
BAMIDA spol. s r. o. , Košická 28 , 080 01 Prešov 

                                            

 
                                                                 VÝZVA 

na predloženie cenovej ponuky 
k predmetu zákazky s názvom : 

 
 

„  Analyzátor aerosolov vrátane prachu “ 
 
 

 
1. Identifikácia obstarávateľa: 
 Názov: BAMIDA  spol. s r. o.   
 Sídlo:   Košická 28, 080 01 Prešov 
 IČO:   36777889  
 DIČ:   2022392372 
          IČ DPH :                           SK2022392372 
 Štatutárny orgán:  Ľuboš Baran- konateľ spoločnosti 
 Kontaktná osoba:  Ing. Ladislav Glitta 
 Tel.:   +421 905 786 264 
 Kontakt:   glittaladislav@gmail.com 

 
2. Názov predmetu zákazky:  „ Analyzátor aerosolov vrátane prachu " 
 
3.        Druh Zákazky: Dodanie tovaru.  
 
4. Komplexnosť predmetu zákazky:  Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky. 
 
5. Opis a rozsah predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je dodanie predmetu zákazky podľa technickej špecifikácie predmetu 
zákazky definovanej v Prílohe č. 3 Výzvy . 
 
Ak sa kdekoľvek v podkladoch,  alebo inej sprievodnej dokumentácii objaví akýkoľvek odkaz na                                                    
konkrétnu značku, typ, výrobcu, výrobný postup, patent, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu 
alebo výroby je možné nahradiť ekvivalentnou náhradou, ktorá však musí dosahovať minimálne 
technické požiadavky a kvalitatívne parametre ako pôvodne navrhované. 

  
6. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 

Miesto plnenia: BAMIDA spol. s r. o. , Košická 28 , Prešov 
Termín plnenia: najneskôr do 4 mesiacov od účinnosti Kúpnej zmluvy resp. Objednávky 

 
7. Jazyk ponuky: 

Ponuka musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má dodávateľ sídlo mimo 
územia Slovenskej republiky , doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť 
predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť predložené do slovenského jazyka 
(nevyžaduje sa úradný preklad ) , okrem dokladov predložených v českom jazyku. 

 
8. Obsah ponuky: 
 Ponuka musí obsahovať: 
             a) Titulný list ponuky –  Príloha č. 1 
             b) Čestné vyhlásenie – Príloha č. 2 
             c)  Doklad o oprávnení dodávať tovar , ktorý zodpovedá predmetu zákazky resp. vyplnenú  
                  Prílohu č. 2  
             d)  Príloha č. 3 – Technická špecifikácia 
             e)  Príloha č. 4 – Návrh na plnenie kritéria 
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9.       Mena a ceny uvádzané v ponuke:  

9.1  Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. 

9.2         Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. 
Cena sa     nesmie meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné 
zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. 
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na 
dve desatinné miesta. 

9.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú 
zmluvnú cenu uvedie: 

 - Navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH, 
 - Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH, 
 - Navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.  
9.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní 

označením „Nie som platcom DPH“. 
 

10.      Výsledok prieskumu trhu a požadovaná lehota, resp. trvanie objednávky/zmluvy 

 Výsledkom prieskumu bude Kúpna zmluva resp. Objednávka uzatvorená na určitý čas, t. j. do 4 
mesiacov od jej účinnosti . 

 Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto výzvou a s ponukou predloženou úspešným 
uchádzačom.  

 
Obstarávateľ  nesmie uzavrieť zmluvu s dodávateľom alebo dodávateľmi, ktorí majú povinnosť 
zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS, alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú 
povinnosť zapisovať sa do RPVS, nie sú zapísaní v RPVS. 
 
Obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač uviedol v zmluve najneskôr v čase jej 
uzavretia údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať 
za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak ide 
o subdodávateľa, ktorý má povinnosť zápisu do RPVS. 

                   
 

11.     Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania 
Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ a vlastných 
zdrojov  obstarávateľa. Zmluvnú cenu uhradí obstarávateľ úspešnému uchádzačovi 
bezhotovostným platobným stykom.  
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky znáša 
uchádzač. 
 
Obstarávateľ postupuje podľa pravidiel uvedených v kapitole 3.6 Jednotnej príručky CKO pre 
žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole obstarávania. 

 
12. Predkladanie ponúk: 
 Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 
 

Ponuky sa predkladajú v písomnej podobe v PDF formáte na e-mailovú adresu :  

glittaladislav@gmail.com. 
 

Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk  –    do : 31.10.2022  
 
Ponuky doručené obstarávateľovi po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté  do    súťaže , 
a teda nebudú vyhodnocované. 

 
13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR  bez DPH. 
 

Ak bude predložená viac ako jedna ponuka, zadávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na 
predmet zákazky a splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk na základe kritéria 
na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom 
mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu tohto uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie 
podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, 



                                                    

aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky 
účasti a požiadavky na predmet zákazky. 

 
Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou za celý predmet zákazky, ktorý splnil podmienky 
zákazky obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Obstarávateľ takúto cenovú ponuku príjme 
a ostatným uchádzačom oznámi, že v procese prieskumu trhu neuspeli. 

 
 
 
 

V Prešove, dňa : 21.10.2022                  
 
    
 
                                                                                                                      Ľuboš Baran  
                                                                                                                  Konateľ spoločnosti  
 
 
 

        
  

 
                             

             Prílohy:  Príloha č. 1  Titulný list ponuky 
                           Príloha č. 2   Čestné vyhlásenie 
                           Príloha č. 3   Technická špecifikácia 
                           Príloha č. 4   Návrh na plnenie kritéria 


