: 85%
Výstupný výkon: 200 W (2 x 100 W)
Trieda ochrany: I
Hmotnosť: max. 2,5 kg

•

USB Hub, 30TE (10 ks)
6-násobný vysokorýchlostný rozbočovač USB 2.0 ako zásuvná vložka 3HU umožňuje pripojenie až 6 zariadení USB.
1x kábel USB 2.0 na pripojenie k počítaču
Zobrazenie zostavených spojení pomocou LED
Rozmery: 3 HU / 30 PU
Hmotnosť: max. 1 kg

•

Kryt, 12 TE (10 ks)
Kryt na vyplnenie medzier v prístrojovej jednotke
Rozmery: 3HU / 12PU
Hmotnosť: max. 0,5 kg

•

Kryt, 24 TE (10 ks)
Kryt na vyplnenie medzier v prístrojovej jednotke
Rozmery: 3HU / 24PU
Hmotnosť: max. 0,5 kg

95

•

Kryt, 30 TE (20 ks)
Kryt na vyplnenie medzier v prístrojovej jednotke
Rozmery: 3HU / 30PU
Hmotnosť: max. 0,5 kg

•

Štruktúrovaná kabeláž, switch, router (10 sád)
Sada kabeláže a komponentov potrebných na vytvorenie siete v učebni praktických meraní slaboprúd
8-portový ethernetový prepínač (1 ks)
▪
5 portov 10/100M LAN, RJ-45
▪
Vrátane napájania
router (1 ks)
▪
WiFi 2,4 / 5 GHz, 802.11b/g/n/ac
▪
1x 10/100M WAN, RJ-45
▪
4x 10/100M LAN, RJ-45
▪
Vrátane napájania
Patch kábel s konektormi RJ-45 (3 ks)
▪
rôzne v dĺžky 2 - 5 m

•

Drevená stolička s ergonomickou dosadacou plochou (1 ks)
Stolička s oceľovým rámom a ergonomicky tvarovaným sedákom PAGHOLZ
Sedadlo s vtlačenou textúrou
Rám s okrúhlymi rúrkami, 25/2 + 2,5 mm, so silnou doskou pre umiestnenie samotného sedadla
Epoxidová živica
Bukové sedadlo lakované v prírodnej farbe
Plstené podložky na ochranu podlahy
Veľkosť: 6E
Hmotnosť: max. 7 kg

Pracovisko učiteľa:
•

Laboratórny stôl, max. 1600x800x760mm (10 ks)
Laboratórny stôl s nohami z hliníkových profilov, kompatibilný so všetkými nástavcami a doplnkami systému.
Doska stola:
Doska stola 30 mm vyrobená z viacvrstvovej jemne mletej drevotriesky s vysokou hustotou podľa DIN EN 438-1 farba šedá, odtieň RAL 7035
Obojstranná povrchová úprava laminátovým náterom (Resopal) s jenom štruktúrou nanensým v hrúbke 0,8 mm podľa DIN 16926
Povrch odoláva voči širokému spektru chemikálií a činidiel, ako sú zriedenej kyseliny a zásady
Povrch jodolává popálenie, napr. Proti tekutej spájke, rovnako ako bodové ohrievanie spájkovačkou alebo cigaretou
Doska stola olemovaná pevnou, nárazuvzdornou nábytkovú hranou z 3mm hrubého plastu farby RAL 7047
povrch stola a nábytková hrana bez PVC
Rám stola:
Stolové nohy z ťahaného hliníkového profilu s profilovaním s viacerými drážkami
8 rovnakých drážok v hliníkovom profile (3 na bočných stranách + 1 na čelných stranách)
Drážky umožňujú uchytenie štandardných držiakov
Vo vnútri profilov dve oddelené káblové priehradky pre vedenie káblov
Integrované výškovo nastaviteľné nožičky pre kompenzáciu nerovnosť ností podláh
Stolový rám vyrobený zo stabilných, obdélníkovch profilov so všetkými potrebnými otvormi pre montáž stolové nohy a podvěsného kontajnera
Rám stola obsahuje prídavnú strednej priečnu vzperu
Povrchová úprava profilov rámu je vyvedená epoxidovú prysky- povedať odolnú voči kyselinám, o sile cca 80 mikrometrov, farba RAL 7047
Rozmery stola max.(ŠxVxH): 1600 x 800 x 760 mm
Výška pracovnej plochy min. 760 mm

•

Prístrojová nadstavba pre prístrojové zásuvné moduly (1 ks)
s výškou 3 výškové jednotky, pre stôl SybaPro alebo porovnateľný s dĺžkou 1600 mm, 216 šírkových jednotiek
Možnosť umiestnenia maximálne 18 modulov á 12 šírkových jednotiek
Možnosť inštalácie prepojených stolov (káblové priechodky v spodnej časti prístrojovej nadstavby)
Prístrojové moduly 3 výškové jednotky sú prepojené zbernicou
Svorkovnica pre pripojenie na mieste
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-

Spodná a vrchná časť prístrojovej nadstavby sú vyrobené z eloxovaného hliníkového profilu E6 / EV1
Bočné panely sú vyrobené z lakovaného oceľového plechu, farba šedá (RAL7047)
Vysokonapäťové rýchlospojky so stupňom krytia IP20 podľa DIN EN 61984:
Vonkajšie rozmery max. (ŠxVxH): 1530 x 133 x 230 mm

•

Napájacia jednotka trojfázová s Fi B30mA, Núdzový STOP, šírka , 54 TE (1 ks)
Zásuvný modul pre napájanie AC / DC s prúdovým chráničom AC / DC (RCCB)
Napätie 230/400 V / 50 Hz
Spínací zámok na povolenie prevádzky
Motorový istič 10 ~ 16 A
Vypnutie podpätia
Prúdový chránič striedavého prúdu AC / DC RCD typu B podľa VDE 0100, odsek 723
Núdzové vypínacie tlačidlo s funkciou prepnutia na reset
5 bezpečnostných zásuviek L1, L2, L3, N, PE
3 kontrolky
Rozmery: 3 HU / 54 PU
Hmotnosť: max. 3 kg

•

Riadaica jednotka, Unit touch panel vrátane softvéru pre riadenia laboratória (1 ks)
Riadiaca jednotka / počítač s dotykovým panelom, na riadenie a monitorovanie učební alebo laboratórií. Všetky funkcie ovládané a monitorované
prostredníctvom (hlavného) dotykového panela pomocou sprievodného softvéru (Lab Manager).
Graficky je možné zobraziť všetky stavy prepínania pre rôzne pracovné stanice študentov (používateľské menu). Konfigurácia a prihlásenie z rôznych
pracovných staníc sú tiež implementované prostredníctvom dotykového panela (menu administrátora). Okrem toho je možné pomocou softvéru
nastavovať rôzne konfigurácie pre rôznych používateľov.
Samotní používatelia môžu použiť všetky dostupné aktualizácie zistené samotným systémom priamo prostredníctvom portu USB na prednom
ovládacom paneli.
Softvér na správu kompletného (sieťového) laboratória:
Organizácia do správcovských a užívateľských ponúk
Prístup k menu chránený heslom
Grafické usporiadanie a pohľady z vtáčej perspektívy na laboratóriá (konfigurácia miestnosti)
Pracovné stanice sa dajú ovládať jednotlivo, v skupinách alebo spolu
Pracovné stanice môžu byť aktivované jednotlivo, v skupinách alebo spolu (nízkonapäťové, striedavé alebo trojfázové)
Zariadenie je možné jednotlivo aktivovať alebo deaktivovať na rôznych študentských pracovných staniciach
Časový limit pre aktiváciu napájacieho napätia pomocou funkcie časovača
Dodatočné diaľkové ovládanie pre rôzne laboratórne sieťové a signálne zariadenia
Grafické užívateľské rozhranie umožňuje výber konkrétneho zariadenia a konfiguráciu parametrov
Možnosť prednastaviť, obmedziť alebo monitorovať rôzne napätia a signály pre rôzne zariadenia
Vložky (zásuvné jednotky) môžu byť ovládané priamo. To znamená, že jednotliví študenti alebo skupiny študentov môžu mať k dispozícii generátor
signálov pre DC generátor výstupy alebo trojfázový generátor. Voliteľne je možné zablokovať možnosť študentov konfigurovať určité vybavenie
samotných.
Grafické zobrazenie všetkých funkcií pre rôzne pracovné stanice, ako sú stavy spínačov atď.
Displej pre núdzové vypnutie vrátane rozpoznania stanice
Detekcia výpadku RCD (FCCB) s grafickou vizualizáciou vrátane detekcie pracovnej stanice, kde došlo k výpadku
Zobrazenie preťaženia, napr. po skrate
Riadenie mechanizmu automatického spúšťania stola / vedenia
Softvér automaticky detekuje pripojené zariadenia
Časové zapnutie pomocou časovačov odpočítavania s voliteľným časovým limitom (napr. Pre meracie cvičenia alebo skúšky)
Plne funkčný zabudovaný počítačový systém s licencovaným operačným systémom Linux
Riadiaca jednotka:
-

CPU: i.MX6Q, 1 GHz aleboporovnatľný
Pamäť: 1 GB DDR3 RAM, 4 GB eMMC Flash, 512 kB SRAM
Displej: 7,0 "5: 3, TFT-TN, 800 x 480, 262 K, LED 400 cd / m², 40 000 h
Dotykový panel: 4-vodičový odporový, N / A
Rozhrania: 1x USB 2.0 OTG, 1x hostiteľ USB 2.0, 1x Ethernet 100 Mbits / s, 2/2 digitálne I / O, HDMI, 2x RS-232, 1x RS-485, 1x CAN, 16 GP I / O, 1x
karta SD, 1x reproduktor, 1/1 audio I / O1x
Ďalšie porty: RTC, CAN / RS485 galv. Izolovaný
Prevádzková teplota: 0 ~ 60 ° C
Vrátane napájacieho zdroja: 9 ~ 30 VDC
Automatický denný reštart systému Master, nastaviteľný z ponuky správcu na osvieženie pamäte RAM
Automatické denné reštartovanie klientskeho systému, nastaviteľné z ponuky správcu na osvieženie pamäte RAM
Pre pracovné stanice študentov alebo pre učiteľov nie sú potrebné žiadne ďalšie / externé počítače
Aktualizačná funkcia so zistením samotným systémom, keď je zapojená aktualizácia USB kľúča
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-

Možnosť vylepšenia systému pridaním tablet PC (Android) s paralelnou prevádzkou systému cez WiFi a sprievodnú aplikáciu

•

Multifunkčná napájacia jednotka DC,AC, trojfázová, generátor funkcií, 60 TE (1 ks)
Multifunkčný kompaktný zdroj napájania vrátane funkčného generátora a trojfázového zdroja, vhodný pre akékoľvek základné alebo pokročilé
experimenty v oblasti elektrotechniky, elektroniky a digitálnej technológie ktorý musí mať nasledvné arametrae a vlastnosti. Napájací zdroj má mať
ochrannú izoláciu a zaisťovať mimoriadne nízke napätie v súlade s normou EN 61010. Všetky výstupy majú mať samonastavovacie ističe, ktoré bezpečne
prerušia napájanie v prípade súčasného preťaženia. Zariadenie má byť bezúdržbové a zvlášť vhodné pre začiatočníkov. Moderná technológia s
prepínaným režimom napájania umožňujúca nízku spotrebu energie.
Stabilizované stabilné napätie + 15 V, -15 V, obidve 1A
Stabilizované stabilné napätie, + 5V, 1A
Stabilizované stabilné napätie pre vozidlá, 12V, 1A
Stabilizované nastaviteľné napätie, 0 ~ 30 V, 1 A
AC napätie, 12 V, 24 V, obe 700 mA, 50 Hz
Trojfázový generátor s 3 fázami a N
Amplitúda 3 x 7 / 12V
Výstupný prúd max. 3 x 200 mA,
Frekvencia 1Hz alebo 50 Hz
Generátor funkcií
▪
0,1 Hz ~ 500 kHz v 5 rozsahoch
▪
Výstupné signály: sínusová vlna, trojuholník, štvorcová vlna, digitálna
▪
Výstupné napätie - 10V ~ 0 ~ 10V
▪
Výstup s pomerom: 10: 1
▪
Výstupný prúd max .: 200 mA
Na všetkých výstupoch je odolný voči skratu alebo so samočinným resetom ističov
5 tlačidiel pre rôzne funkcie
17 LED diód na použitie ako signálne svetlá
Osvetlený sieťový vypínač
Vstupné napájanie: 230 V / 50 Hz
Rozmery: 3HU / 60PU

•

Konštantný DC zdroj 2x 0-15V/0-10A s podsvieteným digitálnym displejom, 42 TE (1 ks)
Mikrokontrolérom riadené napájanie jednosmerným prúdom 2x 0-15V / 0-10A (200 W)
2x výstupy 0-15V / 0-10A
Bezpečnostné zásuvky
Prepäťová ochrana (OVP)
Ochrana pred prehriatím (OT)
Sieťové rozhranie (rozhranie)
Vrátane. Softvér na monitorovanie a kontrolu operácií
2x štvormiestny displej (1x na kanál) pre prúd a napätie
Konvekčné chladenie
Bezpečnosť podľa EN 60950
Automatické nastavenie prúdu a napätia na maximálne zaťaženie
Vstupné napätie: 90-264 V / 45-65 Hz
Faktor výkonu:> 0,99
Výstupné napätie: 2 x 0-15 V
Stabilita pri zaťažení 0 - 100%: <0,15%
Stabilita pri + 10% InUIn: <0,02%
Zvlnenie BWL 20 MHz: <80 mVpp / 9 mV RMS
Obnovenie času načítania 10 - 100%: <1 ms
Presnosť: <0,2%
Výstupný prúd: 0-10A
Stabilita pri 0-100% +-UOut: <0,05%
Stabilita pri +10% +-UIn: <0,15%
Zvlnenie: <25mApp / 9mA RMS
Presnosť: <0,2%
Účinnosť: 85%
Výstupný výkon: 200 W (2 x 100 W)
Trieda ochrany: I
Hmotnosť: max. 2,5 kg

•

USB Hub, 30TE (1 ks)
6-násobný vysokorýchlostný rozbočovač USB 2.0 ako zásuvná vložka 3HU umožňuje pripojenie až 6 zariadení USB.
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-

1x kábel USB 2.0 na pripojenie k počítaču
Zobrazenie zostavených spojení pomocou LED
Rozmery: 3 HU / 30 PU
Hmotnosť: max. 1 kg

•

Kryt, 12 TE (1 ks)
Kryt na vyplnenie medzier v prístrojovej jednotke
Rozmery: 3HU / 12PU
Hmotnosť: max. 0,5 kg

•

Kryt, 24 TE (1 ks)
Kryt na vyplnenie medzier v prístrojovej jednotke
Rozmery: 3HU / 24PU
Hmotnosť: max. 0,5 kg

•

Kryt, 30 TE (1 ks)
Kryt na vyplnenie medzier v prístrojovej jednotke
Rozmery: 3HU / 30PU
Hmotnosť: max. 0,5 kg

•

Štruktúrovaná kabeláž, switch, router (1 ks)
Sada kabeláže a komponentov potrebných na vytvorenie siete v učebni praktických meraní slaboprúd
8-portový ethernetový prepínač (1 ks)
▪
5 portov 10/100M LAN, RJ-45
▪
Vrátane napájania
router (1 ks)
▪
WiFi 2,4 / 5 GHz, 802.11b/g/n/ac
▪
1x 10/100M WAN, RJ-45
▪
4x 10/100M LAN, RJ-45
▪
Vrátane napájania
Patch kábel s konektormi RJ-45 (3 ks)
▪
rôzne v dĺžky 2 - 5 m

•

Kreslo s podrúčkami (1 ks)
Kancelárske kreslo otočné a výškovo nastaviteľné, ktorá poskytuje komfortné sedenie pri každodennej práci za počítačom alebo pri študentských
povinnostiach. Kvalitná plastová ružica s kolieskami. Kreslo musí byť čalúnené pohodlnou čiernou ekokožou, ktorá je nenáročná na údržbu. Pre
pohodlnejšie sedenie je vybavené plastovými opierkami rúk. Výšku sedenia možno jednoducho regulovať mechanizmom umiestneným pod sedákom.

Cena za jednotlivé položky zahŕňa všetky poplatky spojené s dodávkou obstarávaného tovaru (balné, dovoz, likvidácia
odpadu, montáž, zapojenie, protokolárne odovzdanie, poučenie / školenie a pod.)

Miesto/miesta dodania: Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky, Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky, Slovenská
republika; (pre všetky časti)
Lehota dodania tovaru: 6 mesiacov (od vyzvania); (pre všetky časti)
Splatnosť faktúry: 60 dní (pre všetky časti)

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z
použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt
konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom
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alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné
technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a ekologické charakteristiky, ktoré sú
nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách
konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. V
prípade použitia ekvivalentných technických riešení uchádzač preukáže ich úžitkové, prevádzkové, funkčné a
ekologické charakteristiky výpočtami vykonanými autorizovanými osobami alebo meraniami vykonanými
autorizovanými alebo certifikovanými osobami. V prípade použitia ekvivalentných produktov uchádzač
preukáže ich úžitkové, prevádzkové, funkčné a ekologické charakteristiky vyhláseniami zhody a doplňujúcimi
podkladmi k nim alebo certifikátmi vydanými autorizovanými alebo notifikovanými osobami.
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B. 2 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zmluva") medzi týmito zmluvnými stranami

I.
Zmluvné strany
Kupujúci:

Nitriansky samosprávny kraj
Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Zastúpený: doc. Ing. Milanom Belicom, PhD., predsedom
IČO:37861298
DIČ: 2021611999
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0022 8736
Kupujúci nie je platcom DPH.
(ďalej len „Kupujúci")
Predávajúci:
Zastúpený:
Adresa :
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Zapísaný v OR
Predávajúci je/nie je platcom DPH.
(ďalej len „Predávajúci")

II.
Preambula
Kupujúci na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania - § 66 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejný
obstarávateľ rozhodol o postupe nadlimitným spôsobom bez využitia elektronického trhoviska.

III.
Predmet zmluvy a termín dodania
1. Predmetom zmluvy je nákup prevádzkových strojov, zariadení, techniky a náradia v rámci projektu :
Obnova technického vybavenia pre moderné odborné vzdelávanie v škole budúcnosti, ktorý je
schválený na financovanie na základe výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14, ich zoznam a podrobná
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špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky, ktorá je neoddeliteľnou
súčasťou tejto zmluvy vrátane ich dodávky, montáže a zaškolenia obsluhy a likvidácie odpadov.
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v rozsahu podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy v
predpísanom množstve a podľa požadovanej špecifikácie a v štandardnej kvalite zodpovedajúcej
všetkým technickým normám SR.
3. Termín dodania predmetu zmluvy je do 6 mesiacov odo dňa, kedy kupujúci písomne vyzve
predávajúceho na dodanie predmetu zmluvy.
4. Predávajúci sa zaväzuje predmet zmluvy dopraviť do miesta dodania: Spojená škola, Komárňanská
28, 940 75 Nové Zámky.

IV.
Dodacie podmienky
1. Kupujúci sa zaväzuje tento predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa článku IV.
2. Kupujúci sa zaväzuje spolupôsobiť s predávajúcim.
3. Spolu s predmetom zmluvy resp. spolu s časťou predmetu zmluvy pri čiastkovom dodaní budú
kupujúcemu odovzdané nasledovné doklady :
-daňový doklad
-záručný list, servisná knižka, príp. ostatné potrebné doklady a manuály
-dodací list alebo preberací protokol
4. Pri prevzatí predmetu zmluvy resp. časti predmetu zmluvy podpíšu zmluvné strany prostredníctvom
svojich poverených zástupcov dodacie listy alebo preberacie protokoly, ktoré budú prílohou daňového
dokladu.
5. Odovzdanie predmetu zmluvy resp. časti predmetu zmluvy bude vykonané povereným zástupcom
predávajúceho — servisným technikom a prevzatie zástupcom kupujúceho-konečného prijímateľa
resp. riaditeľom organizácie, v mieste dodania v termíne na základe dohody, najneskôr v termíne
dodania uvedeného v čl. III ods. 3 tejto Zmluvy. Predávajúci je povinný vyrozumieť kupujúceho
(faxom, alebo mailom) o pripravenosti predmetu zmluvy resp. časti predmetu zmluvy k odovzdaniu prevzatiu minimálne 2 pracovné dni vopred.
6. Predmet zmluvy uvedený v čl. III. tejto zmluvy je splnený jeho prevzatím a podpísaním dodacieho
listu alebo preberacieho protokolu zástupcom kupujúceho. V prípade čiastkového dodania predmetu
zmluvy sa predmet zmluvy považuje za splnený prevzatím poslednej časti predmetu zmluvy
a podpísaním dodacieho listu alebo preberacieho protokolu zástupcom kupujúceho.
7. Na dodacom liste je predávajúci povinný uviesť identifikačné znaky dodávaného predmetu zmluvy a
jeho množstvo.
8. V prípade, ak kupujúci preukázateľne odmietne prevziať predmet zmluvy resp. časť predmetu zmluvy
napriek tomu, že predmet zmluvy je pripravený na prevzatie, je splnenie predmetu zmluvy resp. časti
predmetu zmluvy splnené jeho uskladnením u predávajúceho. Predávajúci bude o tejto skutočnosti
kupujúceho informovať písomne.
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9. Predávajúci je povinný pri dodaní predmetu zmluvy resp. časti predmetu zmluvy odovzdať
používateľovi všetky doklady nevyhnutné k jeho prevzatiu a používaniu, ako aj doklady uvedené v
ods. 3.
10. Predávajúci vyhlasuje, že predmet kúpy dodávaný v rámci predmetu tejto zmluvy je doteraz
nepoužívaný a jeho technické a prevádzkové parametre sa zhodujú s parametrami uvádzanými ich
výrobcom, predmet zmluvy je nový, prvotriedneho vyhotovenia a z prvotriednych materiálov.

V.
Kúpna cena
1. Kúpna cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR
č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov takto:
Cena bez DPH v €:
DPH v €:
Cena s DPH v €:
slovom:
2. Dohodnutá kúpna cena je stanovená ako cena v čase podpisu tejto zmluvy.
3. Kúpna cena je splatná na základe daňového dokladu (faktúry) predávajúceho, ktorá bude kupujúcemu
odovzdaná súčasne s predmetom zmluvy resp. súčasne s každou dodanou časťou predmetu zmluvy
v prípade čiastkového plnenia. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu
ceny. Súčasťou každej faktúry musí byť dodací list alebo preberací protokol. Lehota splatnosti
faktúry je do 60 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň
odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.
4. V cene predmetu zmluvy je zahrnutá doprava a vyloženie predmetu zmluvy v zmysle čl. III ods. 4,
montáž a sprevádzkovanie, zaškolenie obsluhy a likvidácia odpadu.
VI.
Možnosť a spôsob úpravy ceny
1. Kúpnu cenu predmet zmluvy je možné meniť výlučne len na základe zmien obchodných podmienok
vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych noriem SR, a to formou dodatku odsúhlaseného
oboma zmluvnými stranami.

VII.
Možnosť odmietnuť prebratie predmetu zmluvy
1. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet zmluvy z dôvodu nedodržania akosti,
štruktúry alebo množstva predmetu zmluvy špecifikovaného v prílohe č. 1, pokiaľ sa zmluvné strany
nedohodnú inak.
VIII.
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Odstúpenie od zmluvy
1. Ak predávajúci poruší povinnosti ustanovené touto zmluvou, predmet zmluvy má vady. Za vady
predmetu zmluvy sa považuje aj dodanie iného predmetu zmluvy, ako určuje táto zmluva, čo zakladá
pre kupujúceho dôvod na odstúpenie od zmluvy.
2. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, ak dodávaný predmet zmluvy nemá tie isté funkčné vlastnosti,
ktoré špecifikoval v súťažných podkladoch a v prílohe č. 1 tejto Zmluvy, ak má právne vady alebo ak
nie je predmet zmluvy dodaný v termíne podľa čl. III ods. 3 tejto Zmluvy, ak sa zmluvné strany
nedohodli inak.
3. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z tejto zmluvy, pričom
obidve zmluvné strany sú povinné vrátiť si plnenia poskytnuté pred odstúpením od tejto zmluvy.
IX.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Predávajúci je povinný:
1. Dodať predmet zmluvy kupujúcemu riadne a včas, v požadovanom rozsahu a množstve, v bezchybnom
stave a v dohodnutej kvalite, čo kupujúci potvrdí preberacím protokolom alebo podpísaním dodacieho
listu.
2. Predmet zmluvy zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre takýto predmet
zmluvy v obchodnom styku na jeho uchovanie a ochranu.
3. Predmet zmluvy podľa potreby zmontovať a zaškoliť obsluhu.
4. Vzhľadom ku skutočnosti, že kúpa predmetu zmluvy, ktorý je predmetom tejto zmluvy je
spolufinancovaná prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu zo zdrojov EÚ
je predávajúci povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným predmetom zmluvy a
to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Kupujúci je povinný:
1. Zaplatiť za predmet zmluvy kúpnu cenu a prevziať predmet zmluvy v súlade s touto zmluvou.
Kupujúci je oprávnený:
1. Bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s predávajúcim v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu
zo zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim a výsledky administratívnej finančnej kontroly
Poskytovateľa (RO pre IROP) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania
predmetu zmluvy.

X.
Využitie subdodávateľov
1. Predávajúci nesmie plnenie predmetu zmluvy ako celok odovzdať inému subjektu.
2. Zoznam subdodávateľov s uvedením mena a priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu
alebo sídla, identifikačného čísla (IČO) alebo dátumu narodenia ak IČO nebolo pridelené, podielu
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zákazky formou subdodávky, ktorý má subdodávateľ realizovať, predmetu subdodávky - stručného
opisu práce subdodávateľa, ako aj s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy pobytu
osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, bude prílohou č. 2 tejto zmluvy.
3. Každý subdodávateľ, ktorý má podľa §11 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov vereného sektora v súlade
so zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ak sa má podieľať na dodaní a splnení predmetu zmluvy. Splnenie podmienok stanovené
zákonom č. 315/2016 Z.z. sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy.
4. Predávajúci je povinný oznámiť kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch.
5. Pravidlá pre zmenu subdodávateľov a povinnosť predávajúceho oznámiť zmenu subdodávateľa:
Predávajúci je povinný kupujúcemu predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude
obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má predávajúci v úmysle zadať subdodávateľovi, meno
a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum
narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zároveň musí byť uvedené zdôvodnenie
zmeny subdodávateľa, v rozpočte vyznačené položky, ktoré bude realizovať.
6. V prípade ak kupujúci schváli zmenu subdodávateľa, zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k
zmluve. Zmenou subdodávateľa nemôže dôjsť ku percentuálnemu navýšeniu podielu subdodávok.
7. Predávajúci prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých
potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na riadne plnenie predmetu zmluvy. Pri plnení
predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je predávajúci plne zodpovedný voči kupujúcemu
za včasné a riadne splnenie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám. Činnosť subdodávateľa/ľov
sa posudzuje ako činnosť predávajúceho vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.
XI.
Zmluvné pokuty
Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné zmluvné pokuty:
a) Za omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy je kupujúci oprávnený žiadať pokutu vo
výške 0,50 % z hodnoty predmetu zmluvy za každý deň z omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty
nezaniká nárok kupujúceho na prípadnú náhradu škody.
b) Za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny má predávajúci nárok na úrok z
omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania.
c) V prípade porušenia povinnosti predávajúceho podľa čl. X ods. 1 tejto zmluvy má kupujúci nárok na
zmluvnú pokutu vo výške 50% z ceny predmetu zmluvy.
d) V prípade porušenia povinností predávajúceho podľa čl. X ods. 2 až 7 tejto zmluvy má kupujúci nárok
na zmluvnú pokutu vo výške 1000,- eur za každé porušenie osobitne.

XII.
Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody na veci
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1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy dňom prevzatia predmetu zmluvy,
podpísaním preberacieho protokolu alebo dodacieho listu.

XIII.
Záruka
1. Na predmet zmluvy sa vzťahuje záruka 24 mesiacov.
Čl. XIV
Ochrana osobných údajov
1 Zmluvné strany dodržiavajú pri spracúvaní osobných údajov ustanovenia Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o
ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Podľa tejto Zmluvy sa obe Zmluvné strany
považujú za prevádzkovateľov vo vzťahu k osobným údajom kontaktných osôb a ďalších
spolupracujúcich osôb uvedených v tejto Zmluve alebo potrebných na plnenie tejto Zmluvy.
2 Zmluvné strany spracúvajú tieto osobné údaje kontaktných osôb: meno, priezvisko, titul, e-mailová
adresa, telefónne číslo, firemná adresa, pracovná pozícia/funkcia, podpis; Zmluvné strany prehlasujú,
že majú právny základ na poskytnutie (prenos) osobných údajov a dotknutá osoba bola informovaná o
poskytnutí osobných údajov druhej Zmluvnej strane. Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov
obsahuje náležitosti vyžadované Nariadením resp. Zákonom.
3 Na základe žiadosti Zmluvnej strany sa zaväzuje druhá Zmluvná strana kedykoľvek preukázať
poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov vrátane prenosu osobných údajov v zmysle
vyššie uvedených ustanovení.
XV.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi
ustanoveniami Obchodného zákonníka, nakoľko ide o vzťah subjektov, ktorý spadá pod vzťahy
uvedené v ustanovení § 261 Obchodného zákonníka.
2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných a očíslovaných dodatkov za podmienok
ustanovených v § 18 ods. 1. a 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní je a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci štyri a
predávajúci dve vyhotovenie.
4. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu tejto zmluvy zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle kupujúceho.
5. Zmluvné strany berú na vedomie, že predmetná zmluva je povinne zverejňovaná zmluva v zmysle §5a
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by
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nedošlo k zverejneniu tejto zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu zmluvy
nedošlo zo zákona.
6. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú t. j. v termíne dodania celkového predmetu zmluvy a vzájomného
vysporiadania záväzkov.
7. Predávajúci súhlasí s podmienkami súťaže určenými verejným obstarávateľom, ktorej sa stal víťazom.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho
pripájajú svoje podpisy.
9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je
Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky vrátane cenového návrhu
Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov.

V ................................... dňa :

V Nitre, dňa

...........................................
Predávajúci

.........................................................
Kupujúci
doc. Ing. Milan Belica, PhD.
predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja
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Príloha č. 2
Špecifikácia predmetu zákazky vrátane cenového návrhu
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Príloha č. 2
Zoznam subdodávateľov a „iných osôb“

Zoznam subdodávateľov

P.
č.

Názov, Sídlo

Meno
a priezvisko
osoby
oprávnenej
konať za
subdodávateľa

Dátum
narodenia
osoby
oprávnenej
konať za
subdodávateľa

Adresa pobytu
osoby
oprávnenej
konať za
subdodávateľa

IČO

Predmet
subdodávky

Podiel
subdodávky v
%

Zoznam „iných osôb“ v kontexte § 34 ods. 3 ZVO,
ktorá poskytuje zdroje alebo kapacity zhotoviteľovi počas platnosti tejto zmluvy

P.
č.

Názov,
Sídlo

Meno
a priezvisko
osoby
oprávnenej
konať za
„inú osobu“

Dátum
narodenia
osoby
oprávnenej
konať za
„inú
osobu“

Adresa
pobytu osoby
oprávnenej
konať za
„inú osobu“
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IČO

Predmet
záväzku „inej
osoby“

PRÍLOHA A
Verejný obstarávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Názov zákazky: „Zlepšenie materiálno technického vybavenia odborných učební SŠ Nové Zámky“

Identifikačné údaje uchádzača
Identifikačné údaje záujemcu/uchádzača v súlade s výpisom z Obchodného registra
Názov spoločnosti *)
Sídlo alebo miesto podnikania *)
PSČ *)
Mesto *)
Štát *)
Štatutárny zástupca *)
Titul *)
E-mail *)
Telefón *)
*) vyplniť
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PRÍLOHA B
Verejný obstarávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Názov zákazky: „Zlepšenie materiálno technického vybavenia odborných učební SŠ Nové Zámky“

Identifikačné údaje osoby,
ktorej služby alebo podklady pri vypracovaní uchádzač ponuky využil,
ak nevypracoval ponuku sám

Meno a priezvisko *)
Adresa pobytu*)
Obchodné meno alebo názov spoločnosti *)
Sídlo alebo miesto podnikania *)
IČO*)
*) relevantné údaje vyplniť
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PRÍLOHA C
Verejný obstarávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Názov zákazky: „Zlepšenie materiálno technického vybavenia odborných učební SŠ Nové Zámky – časť I.“

ČASŤ I. :

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ NA VYHODNOTENIE PONÚK

Obchodné meno uchádzača*)
Adresa alebo sídlo uchádzača*)
IČO*)
Kontaktná osoba: *)
E-mail*)
Telefón *)
Uchádzač je/nie je platcom DPH. *)

Kritérium hodnotenia ponúk:

Cena v €

DPH v €

Cena celkom

bez DPH

20%

S DPH

A) Robotické zostavy

Potvrdzujem, že údaje uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.

V …………………… dňa ……………….
........................................................
Podpis
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu
*) vyplniť
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PRÍLOHA C
Verejný obstarávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Názov zákazky: „Zlepšenie materiálno technického vybavenia odborných učební SŠ Nové Zámky“ - Časť II.

ČASŤ II. :

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ NA VYHODNOTENIE PONÚK

Obchodné meno uchádzača*)
Adresa alebo sídlo uchádzača*)
IČO*)
Kontaktná osoba: *)
E-mail*)
Telefón *)
Uchádzač je/nie je platcom DPH. *)

Kritérium hodnotenia ponúk:

Cena v €

DPH v €

Cena celkom

bez DPH

20%

S DPH

B) IKT a software

Potvrdzujem, že údaje uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.
V …………………… dňa ……………….
........................................................
Podpis
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu
*) vyplniť
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PRÍLOHA C
Verejný obstarávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Názov zákazky: „Zlepšenie materiálno technického vybavenia odborných učební SŠ Nové Zámky – časť III.“

ČASŤ III. :

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ NA VYHODNOTENIE PONÚK

Obchodné meno uchádzača*)
Adresa alebo sídlo uchádzača*)
IČO*)
Kontaktná osoba: *)
E-mail*)
Telefón *)
Uchádzač je/nie je platcom DPH. *)

Kritérium hodnotenia ponúk:

Cena v €

DPH v €

Cena celkom

bez DPH

20%

S DPH

C)Laboratórne prístroje

Potvrdzujem, že údaje uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.

V …………………… dňa ……………….
........................................................
Podpis
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu
*) vyplniť
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PRÍLOHA C
Verejný obstarávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Názov zákazky: „Zlepšenie materiálno technického vybavenia odborných učební SŠ Nové Zámky“ - Časť IV.

ČASŤ IV. :

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ NA VYHODNOTENIE PONÚK

Obchodné meno uchádzača*)
Adresa alebo sídlo uchádzača*)
IČO*)
Kontaktná osoba: *)
E-mail*)
Telefón *)
Uchádzač je/nie je platcom DPH. *)

Kritérium hodnotenia ponúk:

Cena v €

DPH v €

Cena celkom

bez DPH

20%

S DPH

D) Elektronické sady

Potvrdzujem, že údaje uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a sú v súlade s predloženou ponukou.
V …………………… dňa ……………….
........................................................
Podpis
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu

*) vyplniť
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PRÍLOHA D
Jednotný európsky dokument
JED - formulár vo formáte .rtf a JED – manuál si uchádzač stiahne z webovej stránky:
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejneobstaravanie-553.html.
Údaje uvedené v dokumente vo formáte .pdf, ktoré obsahujú informácie týkajúce sa postupu
a identifikácie verejného obstarávateľa si uchádzač prenesie do doku mente vo formáte .rtf.

Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa
V prípade postupov verejného obstarávania, v ktorých bola výzva na súťaž uverejnená v Úradnom vestníku
Európskej únie, sa informácie požadované v časti I zobrazia automaticky za predpokladu, že na vytvorenie
a vyplnenie jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie sa použije elektronická služba jednotného
európskeho dokumentu pre obstarávanie1. Referenčné číslo príslušného oznámenia2 uverejneného v Úradnom
vestníku Európskej únie :
Ú. v. EÚ S číslo [ ], dátum [ ], strana [ ]
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S : [ ][ ][ ]/S[ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Ak v Úradnom vestníku Európskej únie nebola uverejnená žiadna výzva na súťaž, verejný obstarávateľ alebo
obstarávateľ musí vyplniť informácie umožňujúce jednoznačnú identifikáciu postupu verejného obstarávania.
V prípade, keď nie je potrebné uverejnenie oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, uveďte ďalšie
informácie umožňujúce jednoznačnú identifikáciu postupu verejného obstarávania (napr. odkaz
na uverejnenie na vnútroštátnej úrovni). [...........]
INFORMÁCIE O POSTUPE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Informácie požadované v časti I sa zobrazia automaticky za predpokladu, že na vytvorenie a vyplnenie
jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie sa použije spomínaná elektronická služba jednotného
európskeho dokumentu pre obstarávanie. Ak sa tieto informácie nezobrazia automaticky, musí ich vyplniť
hospodársky subjekt.

Identifikácia obstarávateľa3
Názov:
O aké obstarávanie ide?

Odpoveď:
[ Nitriansky samosprávny kraj ]
Odpoveď: § 66

Útvary Komisie bezplatne sprístupnia elektronickú službu jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie verejným
obstarávateľom, obstarávateľom, hospodárskym subjektom, poskytovateľom elektronických služieb a iným zainteresovaným
stranám.
2
V prípade verejných obstarávateľov: buď predbežné oznámenie používané ako prostriedok vyzvania na súťaž, alebo
oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. V prípade obstarávateľov : pravidelné informatívne oznámenie používané
ako prostriedok výzvy na súťaž, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia o existencii kvalifikačného
systému.
3
Informácie, ktoré majú byť prevzaté z oddielu I bod I.1 príslušného oznámenia, v prípade spoločného obstarávania uveďte mená
všetkých zúčastnených obstarávateľov.
1
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Názov alebo skrátený opis obstarávania4

„Nákup modernej techniky pre praktické
vyučovanie študentov SPŠSaE Nitra“

Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný [ 07257/2021/VOaKI]
obstarávateľ alebo obstarávateľ (ak sa uplatňuje)5:
Všetky ostatné informácie vo všetkých oddieloch jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie vypĺňa
hospodársky subjekt.

4
5

Pozri body II.1.1 a II.1.3 príslušného oznámenia.
Pozri bod II.1.1 príslušného oznámenia.
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PRÍLOHA E – UDELENIE SÚHLASU PRE POSKYTNUTIE VÝPISU Z REGISTRA
TESTOV
Verejný obstarávateľ: Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
Názov zákazky: „Zlepšenie materiálno technického vybavenia odborných učební SŠ Nové Zámky“
UDELENIE SÚHLASU PRE POSKYTNUTIE VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV

na základe §10 a nasledujúcich zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Podpísaním tohto súhlasu ja ....................................ako štatutárny zástupca uchádzača ......................................, so sídlom
........................................., IČO: ............................................ udeľujem súhlas oprávnenému subjektu, t.j. verejnému
obstarávateľovi ako orgánu verejnej moci na vyžiadanie výpisu z registra trestov za účelom overenia bezúhonnosti fyzickej osoby
v zmysle § 32 ods. 1 písm. a) ZVO.
Tento súhlas je platný až do odvolania a vzťahuje sa na všetky úkony oprávnených subjektov vykonaných v rámci zákona.
Údaje o fyzickej osobe udeľujúcej súhlas:
Meno:

Dátum narodenia:

Terajšie priezvisko:

Rodné číslo:

Rodné priezvisko:

Prezývka:

Pohlavie:

Číslo občianskeho preukazu/pasu:

Trvalé bydlisko: Ulica, číslo:

Štát narodenia:

Obec:

Okres narodenia v SR alebo štát narodenia:

PSČ:

Miesto narodenia:

Údaje matky žiadateľa:

Údaje otca žiadateľa:

Meno:

Meno:

Priezvisko:

Priezvisko:

Rodné priezvisko:

Poučenie:
Osobné údaje sú spracovávané v zmysle zákona č. 18//2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Fyzická osoba vykonávajúca funkciu štatutárneho orgánu udeľuje súhlas pre oprávnené subjekty konajúce v zmysle zákona, aby
bolo možné zo strany oprávnených subjektov žiadať o poskytnutie výpisu z registra trestov za účelom overenia splnenia podmienky
účasti týkajúcej sa osobného postavenia v zmysle § 32 ZVO prostredníctvom informačného systému verejnej správy.
Osoba udeľujúca súhlas berie na vedomie, že pokiaľ udelenie súhlasu nebude vyplnené úplne a správne nebude možné získať výpis
z registra trestov integračnou akciou, čo môže mať dopad na posúdenie splnenia podmienky účasti v zmysle § 32 ZVO.
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Pokiaľ dôjde k odvolaniu tohto súhlasu nebude možné získať výpis z registra trestov integračnou akciou, čo môže mať dopad na
splnenie podmienky poskytnutia príspevku.

V ............................, dňa .....................

podpis fyzickej osoby udeľujúcej súhlas:

119

