
   

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

 

ZÁZNAM 

z vyhodnotenia cenových ponúk 
 

k predmetu zákazky s názvom: 

       „ Analyzátor zvuku s ukladaním dát “ 

1.  Identifikácia obstarávateľa:  
Názov: BAMIDA spol. s r. o.   

         Sídlo: Košická 28 , 080 01 Prešov  
IČO:                             36 777 889  
DIČ: 2022392372 
IČ DPH :                   SK2022392372  

         Štatutárny orgán:    Ľuboš Baran – konateľ spoločnosti 
         Kontaktná osoba :      Ing. Ladislav Glitta 
         E-mail:                         glittaladislav@gmail.com  
         Telefón :                      0905786264   

2. Názov predmetu zákazky:   Analyzátor zvuku s ukladaním dát  
 

3.      Druh zákazky : Dodanie tovaru . 
 
4.      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. 
  
5. Komplexnosť predmetu zákazky:  

Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky. 
 
6. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 
 

Miesto dodania: BAMIDA spol. s r. o. , Košická 28 , Prešov               

Termín dodania:  najneskôr do 4 mesiacov od účinnosti Kúpnej zmluvy  resp.   

                              Objednávky 

 

7. Vyhodnotenie ponúk: 

Obstarávanie bolo vykonané v termíne od 24.10.2022 do 31.10.2022 
Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená dňa : 24.10.2022 na stránke :  
Projekty – Bamida 
 
Informácia o zverejnení výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle bola 
odoslaná dňa: 24.10.2022  , na e-mail : zakazkycko@vlada.gov.sk  
 

mailto:glittaladislav@gmail.com
https://www.bamida.sk/projekty/
mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk


   

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

Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená na PARTNERSKEJ DOHODE  
dňa: 25.10.2022 
 

 Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky : 

 
Uchádzači predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.  
Uchádzači predložili nasledujúce doklady : Prílohu č. 1 , 2 , 3 , 4 . 
 
Nakoľko v súlade s aktuálnou Jednotnou príručkou pre žiadateľov/prijímateľov 
k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania bola predložená viac ako 
jedna ponuka, obstarávateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet 
zákazky a splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk na základe 
kritériá/kritérií 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.  
 
Obstarávateľ na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk - najnižšia cena  v EUR bez 
DPH, identifikoval uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste:   
 
Chromservis SK s. r. o.  , Nobelova 34 , 836 03 Bratislava , IČO : 45 515 930 
 
Obstarávateľ vyhodnotil splnenie stanovených podmienok účasti a požiadaviek na 
predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste z hľadiska kritéria 
na vyhodnotenie ponúk – spoločnosť:  
 
Chromservis SK s. r. o.  , Nobelova 34 , 836 03 Bratislava , IČO : 45 515 930 
- Predložil ponuku v termíne : 31.10.2022 
- Predložil Prílohy č. 1 , 2 , 3 , 4  
- Oprávnenie dodávať tovar - preverené na ORSR.sk  
- Predložil vyplnenú Prílohu č. 3 – Technická špecifikácia  , kde vyplnením položiek 

Uvedie uchádzač deklaroval parametre dodávaného stroja , ktoré spĺňajú 
požadované parametre Obstarávateľa. 

            
 
 
 
 

P. č. Identifikácia uchádzača 

 
Spôsob/dátum a čas 
predloženia cenovej 
ponuky 

Cena v EUR 
bez DPH 

Poradie  

1. 

DISA PLUS , s. r. o.  

Kasárenská 2050 

911 05 Trenčín 

IČO : 35 846 127 

Doručenie e-mailom / 

31.10.2022 
7.827,60 2. 

2. 

Chromservis SK s. r. o.  

Nobelova 34  

836 03 Bratislava  

IČO : 45 515 930 

Doručenie e-mailom / 

31.10.2022 
7.359,00 1. 



   

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

Na základe vyhodnotenia predloženej cenovej ponuky obstarávateľ overil splnenie 
stanovených podmienok účasti a identifikoval úspešného uchádzača – spoločnosť: 
 
Chromservis SK s. r. o.  , Nobelova 34 , 836 03 Bratislava , IČO : 45 515 930  ,  

 
ktorá predložila cenovú ponuku vo výške:   7.359,00  EUR bez DPH . 

 
8.  Ďalšie informácie: 

Obstarávateľ bezodkladne formou elektronickej komunikácie oznámi všetkým 

uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk. 

Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešným uchádzačom 

oznámi, že neuspeli s uvedením dôvodov neprijatia ich ponúk. 

9.   Zmluva: 

Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva resp. Objednávka na dodanie 

požadovaného tovaru. Uzavretá zmluva resp. Objednávka  nesmie byť v rozpore 

s Výzvou na predkladanie cenových ponúk a s ponukou predloženou úspešným 

uchádzačom.  

 

10.   Zdroj financovania zákazky: 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa a z Operačného 

programu Integrovaná infraštruktúra , spolufinancovaný Európskym fondom 

regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom . 

 

 

Prílohy : Výpis ORSR - Chromservis SK s. r. o.  

               Výpis ORSR - DISA PLUS , s. r. o.    

 

 

Vyhodnotil : Ing. Ladislav Glitta 

V Prešove , dňa: 11.11.2022 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

Schválil :                                                                           Ľuboš  Baran  

                          Konateľ spoločnosti 


