
Perfects a.s.
Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda

VÝZVA na predloženie ponuky
podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
(ďalej len ako „ZVO“)

Predmet zákazky: Nákup technológie ( kamery, softvéry a ostatné )pre DSTV 
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:	Perfects a.s.
Adresa:	Alžbetínske námestie  1203/7, 929 01 Dunajská Streda
Zastúpený:	MUDr. Zoltán Horváth, predseda predstavenstva,
                                    Ing. Zoltán Fónod, riaditeľ
IČO:	00588105

Internetová adresa organizácie: http://dunaszerdahelyi.sk/perfects
Adresa profilu verejného obstarávateľa: http://dunaszerdahelyi.sk/perfects
Kontaktné miesto: Perfects a.s., Alžbetíneske námestie 1203/7, 929 01 Dunajská Streda 
Kontaktná osoba: Ing. Zoltán Fónod
Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.
Typ zmluvy: 
Kúpna zmluva uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.

4. Hlavné miesto dodania tovaru: Perfects a.s., Alžbetínske námestie 1203/7, 929 01 Dunajská Streda, miestnosť  DSTV 

5. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho obsah, predpokladaná hodnota zákazky :
Predmetom tejto zákazky je nákup novej technológie  ( kamery, softvery a ostatné )pre DSTV podľa rozpisu a špecifikácie v prílohe č.1 ( Príloha č.1: Špecifikácia technológie).  Predpokladaná hodnota zákazky je  60 000 Euro bez DPH. 

6. Kód CPV: 32240000-7- Televízne  kamery 
                       48517000-5- Softvérový balík pre informačné technológie 
7. Podmienky účasti: 
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO:
Doklad o oprávnení podnikať (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra,  alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk) v predmete zákazky. Uchádzač predloží originál výpisu, alebo úradne overenú kópiu.

8. Možnosť predloženia ponuky
Iba na celý predmet zákazky. 

9. Variantné riešenia 
Nie 

10. Doba dodania predmetu zákazky: 
V priebehu roku 2018 ( od dátumu uzavretia zmluvy až do 31.12.2018) podľa požiadavky verejného obstarávateľa
11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Perfects a.s.. Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného poskytovateľom, splatnosť ktorého je do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. Zaplatená technológiu žiadame zamontovať  v priebehu 3 týždňov. Cena technológie zahŕňa aj montáž a zaškolenie zamestnancov  Perfects a.s. ( DSTV).
12. Pokyn k predloženiu ponuky:
Predložená ponuka má obsahovať:
	Identifikáciu uchádzača: obchodné meno, sídlo/adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie v tvare BIC, číslo účtu v tvare IBAN.

Kontakt uchádzača (telefónne číslo, e-mailová adresa, faxové číslo).
	Doklad o oprávnení podnikať v zmysle bodu č.  7.výzvy  
	Cenovú ponuku uchádzača parafovanú štatutárnym zástupcom uchádzača a opatrenú pečiatkou uchádzača podľa prílohy č. 2 tejto výzvy.
	Čestné vyhlásenie uchádzača parafované štatutárnym zástupcom uchádzača a opatrené pečiatkou uchádzača podľa prílohy č. 3 tejto výzvy.
Vyplnený návrh zmluvy ( príloha č.4), parafovaný štatutárnym zástupcom uchádzača a opatrený pečiatkou uchádzača. Uchádzač zároveň predloží návrh zmluvy aj v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči a to vo formáte *.rtf alebo inom ekvivalente. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo spresniť podmienky zmluvy s úspešným uchádzačom.
Ponuky sa predkladajú v 1 originálnej verzii.
13. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena s DPH

14. 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 23.1.2018 do 10:00 hod. Obal ponuky musí byť uzatvorený a neprehľadný.  Na obale (obálke) je potrebné uviesť:
1. Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, sídlo/adresa, IČO).
2. „NEOTVÁRAŤ“.
	3. Názov predmetu obstarávania „Nákup technológie ( kamery, softvery a ostatné )pre DSTV“ 
4. Meno kontaktnej osoby (Ing. Zoltán Fónod).

15. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.12.2018.
16. Doplňujúce informácie:
V prípade otázok a nejasností kontaktuje osobu splnomocnenú na výkon verejného obstarávania :           Ing. Zsuzsanna Andrássy PhD. Emial: vo.ppeconsulting@gmail.com . V prípade, že víťazná cenová ponuka je vyššia, ako  predpokladaná hodnota zákazky verejný obstarávateľ vyhradzuje právo neuzavrieť si kúpnu zmluvu. 

Dátum zverejnenia výzvy: 17.1.2018
Termín predkladania ponúk: 23.01.2018 do 10.00



Príloha č. 1: Špecifikácia technológie
Príloha č.2: Vzor cenovej ponuky
MUDr. Zoltán Horváth    Ing. Zoltán Fónod
Predseda predstavenstva   Riaditeľ Perfects a.s.
Príloha č,3: Vzor čestného vyhlásenia 
Príloha č.4: Návrh zmluvy


