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

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Zákazka nebežného charakteru podľa 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“)
na zabezpečenie služieb „Zabezpečenie auditu účtovnej závierky a súvisiacich služieb pre
Perfects. as.“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: .....................Perfects a.s.
Adresa: ....................Alžbetínske námestie 1203,929 01 Dunajská Streda
Zastúpený:...............Ing. Zoltán Fónod, riaditeľ
IČO:.........................00588105
2. Typ zmluvy: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb podľa §262 ods. 2 zákona č.
513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
3. Miesto dodania predmetu zákazky: Perfects as.s, Alžbetínske námestie 1203 Dunajská
Streda, 929 01 Dunajská Streda
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho obsah
Predmetom zákazky je vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky, konsolidovanej ročnej účtovnej
závierky, výročnej správy a súvisiacich služieb pre Perfects a.s
Výsledkom auditu je:
- vypracovanie správ audítora o účtovnej závierke, konsolidovanej účtovnej závierke a výročnej
správe Perfects a.s. za roky 2016 a 2017,
- vypracovanie listu odporúčaní na odstránenie nedostatkov zistených pri audite,
5. CPV- Spoločný kód obstarávania
Hlavný predmet
79212000-3
6. Podmienky účasti
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §32 ods.1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní:
Predložiť doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky („audítorstvo“) ako originál, resp.
úradne overenú kópiu nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
7. Zmluvná cena
Pri stanovení zmluvnej ceny záujemca vychádza z bodu č.4 tejto výzvy a predloží kompletnú
konečnú cenu (pre platcov DPH vrátane DPH, pre neplatcov DPH konečnú cenu) na predmet
zákazky
8. Variantné riešenia
Nie.
9. Lehota na dodanie predmetu zákazky:
Správu audítora k ročnej účtovnej závierke za roky 2016 a 2017
spolu s relevantnou
dokumentáciou podľa bodu 4. súťažných podkladov je úspešný uchádzač povinný odovzdať
najneskôr do 30.04.2017 ( účtovná závierka za rok 2016) a najneskôr do 30.04.2018 ( účtovná
závierka za rok 2017).

Správu audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016 spolu s relevantnou

dokumentáciou podľa bodu 4. súťažných podkladov je úspešný uchádzač povinný odovzdať
najneskôr do 31.08.2017 ( za rok 2017 termínom odovzdania je 31.08.2018).
Všetky ostatné náležitosti a podmienky budú špecifikované v zmluve o poskytovaní služieb.
10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Perfects a.s.
11. Pokyn k predloženiu ponuky.
Predložená ponuka musí obsahovať:
1. Doklad o oprávnení podnikať v zmysle bodu č. 6
2. Cenovú ponuku na predmet zákazky

Ponuky sa predkladajú v 1 originálnej verzii .
12. Kritéria na hodnotenie ponúk
Najnižšia výsledná cena.
13. Spôsob hodnotenia
Víťazom verejnej súťaže sa stane uchádzač, ktorý splní podmienky účasti a predloží najnižšiu
cenu na plnenie predmetu zákazky.
14. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Ponuky je potrebné doručiť prostredníctvom služby, alebo doručiť osobne na adresu uvedenú v
bode 1, v termíne do 8.07.2016 do 10.00 hod. Na obálke je potrebné uviesť:
1. „NEOTVÁRAŤ, verejná súťaž“
2. Názov predmetu obstarávania „Zabezpečenie auditu účtovnej závierky a súvisiacich služieb
pre Perfects. a.s.“
3. Identifikačné údaje uchádzača (Názov, adresa, IČO)
4. Meno kontaktnej osoby (Veronika Molnárová).
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EURO.
15. Lehota viazanosti ponúk:
do 31.07.2016
16. Ďalšie informácie:

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

