VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
ZÁKAZKA NA POSKYTNUTIE SLUŢBY
(v súlade s § 117, v nadväznosti na § 5 ods. 3 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov )

„Právne služby“
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Ţiar nad Hronom
Sídlo: Ul. Š. Moysesa č. 46, 965 19 Ţiar nad Hronom
IČO: 00321125
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“)
Kontaktná osoba:
Mgr. Martina Klacek
Telefón: 045/678 71 36,
Fax: 045/6787155
Elektronická pošta: martina.klacek@ziar.sk

2.

Predmet zákazky: Právne sluţby

3.

Slovník spoločného slovníka obstarávania (CPV):
Hlavný slovník: 79100000-5 Právne sluţby
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 79110000-8 Právne poradenstvo a zastupovanie
79111000-5 Právne poradenstvo
79112000-2 Právne zastupovanie

4.

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je poskytovanie nasledovných právnych sluţieb v rozsahu podľa poţiadaviek
verejného obstarávateľa:
a) zastupovanie verejného obstarávateľa vo všetkých právnych veciach a pri oficiálnych zmluvných
rokovaniach; vyhotovovanie a pripomienkovanie zmlúv; poskytovanie právneho poradenstva
zamestnancom verejného obstarávateľa
b) zastupovanie klienta v rozsahu podľa potrieb a poţiadaviek verejného obstarávateľa pred súdmi,
orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako aj pred fyzickými a právnickými osobami vo veciach,
ktoré sú predmetom súdnych sporov a nesporových konaní
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí príloha č. 1 tejto výzvy.

5.

Predpokladaná hodnota zákazky : 32.000,- € bez DPH

6.

Miesto dodania predmetu zákazky:
Mesto Ţiar nad Hronom, Š. Moysesa č. 46, 965 19 Ţiar nad Hronom

7.

Lehota poskytnutia služby:
Do 31.12.2017, s moţnosťou opcie zo strany verejného obstarávateľa na ďalších 12 mesiacov za
rovnakých podmienok, za predpokladu spokojnosti s poskytovanou sluţbou a vyčlenenia
dostatočných finančných prostriedkov v rozpočte mesta na r. 2018.

8.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
NIE. Predmet zákazky nie je moţné predkladať na jednotlivé časti.

9.

Možnosť predloženia variantných riešení:
NIE. Ponuku na predmet zákazky nie je moţné predkladať vo variantných riešeniach

10.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Úhrada za plnenie
predmetu zákazky bude realizovaná bezhotovostným platobný stykom, bez poskytnutia zálohy alebo
preddavku, a to na základe jednotlivých faktúr. Jednotlivé faktúry za plnenie predmetu zákazky
poskytovateľ vystaví a doručí objednávateľovi, vţdy po skončení kalendárneho mesiaca, ak sa
zmluvné strany nedohodnú inak.

11.

Spôsob stanovenia ceny:
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov. Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady
spojené s predmetom zákazky. Navrhovaná cena musí byť stanovená ako cena maximálna
a vyjadrená v € za celý predmet zákazky.
Uchádzač navrhované ceny uvedie v zloţení:
navrhovaná celková cena za celý predmet obstarávania v € bez DPH
sadzba DPH v % s vyčíslenou hodnotou DPH v €
navrhovaná celková cena za celý predmet zákazky v € s DPH
v prípade, ţe uchádzač nie je platcom DPH jeho cena sa bude brať ako cena vrátane DPH ( § 3
ods. 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov)

12. Podmienky účasti záujemcov:
12.1. Podľa § 32 ods. 1 písm. e) v nadväznosti na ods. 2 písm. e) zákona č. 343/2016 Z. z. o verejnom
obstarávaní uchádzač na splnenie podmienok účasti predloţí fotokópiu dokladu o oprávnení, ktorým
preukáţe, ţe je oprávnený dodať tovar a uskutočniť sluţbu, ktoré sú predmetom zákazky, a zároveň:
a) potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie
s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške podľa zákona c. 586/2003 Z. z. o
advokácii a o zmene a doplnení zákona c. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
12.2 Podmienky účasti týkajúce technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods.1 písm. f) zákona
o verejnom obstarávaní: Uchádzač v ponuke predloţí nasledovné doklady týkajúce sa technickej
alebo odbornej spôsobilosti v originálnom vyhotovení:
a) čestné prehlásenie podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať v mene
uchádzača, z ktorého musí byť zrejmé meno a priezvisko, titul, funkcia, najvyššie
dosiahnuté vzdelanie, druh a odbor vzdelania, doterajšia odborná prax a celková dĺžka
odbornej praxe osôb poskytujúcich predmet zákazky
12.3 Verejný obstarávateľ bude prihliadať iba na ponuky Advokátskych kancelárií, v ktorých pôsobia ako
spoločníci, partneri, alebo účastníci zdruţenia minimálne 2 (dve) osoby, ktoré sú zapísané v zozname
advokátov a aktívne vykonávajú advokátku činnosť minimálne 5 rokov.

14.

Predloženie cenovej ponuky:
Uchádzač môţe predloţiť len jednu ponuku. Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe
v lehote na predkladanie ponúk podľa poţiadaviek uvedených v týchto súťaţných podkladoch.

15.

Lehota na predkladanie ponúk : dátum: do 7.8.2017, čas: do 15.00 hod

16.

Požiadavky na obsah ponuky:
a) Doklady poţadované v bode 12 tejto výzvy
b) Návrh na plnenie kritérií, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy; návrh na plnenie kritérií musí byť
spracovaný ocenením celého predmetu zákazky.
V prípade prekročenia predpokladanej hodnoty zákazky uvedenej v bode 5 tejto výzvy si verejný
obstarávateľ vyhradzuje právo cenové ponuky uchádzačov neakceptovať, súťaţ zrušiť a zmluvu,
ktorá je výsledkom postupu zadávania zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní
neuzatvoriť.

17.

Kritéria na hodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najniţšia celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky.
V prípade, ţe uchádzač nie je platcom DPH jeho cena sa bude brať ako cena vrátane DPH ( § 3 ods.
3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov) Cenovú ponuku uchádzača
s najniţšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú.

18.

Lehota viazanosti ponúk:
Do 31.12.2018

19.

Výsledok postupu zadávania zákazky:
Výsledkom postupu zadávania zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní bude Zmluva
o poskytovaní právnych sluţieb uzatvorená medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom, ktorý
splnil všetky podmienky účasti a predloţil cenovú ponuku s najniţšou cenou za predmet zákazky.

20.

Zábezpeka ponúk:
Nepoţaduje sa

21.

Vyhradenie zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:
Zákazka nie je vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská.

22
Ďalšie informácie:
22.1 Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po lehote uvedenej v bode 16 tejto výzvy nebudú
vyhodnocované v rámci zadávanie predmetu zákazky a budú záujemcom vrátené neotvorené.
22.2 Ponuky predloţené v stanovenej lehote budú archivované u verejného obstarávateľa, ich obsah
a informácie budú pouţité výlučne len na výber zmluvného partnera.
22.3 Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky, ktorá nie je vzhľadom na jej finančný limit definovaná
v zákone o verejnom obstarávaní nadlimitnou zákazkou ani podlimitnou zákazkou, postupuje podľa §
117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.z.
zákazky s nízkou hodnotou.
22.4 Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ak ponuku predkladá
uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predloţiť doklady, ktorými preukazuje
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne predloţiť úradný
preklad takýchto dokladov do slovenského jazyka. To sa netýka dokladov uchádzača predloţených

v ponuke uchádzača, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu,
rozhodujúci je preklad v slovenskom jazyku.
22.5 Verejný obstarávateľ v súlade s § 20 ods. 2 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov určuje, ţe komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami
alebo uchádzačmi sa uskutoční elektronicky.
V Ţiari nad Hronom, 1.8.2017

Ing. Juraj Miškovič
prednosta

Prílohy:
1/ Špecifikácia
2/ Návrh na plnenie kritérií – cenová ponuka
3/ Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Príloha č. 1

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je poskytovanie nasledovných právnych sluţieb advokátom v rozsahu podľa
poţiadaviek verejného obstarávateľa:
a)

b)

zastupovanie verejného obstarávateľa vo všetkých právnych veciach a pri oficiálnych zmluvných
rokovaniach; vyhotovovanie a pripomienkovanie zmlúv; poskytovanie právneho poradenstva
zamestnancom verejného obstarávateľa
zastupovanie klienta v rozsahu podľa potrieb a poţiadaviek verejného obstarávateľa pred súdmi,
orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako aj pred fyzickými a právnickými osobami vo veciach, ktoré
sú predmetom súdnych sporov a nesporových konaní

Podrobná špecifikácia :




















zastupovanie verejného obstarávateľa v konaní pred súdmi, orgánmi činnými v trestnom konaní,
orgánmi štátnej správy a samosprávy
zabezpečovanie spracovania a pripomienkovania zmlúv
vypracovávanie právnych stanovísk
vypracovávanie vzorov rozhodnutí a ďalších právnych aktov vydávaných v rámci výkonu samosprávy
a preneseného výkonu štátnej správy
sledovanie právnych predpisov a oboznamovanie s nimi zamestnancov verejného obstarávateľa
vykonávanie školení a inštruktáţí zamestnancom verejného obstarávateľa k novoprijatým zákonom
spolupráca pri majetkovoprávnom vysporiadaní nehnuteľností
riešenie pracovno – právnych sporov
spolupracovanie pri tvorbe všeobecne záväzných nariadení mesta Ţiar nad Hronom
členstvo v normotvornej komisii
vypracovávanie vnútroorganizačných predpisov
vymáhanie pohľadávok verejného obstarávateľa
podávanie návrhov na vydanie platobných rozkazov
podávanie návrhov na vykonanie exekúcie
prihlasovanie pohľadávok do konkurzných a reštrukturalizačných konaní
zabezpečovanie poradenskej a konzultačnej činnosti školám a školským zariadeniam,
ktorých
zriaďovateľom je verejný obstarávateľ,
vedenie agendy obchodných spoločností – evidencie spoločenských zmlúv, zakladateľských listín
zúčastňovanie sa na rokovaniach Mestského zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom (spravidla sa koná 1 x
za 2 mesiace)
konzultácie poskytované zamestnancom klienta bliţšie špecifikované (rozsah, termín) v zmluve, ktorá
je prílohou týchto súťaţných podkladov.

Príloha č. 2
Návrh na plnenie kritérií

Verejný obstarávateľ:
Mesto Ţiar nad Hronom
Š. Moysesa 46
965 19 Ţiar nad Hronom
Názov predmetu zákazky:
Právne sluţby
Obchodné meno, miesto podnikania alebo sídlo záujemcu:

...................................................................................................................................................................

1.

Cenová ponuka
Popis položky

cena bez DPH v €
mesačne

DPH v €

cena s DPH v €
mesačne

Právne sluţby

2.

Som platcom DPH:

áno
nie

(nehodiace sa preškrtnite)

V.................................., dňa .......................
.
........................................................................
podpis štatutárneho zástupcu, pečiatka

