
 
Príloha č. 2 

 
 

„Špecifikácia predmetu zákazky“ 
(Rast  konkurencieschopnosti  spoločnosti  Gondor,  s.r.o. 

obstaraním inovatívnej technológie) 

 
 
 

Požadovaná minimálna technická 
požiadavka:  

Špecifikácia technickej požiadavky 
podľa ponuky uchádzača: 

 
Biorezonančný prístroj 

 
Rozsah frekvencií: rozsah minimálne 1Hz – 
120 000Hz 

1Hz-152 kHz 

Nastavenie zosilnenie frekvencie: min. rozsah: 
zosilnenie 0,1 až 50 násobok 

0,1-64 násobek 

Možnosť programovania: 
programovanie pôsobenia frekvenčného 
rozsahu  (úprava rozsahu frekvencie: celý 
rozsah, jedna frekvencia, vlastný nastaviteľný 
frekvenčný priepust, programovanie spôsobu 
pôsobenia frekvencie (priama, obrátená 
frekvencia, harmonická, disharmonická, 
kombinácia týchto), možnosť programovania 
priebehu zosilnenia frekvencie (konštantná, 
stúpajúca, klesajúca, stúpajúca a klesajúca, 
symetrická, stupňovitá, recipročný) 

Ano 

Možnosť programovania vlastných sekvencií 
pôsobenia 

Ano 

Možnosť nahrávania frekvencie do viacerých 
typov média (voda, alkohol, homeopatický 
cukor, kov, magnet, čip...) 

Ano 

Možnosť nahrávania do viacerých médií naraz  Ano 
Možnosť potenciácie homeopatických 
preparátov v  potenciách: (D3, D5, D6, D8, D10, 
D12, D15, D30, D60, D100, D200, D400, 
D1000) za použitia priamej, obrátenej alebo 
harmonickej a disharmonickej úpravy frekvencie 

Ano 

Testovací modul účinnosti s využitím 
elektroakupunkúry podľa Volla 

Ano 

možnosť pôsobenia na preparát pomocou 
magnetického poľa 

Ano 

prístroj registrovaný na ŠÚKL Ano 
Plne funkčný biorezonančný prístroj vrátane 
káblov na prepojenie snímacích a nahrávacích 
elektród, vrátane modulačných, snímacích 
elektród, vstupných a výstupných elektród, 
magnetickej sondy, elektródy pre viacero 
vzoriek naraz, možnosti nahrávania čipov, 
vrátane biotenzora 

Ano 



 
 

Obslužný softvér pre biorezonančný prístroj 
 

Ovládanie biorezonančného prístroja pomocou 
PC 

Ano 

Databáza homeopatických prípravkov Ano 
Databáza prípravkov - bylinné preparáty (TČM, 
...) 

Ano 

Databáza prípravkov – alergény, pele, potraviny Ano 
Databáza prípravkov – vitamíny, stopové prvky Ano 
Snímač substancií / digitalizér substancií Ano 
Možnosť vytvárania vlastných  programov  Ano 
  

 
Snímač substancií / digitalizér substancií 

 
Kompatibilita s biorezonančným prístrojom Ano 
Prevod vzorky do digitálnej formy a možnosť 
trvalého uloženia do databázy pre budúce 
využitie pri príprave homeopatického preparátu 
pomocou biorezonančného prístroja 

Ano 

Možnosť digitalizácie rôznych typov vzoriek: 
napr. krvná vzorka, sliny, sekréty/exkréty, 
prach, pele z ovzdušia, homeopatický liek, 
alopatický liek, bylinný preparát, atď.) 

Ano 
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