Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Právne služby
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Obec Terchová
IČO 00321699

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Sv. Cyrila a Metoda 96, 013 06 Terchová, SK
Kontaktná osoba Ing. Jakub Bača, +421940512719, baca@tendernet.sk

Informácie o zákazke
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a

doplnení niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.
Predpokladaná hodnota: neuvedené
Predpokl. obdobie 12 mesiacov - odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
realizácie:
Lehota na predkladanie do 18.2.2019 do 12:00
ponúk:

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/zakazka?drOU05ZIYuMsYP7htaR6Jg8

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Anonymná zákazka:

Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených
ponukách

Opis
Oblasť Ostatné služby
Podoblasť Právne služby
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Opis
Predmet zákazky:
Poskytovanie komplexných právnych služieb verejnému obstarávateľovi advokátom v zmysle
zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii (ďalej len „ZoA“), a to najmä vo forme konzultácií, prípravy
a revízie právnych dokumentov (zmluvy, podania, všeobecne záväzné nariadenia, rozhodnutia
a pod. ), ďalej v poskytovaní právnych rád osobne, telefonicky alebo akoukoľvek inou formou (napr.
elektronicky), odbornej spolupráci pri vykonávaní verejnej moci, v príprave návrhov, žiadostí,
opravných prostriedkov a iných právnych podaní, v zastupovaní verejného obstarávateľa
pri rokovaniach s tretími osobami, v súdnych sporoch a iných konaniach pred orgánmi verejnej
moci, ako aj v inej forme právnej pomoci výslovne neuvedenej. V zmysle spoločného slovníka
obstarávania (CPV) ide o najmä o činnosti uvedené pod hlavnými kódmi: 79100000-5 až 791400007 a 75231100-5 CPV, včítane činností uvedených v ust. § 1 ods. 2 písm. n) ZOV.
Uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet je povinný predložiť dve
prílohy / dokumenty:
1. návrh zmluvy o poskytnutí služby.
2. paušálnu odmenu za poskytovanie právnych služieb za obdobie 1 (jedného) mesiaca.
( Do cenovej ponuky - v systéme TENDERnet uvedie uchádzač odmenu za 12 mesiacov )
Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v
zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli
primerané jeho kvalite a cene.
Opis zákazky

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení
realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného
registra).
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia ustanovené v § 32 ods.
1 písm. e) ZOV t.j. uchádzač musí byť osobou oprávnenou na poskytovanie právnych služieb podľa
ZoA. Na preukázanie tejto skutočnosti uchádzač spolu s ponukou predloží doklad preukazujúci
skutočnosť, že je oprávnený poskytovať právne služby podľa ZoA.
Zákazka bude financovaná z rozpočtu verejného obstarávateľa. Jednotlivé platby budú realizované
bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa v lehote do 15 dní odo dňa doručenia faktúry.
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by
mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto
uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.
Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade
uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.
Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.12.2019

Položky zákazky
P.Č.

Názov položky / Špecifikácia
Právne služby - trvanie 12 mesiacov

1

Množstvo
1,000 celok

Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných právnych služieb verejnému obstarávateľovi advokátom v zmysle zákona č.
586/2003 Z.z. o advokácii (ďalej len „ZoA“), a to najmä vo forme konzultácií, prípravy a revízie právnych dokumentov (zmluvy,
podania, všeobecne záväzné nariadenia, rozhodnutia a pod. ), ďalej v poskytovaní právnych rád osobne, telefonicky alebo
akoukoľvek inou formou (napr. elektronicky), odbornej spolupráci pri vykonávaní verejnej moci, v príprave návrhov, žiadostí,
opravných prostriedkov a iných právnych podaní, v zastupovaní verejného obstarávateľa pri rokovaniach s tretími osobami,
v súdnych sporoch a iných konaniach pred orgánmi verejnej moci, ako aj v inej forme právnej pomoci výslovne neuvedenej.
V zmysle spoločného slovníka obstarávania (CPV) ide o najmä o činnosti uvedené pod hlavnými kódmi: 79100000-5 až
79140000-7 a 75231100-5 CPV, včítane činností uvedených v ust. § 1 ods. 2 písm. n) ZOV.

-2/2-

