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Výzva  
na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovarov (podľa § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov) pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 (ďalej len „výzva“) 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. d)  
Názov:  Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, v. v. i. 
Sídlo organizácie:  Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovensko 
Štatutárny orgán:  doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc. – riaditeľka  
IČO:  00598453 
DIČ:   2020895096 
IČ DPH:   SK2020895096  
 

1A.  Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie 
Meno a priezvisko:     Ing. Radovan Karvai 
Funkcia:                osoba zodpovedná za verejné obstarávanie 
Názov:     K & K Consulting, s. r. o. 
Kontaktná adresa: Ota Holúska 1/D, 841 06 Bratislava  
Email:                radovan.karvai@gmail.com  
Mobil:               +421 907 720 350 
Adresa hlavnej stránky osoby podľa § 7 ods. 1 písm. d)  (URL): http://cem.sav.sk/  
Osoba zodpovedná za vypracovanie opisu predmetu zákazky: RNDr. Magdaléna Májeková, PhD. 
                

2. Predmet zákazky:  
Obstaranie spotrebného materiálu pre aktivitu „Hodnotenie látkových, zmesných a polymérnych entít na vybrané 
biologické a terapeutické parametre.“ 
 

3. Typ výzvy:  
Výzva slúži na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výzva neslúži na uzavretie zmluvného vzťahu.  
 

4. Miesto dodania predmetu zákazky:  
Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovensko. 
 

5. Lehota dodania predmetu zákazky: 
Doba trvania zmluvného vzťahu: do 31.12.2023. 
Typ zmluvného vzťahu: Rámcová dohoda uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
(Obchodný zákonník), ktorá bude zahŕňať dielčie objednávky položiek podľa špecifikácií uvedených v rámcovej 
dohode.  
Doba dodania tovarov: do 60 dní od doručenia dielčej objednávky úspešnému uchádzačovi. 
 

6. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
1.časť predmetu zákazky – spotrebný materiál. 
Hlavný predmet 

mailto:radovan.karvai@gmail.com
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Hlavný slovník:    38437000-7 Laboratórne pipety a príslušenstvo 
    33192500-7 Skúmavky 

18141000-9 Pracovné rukavice  
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník:   neuplatňuje sa  
 
2.časť predmetu zákazky – klinický materiál. 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník:    33696500-0 Laboratórne činidlá 

60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 
Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník:   neuplatňuje sa  
 
 

7. Opis predmetu zákazky: 
1.časť predmetu zákazky – spotrebný materiál. 
Podrobný opis a požadovaná minimálna technická špecifikácia pre 1. časť predmetu zákazky – spotrebný materiál sú 
uvedené v Prílohe č. 1 tejto výzvy.  
Súčasťou dodaných tovarov musí byť: doprava na miesto dodania predmetu zákazky. Všetky dodané tovary 
musia byť nové a nepoužité. Dodané tovary musia byť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky  
a Európskej únie.  

2.časť predmetu zákazky – klinický materiál. 
Podrobný opis a požadovaná minimálna technická špecifikácia pre 2. časť predmetu zákazky – klinický materiál sú 
uvedené v Prílohe č. 1 tejto výzvy.  
Súčasťou dodaných tovarov musí byť: doprava na miesto dodania predmetu zákazky. Všetky dodané tovary 
musia byť nové a nepoužité. Dodané tovary musia byť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky  
a Európskej únie. 

Dodanie tovarov – obstaranie spotrebného materiálu  bude financované z projektu pod názvom „Vývoj produktov 
modifikáciou prírodných látok a štúdium ich multimodálnych účinkov na ochorenie COVID-19“  [kód projektu 
ITMS2014+: 313011ATT2, kód a názov výzvy: OPII-VA/DP/2020/9.4-01, Výzva na predkladanie žiadostí o 
poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri 
boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie], ktorý je 
financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra  (EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja), zo 
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky  a zo zdrojov verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmluva o poskytnutí NFP č. 
105/2021/OPII/VA je zverejnená na webovej adrese: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5819837/   

8. Rozdelenie predmetu zákazky:  
Predmet zákazky je rozdelený na dve (2) časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť predmetu zákazky 
alebo môže predložiť ponuky na viacej častí predmetu zákazky alebo môže predložiť ponuky na všetky časti 
predmetu zákazky. Ponuky môžu byť predložené na niekoľko častí predmetu zákazky v akejkoľvek kombinácii. 
 

9. Variantné riešenie: Áno 

https://www.crz.gov.sk/zmluva/5819837/
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Uchádzačom sa umožňuje predložiť variantné riešenie v tomto rozsahu: Verejný obstarávateľ v prípade nedostupnosti 
príslušnej veľkosti balenia tovaru umožňuje predložiť aj variantné riešenie, spočívajúce v inej ponúknutej veľkosti 
balenia tovaru ako je balenie požadované verejným obstarávateľom. Cena za mernú jednotku – hmotnosť, objem 
alebo počet kusov musí korešpondovať s cenou príslušnej položky, ktorá je výsledkom verejného obstarávania a je 
uvedená v Prílohe č. 1 tejto výzvy. Uchádzač ocení korešpondujúci počet balení zodpovedajúci požiadavke verejného 
obstarávateľa, tj. ak uchádzač neponúka 100 kusové balenie, verejný obstarávateľ umožní oceniť a následne aj dodať 
10 - 10 kusových balení tak, aby MINIMÁLNE POŽADOVANÉ celkové množstvo bolo dodržané. Verejný obstarávateľ 
požaduje túto skutočnosť uviesť do stĺpca pre poznámky a doplňujúce informácie. Zakazuje sa meniť znenie zadania. 

 
10. Platnosť cenovej ponuky:   

Platnosť predloženej cenovej ponuky verejnému obstarávateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov musí byť do 30.06.2022. Túto skutočnosť uvedie 
uchádzač vo svojej cenovej ponuke.   

 
11. Lehota na predkladanie cenovej ponuky na dodanie tovaru pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s 

§ 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov uplynie dňa  
25.03.2022 o 20:00 hod.   

 

12. Predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 

 osobne na adresu kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie uvedenú v bode 1A. tejto výzvy alebo 

 e-mailom na adresu radovan.karvai@gmail.com a olga.pechanova@savba.sk a  magdalena.majekova@savba.sk   
alebo 

 poštou, kuriérom na adresu kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie uvedenú v bode 1A. tejto výzvy.  
 
Predloženie cenovej ponuky kuriérom, poštou – rozumie sa doručenie cenovej ponuky na adresu kontaktnej 
osoby pre verejné obstarávanie uvedenú v bode 1A. tejto výzvy, v stanovenej lehote podľa bodu 11. tejto výzvy, 
nie jej odovzdanie na prepravu kuriérom alebo poštou.    
 
Predloženie cenovej ponuky osobne – rozumie sa doručenie cenovej ponuky osobne kontaktnej osobe pre 
verejné obstarávanie podľa bodu 1A. tejto výzvy, v stanovenej lehote podľa bodu 11. tejto výzvy.   
Osobné doručenie cenovej ponuky je potrebné si dopredu dohodnúť s kontaktnou osobou pre verejné 
obstarávanie, ktorá je uvedená v bode 1A. tejto výzvy. 
 
Predložením cenovej ponuky e-mailom – rozumie sa odoslanie cenovej ponuky na e-mailové adresy 
radovan.karvai@gmail.com a olga.pechanova@savba.sk a magdalena.majekova@savba.sk v stanovenej lehote 
podľa bodu 11. tejto výzvy.   
 
13. Označenie cenovej ponuky: 

 v prípade, že cenová ponuka bude predložená prostredníctvom e-mailu, tak je potrebné do „predmetu e-mailu“ 
napísať „CEM SAV – MM – stanovenie PHZ (1. časť predmetu zákazky*, 2. časť predmetu zákazky*).“ 

 v prípade, že cenová ponuka bude predložená prostredníctvom pošty, kuriérom alebo osobne, tak je potrebné, 
aby bola predložená v uzatvorenej obálke. Na obálke bude uvedená kompletná adresa  odosielateľa 
(uchádzača), kompletná adresa kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie (v súlade s bodom č. 1A tejto výzvy). 

mailto:radovan.karvai@gmail.com
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Zároveň uzatvorená obálka bude označená heslom: „CEM SAV – MM – stanovenie PHZ (1. časť predmetu 
zákazky*, 2. časť predmetu zákazky*).“ 
* Nehodiace sa prečiarknite. Uchádzač ponechá v zátvorke tú/tie časť/časti predmetu zákazky, na 

ktorú/ktoré predkladá ponuku/ponuky. 

14. Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Súčasťou tejto výzvy je Príloha č. 
1, ktorú uchádzač vyplní podľa pokynov uvedených v Prílohe č. 1. Uchádzač vypĺňa len šedé polia Prílohy č. 1 
tejto výzvy.  
 

 
15. Mena a ceny uvádzané v cenovej ponuke: 

Uvádza sa cena bez DPH a cena s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu 
bez DPH a sadzbu DPH 0 %. Cenové ponuky musia byť predložené v mene EUR. Uchádzač uvedie cenu spolu bez 
DPH a cenu s DPH za dodanie príslušnej časti predmetu zákazky v súlade s bodom 7. tejto výzvy (Opis predmetu 
zákazky) .  
 

 
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa podľa 7 ods. 1 písm. d): 

Všetky náklady spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač, bez akéhokoľvek finančného  
nároku voči verejnému obstarávateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. d)  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
 
Dátum zaslania výzvy vybraným hospodárskym subjektom: 17.03.2022 

Dátum zverejnenia výzvy na webovom sídle verejného obstarávateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. d): 17.03.2022 
 
 

V Bratislave,  dňa 17.03.2022     
 
 
 
 

..................................................................... 
doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc. 
riaditeľka    
Centrum experimentálnej medicíny SAV 

 
 

 
..................................................................... 
RNDr. Magdaléna Májeková, PhD. 
Osoba zodpovedná za vypracovanie opisu predmetu zákazky 
Centrum experimentálnej medicíny SAV 
 
 
 



CENTRUM EXPERIMENTÁLNEJ MEDICÍNY 

SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED 

 
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 

Pavilón lekárskych vied 

IČO: 00598453       DIČ: 2020895096 

 

 

Zmluva o NFP č.: 105/2021/OPII/VA 
Názov projektu: Vývoj produktov modifikáciou prírodných látok a štúdium ich multimodálnych účinkov na 

ochorenie COVID-19 
Kód projektu v ITMS2014+: 313011ATT2 

Strana | 5 

 
 
 
..................................................................... 
Ing. Radovan Karvai 
Osoba zodpovedná za proces VO 
K & K Consulting, s. r. o. 
 

 
 
Prílohy k výzve:  

 

 Príloha č. 1 Formulár cenovej ponuky pre všetky časti predmetu zákazky. 
Príloha č. 1 sa predkladá povinne. 
Uchádzač vypĺňa len šedé polia Prílohy č. 1 tejto výzvy.  
 

 


	Výzva
	na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovarov (podľa § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov) pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaráva...
	(ďalej len „výzva“)

