Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR
Č.p.: 39-1-3/2017
Počet listov: 1
Počet príloh: 1/1
VÝZVA
NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
(Zákazka na poskytnutie služby podľa §117 zákona č. 343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR
Sídlo:
Sklabinská 20, 831 06 Bratislava
IČO:
44855206
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Mužík
Telefón:
0917 131 822, Fax: 09610 57074
E-mail:
pavol.muzik@aomvsr.sk
Predmet zákazky: Právne služby.
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 7910000-5
Stručný opis predmetu zákazky:
Poskytovanie právnych služieb a právneho poradenstva v oblasti občianskeho práva, obchodného
práva, pracovného práva, správneho práva, autorského práva a práv súvisiacich s autorským
právom, práv duševného vlastníctva, práva verejného obstarávania ako aj ďalších právnych oblastí
súvisiacich s činnosťou verejného obstarávateľa a s postavením verejného obstarávateľa. Bližšia
špecifikácia a podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č.1 k tejto výzve Opis predmetu zákazky.
2. Druh a množstvo:
Poskytovanie právnych služieb a právneho poradenstva .
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť predpokladaný rozsah právnych služieb
v závislosti od ceny ponúknutých služieb úspešným uchádzačom v zadávaní tejto zákazky
maximálne do výšky predpokladanej hodnoty zákazky.
Predpokladaná hodnota zákazky: 22 500 Eur bez DPH
3. Typ zmluvy: zmluva
4. Miesto poskytnutia služby: Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s., v
Bratislave.
5. Termín:
Dátum začatia: 1.11.2017 - dátum ukončenia: 31.10.2019
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6. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 30.10.2017 o 09:00 hod.
Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa :
poštou: Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, Sklabinská 20, 831 06 Bratislava
pri osobnom styku: Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, Sklabinská 20, 831 06
Bratislava , pondelok až piatok od 07:30 do 15:00 hod., telefónny kontakt: 0961057020, p.
Tomanová.
Záujemca vloží ponuku v zmysle tejto výzvy do samostatného obalu. Obal musí byť uzavretý
a zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a obsahovať údaje:
- adresu verejného obstarávateľa,
- adresu uchádzača, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania),
- označenie „ SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“
- označenie heslom pre daný návrh: „Právne služby“
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude uchádzačovi vrátená
neotvorená.
7. Vyhodnotenie ponúk:
Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk do 3 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk.
8. Podmienky účasti:
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
8.1
Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať služby, v ktorom musí byť zapísaný
predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky, ktorým môže byť:
8.1.1 aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra ( predkladá
fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ)
8.1.2 aktuálny výpis z obchodného registra ( predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická
osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri)
8.1.3 iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.
9. Obsah ponuky:
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
9.1
Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu podľa bodu 8.1. tejto výzvy,
9.2
Cenovú ponuku vyhotovenú podľa „vzor cenovej ponuky“ Ak uchádzač nie je
platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je
platiteľom DPH upozorní v ponuke. Ak sa uchádzač v priebehu plnenia zmluvy stane
platcom DPH, verejný obstarávateľ nebude na túto skutočnosť prihliadať. Cenová ponuka
musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. úradne
overenou kópiou plno mocenstva).
Vzor cenovej ponuky
P.č. Názov
1.

Cena v Euro
bez DPH

Výška DPH Cena v Euro
s DPH

Celková cena za Právne služby za obdobie 24
mesiacov

..........................................................
Podpis štatutárneho zástupcu
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10. Kritérium na hodnotenie ponúk:
Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej celkovej ceny Právnych služieb Eur s DPH.

11. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky: ´
Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledkov zadávania zákazky zmluvu na predmet
zákazky s jedným úspešným uchádzačom podľa ustanovenia § 2 ods. 5, písm. g) zákona o
verejnom obstarávaní, podľa § 83 zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 269 zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Platba za poskytnutie služby sa uskutoční bezhotovostne na základe vystavenej faktúry po riadnom
poskytnutí služby v mieste plnenia. Splatnosť faktúry bude do 30 dní odo dňa jej doručenia
zástupcovi verejného obstarávateľa. Preddavky ani zálohové platby verejný obstarávateľ nebude
poskytovať.
12. Ďalšie informácie
V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne
vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyzvať
úspešného uchádzača na predloženie originálov alebo úradne overených kópií dokladov v zmysle
bodu 9.1. tejto výzvy.
Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku,
okrem dokladov predložených v českom jazyku.
Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky na poskytnutie služby podľa §117 zákona o
verejnom obstarávaní, ak
nebola predložená žiadna ponuka,
ani jeden uchádzač nesplnil podmienky Výzvy,
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky na poskytnutie služby podľa
§117 zákona o verejnom obstarávaní, ak
sa zmenili okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená,
celková hodnota dodania predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného
obstarávateľa.

V Bratislave , dňa 23.10.2017

Ing. Peter Mitura
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
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Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR
Príloha č.1 k Výzve na
predloženie cenovej
ponuky
Opis predmetu zákazky
1. Poskytovanie právnych služieb a právneho poradenstva v oblasti občianskeho práva,
obchodného práva, pracovného práva, správneho práva, autorského práva a práv súvisiacich
s autorským právom, práv duševného vlastníctva, práva verejného obstarávania ako aj ďalších
právnych oblastí súvisiacich s činnosťou verejného obstarávateľa a s postavením verejného
obstarávateľa. Predmetom zákazky je ďalej poskytovanie právnych služieb ohľadom
skutočností identifikovaných verejným obstarávateľom, spisovanie listín o právnych úkonoch,
zmlúv, dohôd, vypracovanie právnych rozborov, právnych analýz a stanovísk, posudzovanie
interných aktov a vnútorných predpisov verejného obstarávateľa. Predmetom zákazky je aj
právne zastupovanie verejného obstarávateľa v rozhodcovských konaniach, zmierovacích
konaniach, v súdnych konaniach a správnych konaniach.

2. Miesto a čas poskytnutia obstarávanej služby:
Označenie miesta

Presná adresa

Kontaktná osoba

Telefónne číslo

AO MVSR
Sklabinská 20, 831
Ing. Pavol Mužík
0917 131822
Bratislava
06 Bratislava
Právne služby budú poskytnuté v rozsahu min. 20 hod. mesačne u objednávateľa alebo v sídle
dodávateľa alebo na mieste podľa dohody s objednávateľom.
3. Fakturácia
Mesačne vo výške 1/24 z celkovej sumy bez DPH. Faktúra za ukončený mesiac bude vystavená
do 10. dní nasledujúceho mesiaca so splatnosťou 30 dní. V mesačnej faktúre sú zahrnuté tiež
hotové výdavky dodávateľa spojené s poskytovaním právnych služieb vynaložené na
telekomunikačné, poštové a administratívne (kopírovanie a pod.) služby v rámci Slovenskej
republiky a cestovné náhrady v rámci mesta Bratislava. Dodávateľ má voči objednávateľovi
nárok na náhradu cestovných výdavkov súvisiacich s poskytovaním právnych služieb
objednávateľovi mimo Bratislavu a prípadných súdnych a iných poplatkov hradených
dodávateľom v prospech objednávateľa. Tieto výdavky a iné preukázateľné výdavky súvisiace s
poskytovaním právnych služieb v prospech objednávateľa dodávateľ vyúčtuje objednávateľovi
spolu s paušálnou odmenou za mesiac, v ktorom boli vynaložené.
4. Komunikácia
V závislosri od povahy veci objednávateľ určí zodpovedné osoby, ktoré budú s dodávateľom
komunikovat.
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