Verejný obstarávateľ : Krajská organizácia cestovného ruchu : Severovýchod Slovenska, Námestie mieru 2, Prešov
Predmet obstarávania: Zabezpečenie služieb právneho poradenstva pre aktivity KOCR Severovýchod Slovenska
Postup : Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby: podľa §117 zák. č. 343/201S z. z.

Výzva na predloženie ponuky
Krajská organizácia cestovného ruchu : Severovýchod Slovenska, ako verejný obstarávateľ v zmysle
§7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania
zákazky podľa §117 ZVO na zabezpečenie služieb právneho poradenstva pre aktivity KOCR Severovýchod
Slovenska
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ v zmysle §7 ods. 1 písm. d) ZVO:
Názov :
Krajská organizácia cestovného ruchu : Severovýchod Slovenska
Sídlo:
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Štatutárny zástupca:
Michal Sýkora, predseda
Poverený rokovať :
Mgr. Martin Janoško – výkonný riaditeľ
IČO:
42238536
DIČ:
2023655832

2.

Osoba poverená zastupovaním verejného obstarávateľa na základe Rámcovej zmluvy :
Obchodné meno :
Public tenders, s.r.o.
Kontaktná osoba :
Ing. Rastislav Tapšák – konateľ spoločnosti
Adresa :
Sibírska 2, 080 01 Prešov
IČO:
47 397 021
Mobil :
0911 976 973
rasto.tapsak@gmail.com
Email :

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky a komunikáciu : Osoba poverená verejným obstarávaním
podľa bodu 2 výzvy

4.

Predmet obstarávania: zabezpečenie služieb právneho poradenstva pre aktivity KOCR Severovýchod
Slovenska

5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: zmluva o poskytovaní právnych služieb
uzatvorená podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii. Zmluva sa uzatvorí na dobu určitú, a to na
dobu 48 mesiacov od dátumu nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu vo
výške max. 5000,-EUR, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.

6.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Predmetom tejto zákazky je
poskytovanie právnych služieb, a to poskytovanie právnych rád ohľadne skutočností identifikovaných
verejným obstarávateľom, spisovanie listín o právnych úkonoch, zmlúv a dohôd, vypracúvanie
právnych rozborov, analýz a stanovísk ohľadne právnych skutočností identifikovaných verejným
obstarávateľom, zastupovanie verejného obstarávateľa pred súdmi, orgánmi štátnej správy,
samosprávy a inými orgánmi verejnej moci Slovenskej republiky, ako aj fyzickými osobami a
právnickými osobami v občianskoprávnych, obchodno- právnych, trestnoprávnych, pracovnoprávnych
a administratívnoprávnych veciach, vrátane vecí inej právnej povahy, podávanie návrhov, žalôb,
žiadostí, prijímanie doručovaných písomností vrátane vykonávania ostatných procesných úkonov,
podávanie opravných prostriedkov a vzdávanie sa ich podania, uzatváranie súdnych zmierov a iných
zmierov, vrátane uzatvárania mimosúdnych dohôd, rokovanie s protistranou, ako aj s inými fyzickými
a právnickými osobami, prijímanie splnených nárokov a potvrdzovanie ich splnenia, príprava a
posudzovanie návrhov interných riadiacich aktov (vnútorných predpisov) verejného obstarávateľa,
zabezpečenie právneho servisu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
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Odhadovaný počet hodín za obdobie 48 mesiacov : 120 hod.
7.

CPV : 79110000-8 Právne poradenstvo a zastupovanie

8.

Predpokladaná hodnota zákazky: do 4.950,00 EUR bez DPH. Celková hodnota zákazky bude daná
súčinom sadzby za 1 hod. právnych služieb vynásobenej počtom hodín. Fakturácia prebehne na
základe faktúr vystavených poskytovateľom a doručených verejnému obstarávateľovi ako
objednávateľovi.

9.

Miesto dodania predmetu zákazky: úspešný uchádzač sa zaviaže dodať predmet obstarávania na
adresu sídla verejného obstarávateľa alebo na iných miestach určených verejným obstarávateľom.

10. Lehota trvania zmluvy: Zmluva sa uzatvára na obdobie maximálne 48 mesiacov odo dňa
nadobudnutia jej podpisu alebo do vyčerpania finančného limitu 5000,-EUR, na základe ponuky
úspešného uchádzača, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
11. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: nevzťahuje sa
12. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných
prostriedkov formou bezhotovostného platobného styku, resp. z dotačných zdrojov alebo zo zdrojov
Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Čiastková faktúra za poskytnutú službu bude
vystavená až po dodaní plnenia podľa požiadaviek uvedených v zmluvných podmienkach.
13. Lehota na predloženie ponuky: 22.12.2017 do 10:00 hod.
14. Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne alebo elektronicky.
15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Kritériom je najnižšia sadzba za 1 hod. poradenských služieb v eur. Pri uchádzačoch, ktorí sú platcami
DPH, bude hodnotená sadzba za 1 hod. poradenských služieb vrátane DPH.
Ceny uvedené v ponuke za 1 hod poradenských služieb musia zahŕňať všetky náklady súvisiace
s dodaním predmetu zákazky, teda aj DPH, hotové výdavky, náhradu za stratu času, cestovné
a telekomunikačné výdavky, vrátane miestnych telekomunikačných výdavkov a prepravného,
úpravy a ostatné náklady spojené s dodaním predmetných služieb v súlade s platnými predpismi

s výnimkou súdnych poplatkov, nákladov na znalecké posudky, preklady a odpisy.
Hodnotenie ponúk bude vykonané tak, že bude zostavené vzostupné poradie všetkých ponúk, ktoré
neboli z vyhodnocovania vylúčené. Ponuka zaradená na prvé miesto (t.j. ponuka s najnižšou cenou
za 1 hod poradenských služieb) bude vyhodnotená ako úspešná. Ostatné ponuky budú vyhodnotené
ako neúspešné. Verejný obstarávateľ zašle všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali,
výsledok vyhodnotenia ponúk.
16. Pokyny na zostavenie ponuky: jazyk: slovenský, spôsob označenia ponuky: v prípade zaslania :
a)

poštovou prepravou / doručenia osobne označiť obálku „Neotvárať - právne služby - KOCR“.
Adresa doručenia podľa bodu 2 tejto výzvy : Public tenders, s.r.o., Sibírska 2, 080 01 Prešov.

b)

E-mailom uviesť v predmete správy „Neotvárať - právne služby - KOCR“. Kontaktný e-mail na
ktorý je potrebné doručiť súťažné ponuky : rasto.tapsak@gmail.com
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17. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a. Identifikačné údaje uchádzača : obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre DPH s
uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá.
b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk :
•

v prípade platcu DPH v zložení : sadzba bez DPH za 1 hod poradenských služieb, DPH,
sadzba za 1 hod poradenských služieb s DPH,

•

v prípadne neplatcu DPH uvedie sadzbu za 1 hod. poradenských služieb . Uchádzač uvedie,
že nie je platcom DPH

c. V rámci splnenia podmienok účasti verejný obstarávateľ požaduje preukázať od úspešného
uchádzača :
• Potvrdenie o zapísaní do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory alebo výpis
z obchodného registra
18. Otváranie ponúk: dátum a čas – 22.12.2017 o 10:30; miesto – v zasadacej miestnosti verejného
obstarávateľa na adrese KOCR : Severovýchod Slovenska, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov. Na
otváraní ponúk sa môže zúčastniť uchádzať, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk
19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Osoba poverená verejným obstarávaním podľa
bodu 2 výzvy
20. Ďalšie informácie: uvedené v návrhu zmluvných podmienok, ktoré sú prílohou k tejto výzve. Úspešný
uchádzač bude vyzvaný na predloženie Zmluvy o poskytovaní právnych služieb

S úctou,

11.12.2017 ........................................
dátum, podpis, pečiatka

Príloha : návrh Zmluvy o poskytovaní právnych služieb
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