
 PERFECTS, A.S., Alžbetínske námestie 1203, 92901 Dunajská Streda 
IČO: 00588105 

  

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
na  zadávanie zákazky na obstaranie tovaru nebežného charakteru podľa §117 zákona NR SR 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení zákona č. 438/2015 Z.z. o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z. n. p. 
(ďalej len ako „ZVO“) 

1. Názov zákazky: 

„Obstaranie jednostranných vonkajších reklamných vitrín- citylight" 
                             

2. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 

Názov: ..................... Perfects a.s. 
Adresa: .................... Alžbetínske námestie 1203,929 01 Dunajská Streda 
Zastúpený:...............Ing. Zoltán Fónod, riaditeľ 
IČO:......................... 00588105 

3. Typ zmluvy: 
Objednávka 

4.  Kód CPV:  
 
Hlavný slovník CPV:  
Hlavný predmet:  
39171000-1- reklamné vitríny  
5.  Podrobný opis predmetu zákazky: 

 
      Predmetom tejto zákazky je  obstaranie, a montáž jednostranných, vonkajších reklamných 
vitrín, vhodných na  radovú tematickú činnosť, alebo aj samostatnú reklamu.  
  

Charakterisitika vitrín:  
Počet: 5 kusov 

Materiál: oceľ a sklo 
Rozmery vitríny: 101 cmX141cm 

Rozmery plagátu: 89cmX 129 cm 
Montáž: na stenu, skrutkami  

 
Okno vitríny sa otvára smerom do boku  pomocou bočných  pántov a je uzamykateľné. 
Montáž vitríny na stenu  sa uskutoční skrutkami.  
 

6. Podmienky účasti: 
- podľa § 26 ZVO -  Osobné postavenie 



Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať v danom odbore. Nežiadame originál 
dokladu, stačí výpis vytlačený z internetu . 
 

7. Zmluvná cena: 
Pri stanovení zmluvnej ceny vychádza záujemca z opisu predmetu zákazky (bod č. 5 tejto 
výzvy). Výsledná cenová ponuka má obsahovať konkrétnu cenu bez DPH, sadzbu a výšku 
DPH a konečnú cenu s DPH (vyplnená príloha č. 1 tejto výzvy). V prípade, že uchádzač nie je 
platiteľom DPH, upozorní na to verejného obstarávateľa vo svojej ponuke.  
8. Variantné riešenia: 
Nie. 
9. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:  
Úspešný uchádzač sa zaväzuje, že dodá a namontuje predmet zákazky   v rozsahu bodu 5 tejto 
výzvy v období 15.7.2016-20.7.2016. 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu Perfects. a.s.  

11. Pokyn k predloženiu ponuky: 
Predložená ponuka má obsahovať: 
1. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v zmysle bodu č. 6 tejto výzvy. 
2. Cenovú ponuku rozpísanú podľa prílohy č. 1 tejto výzvy, parafovanú štatutárnym 

zástupcom uchádzača a opatrenú pečiatkou uchádzača. 
Ponuky sa predkladajú v 1 originálnej verzii. 

12. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
Najnižšia celková konečná cena v EUR. Jednotlivé cenové ponuky budú vyhodnocované na 
úrovni celkovej konečnej ceny ponuky v EUR (pre platiteľov DPH sa jedná o cenu s DPH, 
pre neplatiteľov DPH sa jedná o cenu bez DPH). Neplatitelia DPH upozornia na túto 
skutočnosť vo svojej cenovej ponuke. 
13.Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 
Ponuky je potrebné doručiť prostredníctvom poštovej služby, kuriérom alebo doručiť osobne 
na adresu  uvedenú v bode 2 tejto výzvy, v termíne do 8.07.2016 do 10:00 hod.  

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EURO. 
14. Lehota viazanosti ponúk: 
Do 31.07.2016. 
15. Kontaktná osoba: 
Veronika Molnárová 
031/552 78 27 
   
Dátum: 27.06.2016 
        .......................................................

  

Prílohy: 

1) Príloha č. 1: Vzor cenovej ponuky. 
 
 

Dátum zverejnenia výzvy:         28.6.2016 
Termín na predkladanie ponúk: 08.07.2016 do 10.00  

        Ing. Zoltán Fónod 
       riaditeľ Perfects a.s  


