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Obstarávateľ: CALENDULA, a.s. 
Adresa sídla/miesta podnikania: 065011 Nová Ľubovňa 238 A 
IČO: 35748320 
Typ obstarávateľa: Osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov 
na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie služieb z NFP 
Kontaktná osoba: Ing. Daniel Bucko 
tel. č.: +421 905 459 065 
fax: +421 52 43 68318 
e-mail: obchod@calendula.sk , calendula@calendula.sk 
adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.calendula.sk 
 
na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku reg číslo:78/2020_2060-2230V946 
Poskytovateľom : Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 
v zastúpení Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky  
 

vyhlasuje 
V Ý Z V U 

na predkladanie ponúk 
 (Zákazka nespadajúca pod ZVO podľa § 1 ods. 2 až 14 ZVO vyhlásená osobou, ktorej verejný 
obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie 

stavebných prác, poskytnutie služieb z NFP.) 
 
na dodanie tovaru: 
„Inovatívna technologická extrakčná linka pre spracovanie prírodných látok s využitím 
inteligentných technológií s príslušenstvom“. 
 
Dátum vyhlásenia výzvy: 25.09.2020 
Lehota na predloženie ponuky:  13.10.2020 do 24,00 hod. 
 
Predmet výzvy bude  financovaný z vlastných prostriedkov a z prostriedkov Európskej únie v rámci 
Operačného programu Integrovaná infraštruktúra,  
Prioritná os 9:  Podpora výskumu, vývoja a inovácií   
Investičná priorita 1b: Podpora  investovania podnikov do výskumu a inovácie. 
Špecifický cieľ 9.5: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít a technologického transferu. 

Podklady pre túto výzvu sú v prílohách: 
Príloha          Výzva na predkladanie ponúk 

Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky  
Príloha č. 2 - Technické parametre a požiadavky predmetu zákazky so stanovením ceny 
                      (Návrh uchádzača na plnenie kritérií –  a cenová ponuka ) 
Príloha č. 3 – Cenová špecifikácia tovaru 
Príloha č. 4 – Kúpna zmluva  
  
V Novej Ľubovni: 25.09.2020 
                                                                                 Ján Valigurský, riaditeľ  a.s. 
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