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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
  

ZÁKAZKA  NA POSKYTNUTIE SLUŽBY 

(v súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  

a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ) 

 

Právnické služby  
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  
  Názov :  Mesto Žiar nad Hronom                                          IČO:  00321125  

    S í d l o  
    Obec (mesto) : Žiar nad Hronom                                          PSČ: 965 19 
    Ulica : Štefana Moysesa                                                       Číslo : 46 
    Verejný obstarávateľ  podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. 
    Kontaktná osoba: Želmíra Urgelová, tel. č. 045 678 71 36 
                                  E-mail:   zelmira.urgelova@ziar.sk    

  
2. Predmet zákazky: Právnické služby 

     2.1  Predmetom zákazky je  právne poradenstvo a zastupovanie Mesta Žiar nad Hronom v rozsahu : 
 
           a) prevziať  právne zastupovanie klienta v jeho právnych veciach podľa jeho požiadaviek   a 

zastupovať klienta pri oficiálnych zmluvných rokovaniach, vyhotovovať pre neho zmluvy, 
preverovať správnosť zmlúv predkladaných inými subjektmi, a poskytovať právne usmernenia 
zamestnancom klienta (nesporová agenda a zmluvy),  

           b)  prevziať  právne zastupovanie klienta v jeho právnych veciach podľa jeho požiadaviek a  
zastupovať  klienta v potrebnom rozsahu pred súdmi, orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako aj 
právnickými a fyzickými osobami vo veciach, ktoré sú predmetom súdnych sporov a nesporových 
konaní, (sporová a nesporová agenda na súdoch, orgánoch štátnej správy a samosprávy). 

     2.2   Opis predmetu zákazky: Podrobné vymedzenie predmetu zákazky Právnické služby v súlade  
s Opisom predmetu zákazky, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy. 

     2.2  Kód zo spoločného slovníka obstarávania (CPV) 
       CPV 79110000-8  Právne poradenstvo a zastupovanie 
          Kategória služby : 21,  podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  
   
          Predpokladaná hodnota zákazky : 19 200,00 € bez DPH  
    
3. Miesto a lehota dodania predmetu zákazky  : 

Miesto dodania:    Mesto Žiar nad Hronom, Mestský úrad Ul. Š. Moysesa č.46 Žiar nad Hronom        
Lehoty dodania :   12 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti, respektíve do vyčerpania limitu 

predpokladanej hodnoty zákazky, podľa toho , ktorá skutočnosť nastane skôr. 
       

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  
    Nie .Predmet zákazky nie je možné  predkladať  na jednotlivé časti. 

5. Možnosť predloženia variantných riešení:  

 NIE. Ponuku na predmet zákazky nie je možné predkladať  vo variantných riešeniach  
 

6. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:  
     6.1  Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov. 
      6.2 Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu  

vystaveného zmluvným partnerom.  
     6.3  Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy. 
     6.4  Splatnosť faktúr je 15 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.  
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    7.  Cena a spôsob  určenia ceny 

  Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v euro, v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách        

v platnom znení, špecifikovaná ako cena maximálna a musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom 

zákazky aj vrátane DPH .      
 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie spôsob navrhovanej ceny celkom a zároveň   

         uvedie, že nie je platcom DPH.    
         V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH jeho cena sa bude brať ako cena konečná vrátane  DPH 
        ( zákona č.  18/1996 Z. z. o cenách, § 3 ods. 3 ).    

8. Podmienky účasti záujemcov:   

  Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia záujemcov podľa § 27 ods. 1 písm. b) a § 28 
ods.1 písm. g) zák. č.  25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  

 
  8.1    Finančné a ekonomické postavenie uchádzača 
     -    § 27 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní : potvrdením o poistení zodpovednosti za    škodu 

spôsobenú pri výkone povolania  alebo potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú 
výkonom advokácie uchádzača 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 s uvedením konkrétnej poistnej sumy, ktorá nesmie byt nižšia ako 200 000 EUR. 

 
      Odôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky podľa § 32 odst. 6 zákona o verejnom    

obstarávaní vychádzajúc z povahy predmetu zákazky na poskytovanie je uvedená podmienka v 
súlade so zákonom c. 586/2003 Z. z. o advokácii, podľa ktorého je advokát, resp. advokátska 
spoločnosť povinná byt poistená v zákonom určenej výške. 

 
  8.2 Technická alebo odborná spôsobilosť 

 -    § 28 ods.1 písm. 1 písm. g) zákona č.25/20026 Z. z. o verejnom obstarávaní –  
      a) údajmi o vzdelaní a odbornej  praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne  

osôb  zodpovedných za poskytnutie služby a to nasledujúcimi dokladmi a) zoznam musí obsahovať 
meno a priezvisko, titul, funkciu, ktorú vykonáva, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, druh a odbor 
vzdelávania, celkovú dĺžku  praxe a musí byť  podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou 
konať za záujemcu; 

    b) riadne overenou kópiou dokladu preukazujúceho oprávnenie vykonávania právnických služieb 
    c) verejný obstarávateľ požaduje minimálnu prax min. 3 rokov v danej oblasti. Požadované údaje 

o odbornej  praxi predloží uchádzač čestným    vyhlásením, ktoré bude podpísané osobou, ktorá je 
riadiacim zamestnancom uchádzača ako aj osobou, ktorá bude vykonávať túto činnosť. 

 
        Odôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky podľa § 32 odst. 6 zákona o verejnom         

obstarávaní verejný obstarávateľ potrebuje poznať rozsah skúseností a profesijných schopností pri 
poskytovaní právnych služieb v požadovaných oblastiach uvedených v časti 1.  Opis predmetu 
zákazky. 

 
8.3 Ďalšie podmienky poskytovania služby:  
      Verejný obstarávateľ požaduje aby všetky služby boli vykonávané v priestoroch Mestského úradu Ul. Š. 

Moysesa č. 46 resp. Námestie  Matice slovenskej  8 v Žiari nad Hronom.  
     Verejný obstarávateľ poskytne potrebné  priestory do prenájmu úspešnému uchádzačovi za ceny  

obvyklé v danom čase. Nájomné ako i prevádzkové náklady budú hradené na základe  zmluvy o nájme 
nebytových priestorov.    

 
     Ďalej verejný obstarávateľ požaduje poskytovanie právnych usmernení zamestnancom úradu  v rozsahu  

min. 12 hod. týždenne – v priebehu troch pracovných dní - 3 x 4 hodiny.  
     Záujemca si v návrhu zmluvy určí, ktoré pracovné dni pri zabezpečovaní  predmetu zákazky bude    

poskytovať právne služby pre zamestnancov verejného obstarávateľa. 
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 9.     Uplynutie lehoty  na predkladanie cenových ponúk: 
     a)  lehota na predkladanie ponúk  - dátum : 12.05.2014 čas : do 10:00 hod. 

b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy alebo osobne  na tej istej adrese,           
v uzatvorenom obale označenom  „Prieskum trhu – Právnické služby „ -  NEOTVÁRAŤ.             

            c) ponuky sa  predkladajú v slovenskom jazyku a €.                        
 
10.       Kritéria na hodnotenie ponúk : 

     Verejný obstarávateľ bude  vyhodnocovať ponuky v súlade s § 35 ods. 1 písm. b) – najnižšej ceny.        

Cenová ponuka  bude zaslaná formou  tabuľky: Príloha č.2  

 
11.        Lehota viazanosti ponúk: 
             Do 30.06.2014 
 
12.     Obchodné podmienky zabezpečenia predmetu zákazky:  

    Výsledkom bude uzatvorenie zmluvy  na predmet  zákazky „ Právnické služby , medzi verejným  
obstarávateľom a úspešným uchádzačom   podľa § 45 zákona   25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
zákona, bez automatického predlžovania zmluvy. 

     Uchádzač  predloží  Návrh zmluvy na poskytnutie služby , v ktorom zohľadní časti B.1 Opis predmetu 
zákazky, B.2. Spôsob určenia ceny  a B.3.  Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky. podpísaný 
záujemcom, jeho štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu, alebo iným zástupcom 
záujemcu, ktorý je oprávnený konať v mene záujemcu v záväzkových vzťahoch a s  dátumom jeho 
vystavenia. 

 
14.   Zábezpeka ponúk: 

       Nepožaduje sa 
 

13.   Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská 
  Zákazka  nie je vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská. 

 
14.   Ďalšie informácie: 

 14.1 V zmysle platného zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o znení a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere 
najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou, ktorá nie je podlimitná  

         ani nadlimitná  ( § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o znení a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) nie je možné podať námietky; 

 14.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť v 
prípade ak:  

 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto výzve;  

 sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;  
 14.3  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky; 

 14.4  Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s tým uchádzačom, ktorý splnil všetky podmienky účasti a 
ponúkol najnižšiu cenu na poskytnutie služby.  

 
 
V Žiari nad Hronom, 23.04.2014 
 
                                                                                                    Ing. Mariana Páleníková 
                                                                                                      prednostka 

 
 
Príloha:   
             1/ Opis predmetu zákazky 
             2/  Návrh na plnenie kritérií – cenová ponuka  
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