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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: JUDr. Sylvia Cabadajová, generálna riaditeľka 
Krajina:                         Slovenská republika 
Internetová adresa organizácie: http://www.nppc.sk 
 
Kontaktná osoba:  Ing. Aneta Banásová 
Telefón:  +421  911807743 
E-mail:                             obstaravanie@nppc.sk 
Osoba zodpovedná za vypracovanie opisu predmetu zákazky: doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc 
 
Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode Výzvy na 
predkladanie ponúk (ďalej len ,,Výzva“). 
 
II. OPIS 
Názov zákazky: Infraštruktúra na spracovanie 
Druh zákazky:  Tovary 
Hlavné miesto plnenia:  Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum- Výskumný 

ústav rastlinnej výroby, Bratislavská 122, 921 01 Piešťany 
 
Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
42163000-9 - Parné generátory 
42215200-8 - Zariadenia na spracovanie potravín  
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 
 
Stručný opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je dodávka infraštruktúry na spracovanie pre vedecko – výskumné účely, v rozsahu 
podľa technickej špecifikácie definovanej v Prílohe č. 1 tejto výzvy. 
 
Cena musí  zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady vynaložené v súvislosti s plnením predmetu 
zákazky. 
  
V rámci plnenia predmetu zákazky sa požaduje: 
splatnosť faktúry 60 dní  
 
Financovanie predmetu zákazky: 
Predmet zákazky bude spolufinancovaný prostredníctvom OPII - SmartFarm 313011V112 – Udržateľné 
systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti 
 
III. PODMIENKY ÚČASTI 
Uchádzač predloží v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu IV. Výzvy: 
1. vyplnenú Prílohu č. 1 „Špecifikácia s cenovou kalkuláciou“, v ktorej uchádzač uvedie názov 
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tovaru, výrobcu, príp. typ ponúkaného tovaru ako aj odlišné, príp. doplňujúce parametre  
z opisu položky alebo ďalšie doplňujúce informácie a skutočnosti k ponúkanému tovaru napr. 
formou technického listu.  

 
IV. LEHOTA NA PREDLOŽENIE PONUKY:  
Lehota na predkladanie ponúk:  
Dátum: 21.03.2022  
Čas: 15:00 hod. 
 
Uchádzač predloží ponuku v lehote na predkladanie ponúk, elektronicky na e-mailovú adresu: 
obstaravanie@nppc.sk. 
 
V. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA PONUKY:  
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky 
 
VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Priemerná cena z posudzovaných cien v EUR bez DPH. 
 
VII. Miesto dodania:  
Miesto dodania predmetu zákazky je bližšie špecifikované v Prílohe č.1 tejto Výzvy „Špecifikácia 
s cenovou kalkuláciou“ v stĺpci J „Miesto dodania“ 
 
VIII. 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. 
 
IX.  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.  
 
Poznámka: 
Verejný obstarávateľ nie je povinný obstarať všetky položky v zmysle realizovaného prieskumu trhu, 
zoznam položiek určí v závislosti od stanovenej výšky predpokladanej hodnoty zákazky. 
 
X. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE  
Dátum vyhotovenia  výzvy: 11.03.2022 
 
 
Prílohy:  
Príloha 1 Špecifikácia s cenovou kalkuláciou (osobitná príloha v xlsx.formáte) 
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