
VÝZVA 
na predloženie ponuky 

 
Zadávanie zákazky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 
Názov organizácie:      Agentúra na podporu výskumu a vývoja 

Adresa organizácie: Mýtna 23, P. O. BOX 839 04, 839 04  Bratislava 

IČO:                               30797764 

DIČ: 2022132563 

Krajina:                         Slovenská republika 

Internetová adresa organizácie: www.apvv.sk 

Adresa profilu obstarávateľa: www.apvv.sk 

Kontaktné miesto: APVV, Mýtna 23, 839 04 Bratislava 

Kontaktná osoba:           Ing. Viera Dojčárová 

Telefón:                          +421 2 5720 4503 

       E-mail:                             dojcarova@apvv.sk 

 

Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy. 

 

II. OPIS 

Názov zákazky: Poskytovanie právnych služieb 

Druh zákazky: Služby 

Hlavné miesto poskytovania služieb: Bratislava 

Opis zákazky: 

Predmetom zákazky je poskytovanie právnych služieb v oblasti občianskeho, obchodného a 
pracovného práva. 

Poskytovanie služieb zahŕňa: 

 Právnu pomoc vo vyššie uvedených oblastiach predovšetkým právnymi radami, zastupovaním 
v konaniach pred súdmi a inými štátnymi orgánmi, zastupovaním pri rokovaniach so 
zmluvnými partnermi, spisovaním zmlúv, dohôd, právnymi rozbormi, podávaním návrhov, 
žalôb, správnych konaní a prípravou iných listín. 

 Zastupovanie klienta v súlade so zákonom 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších 
predpisov a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.  

 Poskytovanie nasledovných služieb podľa potrieb a požiadaviek APVV: 

o kontrola dodržiavania právnych predpisov v oblasti zmluvných vzťahov spojených 
s predkladaním a riešením projektov v rámci výziev APVV 

o  poradenstvo pri tvorbe interných predpisov 
o  poradenstvo pri príprave dokumentácie k pripravovaným výzvam a usmerneniam 
o  právne poradenstvo vo forme členstva vo vecne príslušných komisiách a účasti na 

rokovaniach, kde sa vyžaduje právne stanovisko 
o  poradenstvo k dodržiavaniu právnych predpisov v pracovno – právnej oblasti  

http://www.apvv.sk/
http://www.apvv.sk/


o  poradenstvo k jednotlivým konkrétnym právnym otázkam formou osobných 
konzultácií poskytnutých zástupcom vecne príslušných organizačných zložiek 
v priestoroch agentúry podľa potreby minimálne však 1x týždenne. 

 
 

III. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
Možnosť predloženia ponuky:  

Iba na celý predmet zákazky. 

 

Povoľuje sa predloženie variantných riešení:  

Nie. 

 

Jazyk ponuky:  

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 19.900,- EUR bez DPH 

 

Lehota na predkladanie ponúk:  
Dátum:  28.10.2013 
Čas:    10:00 hod. 

Ponuky musia byť doručené na adresu a kontaktné miesto uvedené v bode I. tejto výzvy. 

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 30.11.2013 

 

IV. OBSAH PONUKY 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

1. Doklad o oprávnení poskytovať právne služby, ktorým je oznámenie / potvrdenie Slovenskej 
advokátskej komory o zápise do zoznamu advokátov, preukaz advokáta vydaný Slovenskou 
advokátskou komorou 

2. Špecifikáciu / zameranie predchádzajúcej advokátskej praxe uchádzača, ktorou preukáže prax 
minimálne 5 rokov v každej z činností, ktoré sú predmetom zákazky. 

3. Nacenený Návrh na plnenie súťažných kritérií, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto výzvy. 

 

V. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  

 

1. 80% - výška paušálnej mesačnej odmeny za poskytovanie poradenstva podľa opisu predmetu 
zákazky (vrátane DPH) 

2. 20% - predchádzajúce skúsenosti verejného obstarávateľa s uchádzačom 

 

Spôsob vyhodnotenia kritérií: 

1. počet bodov hodnotenej ponuky = 80 x (výška najnižšej paušálnej mesačnej odmeny / výška 
hodnotenej paušálnej mesačnej odmeny) 

2. počet bodov hodnotenej ponuky = 20 x (dĺžka predchádzajúcej zmluvnej spolupráce 
hodnotenej ponuky uchádzača s verejným obstarávateľom v mesiacoch / dĺžka najdlhšej 
predchádzajúcej zmluvnej spolupráce jedného z hodnotených uchádzačov s verejným 
obstarávateľom v mesiacoch)  

Verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s ktorýmkoľvek uchádzačom, ktorý splní podmienky 
účasti, umiestni sa na niektorom z prvých troch miest v poradí uchádzačov a jeho ponuka neobsahuje 
hodnotu plnenia o viac než 20  , než je hodnota plnenia uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v 
poradí. 



VI.  PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY 
Doba dodania predmetu zákazky:   

Platnosť zmluvy bude 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, alebo do vyčerpania 
zmluvného limitu vo výške 19.900 EUR bez DPH. 

 

Typ zmluvy: 

Zmluva o poskytovaní služieb 

 

Obchodné podmienky: 

Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového 
dokladu vystaveného poskytovateľom, splatnosť ktorého je do 30 dní odo dňa doručenia daňového 
dokladu. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 

 

 

VII.  OSTATNÉ 
 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku v rámci postupu zadávania zákazky 
a právo zrušiť predmetnú súťaž. 

 

Dátum začiatku prieskumu trhu: 16.10.2013 



Príloha č. 1:  

 

 

Návrh na plnenie súťažných kritérií 

 

 

Predmet zákazky: 

Poskytovanie právnych služieb 

 

Verejný obstarávateľ: 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja 

Mýtna 23, P. O. BOX 839 04, 839 04  Bratislava 

 

 

 

Položka 
Návrh na plnenie kritérií 

 

Paušálna mesačná odmena za 
poskytovanie poradenstva podľa 
opisu predmetu zákazky. 
 

Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH 
Súťažné kritérium 

 
 
 

Predchádzajúce skúsenosti 
verejného obstarávateľa 
s uchádzačom  

Dĺžka predch. zmluvnej spolupráce v mesiacoch 
Súťažné kritérium 

 

 

 

 

Názov uchádzača: 

 

 

 

Sídlo uchádzača: 

 

 

 

Štatutárny zástupca uchádzača: 

 

 

 

 

 

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača: 


