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Výzva na predkladanie ponúk 
pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky 

podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) 

 
I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 
 
Názov organizácie:                        Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 
Adresa organizácie: Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky 
IČO:                               42337402 
Zastúpená: Ing. Martin Polovka, PhD., generálny riaditeľ 
Krajina:                         Slovenská republika 
Internetová adresa organizácie: http://www.nppc.sk 
 
Kontaktná osoba:  Ing. Aneta Banásová 
Telefón:  +421  37/6546 357 
E-mail:                             aneta.banasova@nppc.sk 
 
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum je verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 pís. d) 
zákona (ďalej len „verejný obstarávateľ“).  
 
II. OPIS 
Názov zákazky:                                      Externé služby 
Druh zákazky:  Služby 
Hlavné miesto plnenia:  Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, 

Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky 
 
Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
71315100-0 Poradenské služby pre stavbu budov 
71321100-5 Služby týkajúce sa ekonomiky stavebníctva 
71312000-8 Poradenské služby pre oblasť stavebného inžinierstva 
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 
 
Stručný opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb dodávateľa, v spolupráci s ktorým verejný obstarávateľ 
zanalyzuje aktuálne stavebné náklady na výstavbu budov slúžiacich pre potreby špeciálnej rastlinnej a 
živočíšnej výroby a navrhne resp. posúdi návrh indexácie vybraných položiek stavebných nákladov 
v živočíšnej výrobe, ktoré sú predmetom Katalógu cien poľnohospodárskej techniky, stavieb 
a technológií pre účely výzvy č. 52/PRV/2022, podopatrenie 4.1.  
Úspešný uchádzač na základe analýzy navrhne nové riešenie zodpovedajúce kritériám obstarávateľa a 
trhovým podmienkam spracované zrozumiteľným a jednoznačným spôsobom. V rámci analýzy 
úspešný uchádzač navrhne okrem iného aj periodicitu aktualizácie údajov. Jednotlivé aktualizácie budú 
v budúcnosti zadávané ako samostatné zákazky. Verejný obstarávateľ predpokladá aj priebežnú 
konzultáciu pri spracovaní zákazky s pracovnou skupinou verejného obstarávateľa, ktorá bude 
zarátaná v samotnej odplate.  
Spolupráca úspešného uchádzača s pracovnou skupinou verejného obstarávateľa bude spočívať 
v konzultáciách a poskytovaní koordinácie pri tvorbe nových podkladov určovania trhových 
podmienok stavebných nákladov rôzneho typu živočíšnej výroby. 
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Úspešný uchádzač teda v rámci realizácie predmetu zákazky: 
1. Preukáže spôsob spracovania údajov a východiská pre výpočty s ohľadom na efektivitu, objektivitu a 
jednoznačnosť použitých postupov. 
 
2. Pri problematike určovania stavebných nákladov na výstavbu budov pre potreby živočíšnej výroby 
určí hodnotu 1 m2 prípadne inú hodnotu podľa relevancie v prípade každej z typu stavieb, podľa typu 
zvieraťa zohľadňujúc pritom zákonné požiadavky v zmysle Vyhlášky č.230/1998 Z.z., o chove 
hospodárskych zvierat a o usmrcovaní jatočných zvierat, Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej 
republiky.  
 
3. Uchádzač má poznatky o súčasnom stave príslušnej legislatívy o priestorových a technických 
potrebách jednotlivých budov podľa typu zvieraťa, menovite: 

a) Hovädzí dobytok 
                  i.      Dojnice 
                 ii.      Hovädzí dobytok (okrem dojníc) 
               iii.      Plemenné býky 
          iiii.    Teľatá 

b) Hydina 

c) Ovce a kozy 

d) Králiky 

e) Kone 

f) Ošípané 

 
v alternatívach ustajnenia, resp. spôsoboch chovu, kde je relevantné. 
 
4.  Pri problematike určovania stavebných nákladov na výstavbu budov pre potreby špeciálnej rastlinnej 
výroby určí hodnotu 1 m2 prípadne inú hodnotu podľa relevancie v prípade každej z typu stavieb. 
 
Okrem vyššie uvedeného, súčasťou predmetu zákazky bude poskytnutie konzultačnej činnosti po 
odovzdaní diela podľa potreby, a to v rozsahu max. 100 osobohodín. 
 
Lehota plnenia predmetu zákazky:   
zaslanie finálnej verzie do 15 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvného vzťahu 
 
Financovanie predmetu zákazky: 
Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu bezhotovostným platobným stykom  

Lehota splatnosti faktúry: 20 dní odo dňa prevzatia a odsúhlasenia faktúry objednávateľom 

 

III. PODMIENKY ÚČASTI 
Uchádzač predloží v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu IV. Výzvy: 
1. vyplnenú Prílohu č. 1 „Kalkulácia ceny“  
 
IV. LEHOTA NA PREDLOŽENIE PONUKY:  
Dátum:  12.07.2022 do 15,00 hod. 
 
Uchádzač predloží ponuku v lehote na predkladanie ponúk, elektronicky na e-mailovú adresu: 
aneta.banasova@nppc.sk 
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V. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA PONUKY:  
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. V prípade variantných riešení uchádzač na túto 
skutočnosť osobitne upozorní a takéto variantné riešenie samostatne nacení. 
 
VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk predmetu zákazky: Priemerná cena z posudzovaných cien v EUR bez 
DPH 
 
VII. SPÔSOB UVEDENIA CENY: 
a) ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH"), navrhovanú cenu uvedie v 

zložení: 

 navrhovaná cena v EUR bez DPH, 

 navrhovaná cena v EUR vrátane DPH; 
b) ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu v EUR celkom so všetkými nákladmi na 

plnenie predmetu zákazky. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke; 
c) uchádzač uvedie navrhovanú cenu vyjadrenú v mene EUR v Prílohe č. 1 tejto Výzvy ako cenu celkovú 

a nemennú, ktorá bude zahŕňať všetky náklady spojené s plnením celého predmetu zákazky. 
 
VIII.  PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY 
Predmetná Výzva nevedie k uzatvoreniu odberateľsko-dodávateľského vzťahu a slúži verejnému 
obstarávateľovi len na informatívne účely pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky. Na základe 
jej výšky verejný obstarávateľ vyhlási predmet zákazky príslušným postupom podľa zákona.  
 
IX. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE  
Dátum vyhotovenia  výzvy: 1.7.2021 
 
Prílohy:  
Príloha č. 1 Kalkulácia ceny (osobitná príloha v doc.formáte) 
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