Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Výzva
na predkladanie súťažných ponúk pre podprahovú zákazku :
Poskytovanie právnych služieb v konaní pred súdom
Predmetné verejné obstarávanie je vyhlásené pre poskytovanie neprioritných služieb
uvedených v prílohe č. 3, kategória č. 21 k zákonu č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o VO“), podľa § 25 ods. 2 písm. b) zákona o VO a podľa § 99 zákona
o VO

1

Identifikácia verejného obstarávateľa

1.1. Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Právna forma:
IČO:
Telefón:
Fax:
E-mail:
dom. stránka

Ministerstvo kultúry SR
Námestie SNP č. 33, SK-813 31 Bratislava 1, mestská časť
Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika
rozpočtová organizácia
00165182
+421-2-20482 555
+421-2-20482573
jana.petrovicova@culture.gov.sk,
www.culture.gov.sk

1.2. Druh verejného obstarávateľa:
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych
útvarov: Všeobecná štátna správa
2. Názov predmetu zákazky:
Poskytovanie právnych služieb v konaní pred súdom
3. Stručný opis predmetu zákazky :
Poskytovanie právnych služieb (ochrana práv a záujmov Ministerstva kultúry SR, vrátane
konzultačnej činnosti) advokátom v súdnom konaní vedenom proti Ministerstvu kultúry
SR vo veci, ktorej hodnota je predbežne vyčíslená na 17 mil. EUR v dohodnutom čase
a rozsahu, ktorý zodpovedá hospodárnej a účelnej právnej pomoci v konaní pred súdom.
4. Číselný kód spoločného slovníka obstarávania CPV:
Kategória neprioritných služieb podľa Prílohy č.3 k zákonu o VO : 21
CPV: 79110000-8 Právne poradenstvo a zastupovanie
5. Predpokladaná hodnota zákazky: maximálne do výšky: 2 900 000 eur bez DPH.

Kód poľa sa zmenil

6. Hlavné miesto poskytovania predmetu zákazky: Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP
č.33, 813 31 Bratislava, podľa potrieb verejného obstarávateľa
NUTS kód: SK01
7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia odmena za 1 úkon právnej služby stanovená v € (EUR) bez DPH bez ohľadu
na počet odpracovaných hodín.
8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
Počet úkonov maximálne do výšky: 2 900 000 eur bez DPH.
9. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE
10. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie poskytovania služieb:
Predpokladané ukončenie dodávky: 31.12.2013, s možnosťou predĺženia
11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,
v ktorých sa uvádzajú:
Služby budú financovanie z prostriedkov štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry SR.
Preddavok verejný obstarávateľ neposkytuje.
12. Podmienky účasti záujemcov:
Uchádzač predloží doklad, ktorým preukáže, že je oprávnený poskytovať službu.
Uchádzač predloží potvrdenie SAK o zápise do zoznamu advokátov alebo výpis
z obchodného registra obchodnej spoločnosti, ktorej jediným predmetom podnikania je
poskytovanie právnych služieb.
Uchádzač predloží zoznam služieb poskytnutých v rámci advokácie za predchádzajúce 3
roky, v ktorých bude preukázané, že uchádzač v rámci výkonu advokácie, najmenej 3 roky
zastupuje klientov v konaní pred súdmi v rozsahu najmenej 10 rôznych klientov, ktorých
zastupuje v konaní pred súdom v občianskoprávnych (nie rodinných) a v obchodnoprávnych
veciach, ktoré sú založené na rôznom skutkovom a právnom základe, a v ktorých hodnota
aspoň jedného je 10 mil. EUR bez DPH“,
Uchádzač v ponuke uvedie zoznam odborne spôsobilých osôb na daný predmet zákazky
(najmenej 2), ktoré budú zodpovedné za poskytnutie služby s údajmi o ich vzdelaní
a odbornej kvalifikácii a dĺžke praxe. Vyžaduje sa uviesť meno, priezvisko, titul, funkciu,
ktorú vykonáva, dosiahnuté najvyššie vzdelanie, druh a odbor vzdelania, celková dĺžka praxe
v odbore.
13. Označenie, či sa pri uzatváraní zmluvy bude vyžadovať uviesť mená a odbornú
kvalifikáciu osôb zodpovedných na plnenie zmluvy:
ÁNO

14. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov:
Lehota na prijímanie písomnej žiadostí o súťažné podklady : Súťažné podklady sú zverejnené
na webovej stránke MK SR ako príloha k tejto výzve.
Lehota na prijímanie žiadostí o vysvetlenie údajov uvedených v súťažných podkladoch:
22.12.2010 do 12.oo hod: emailom: jana.petrovicova@culture.gov.sk
Názov: Ministerstvo kultúry SR
S í d l o: Nám. SNP 33, mestská časť Bratislava – Staré mesto,
Obec (mesto): Bratislava I PSČ: SK 813 31
Poschodie: ___prízemie___ číslo miestnosti: ___podateľňa___
Úradné hodiny podateľne : 08:00-12:00 hod. a 12.030 – 15.00 hod. (pondelok - piatok),
alebo emailom: jana.petrovicova@culture.gov.sk alebo faxom: tel. č. 02/20482573
Úhrada za súťažné podmienky:

Nevyžaduje sa .

15. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK:
Je stanovená verejným obstarávateľom na:

3. 1. 2011 do 12.00 hod.

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
Názov: Ministerstvo kultúry SR
S í d l o: Nám. SNP 33, mestská časť Bratislava – Staré mesto,
Obec (mesto): Bratislava I PSČ: SK 813 31
Poschodie: ___prízemie___ číslo miestnosti: ___podateľňa___
Úradné hodiny podateľne : 08:00-12:00 hod. a 12.030 – 15.00 hod. (pondelok piatok)
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, v českom jazyku.
19. OTVÁRANIE PONÚK:
Dňa: 3.1. 2011 o 13.00 hod. miestneho času.
Miesto otvárania ponúk
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Nám. SNP č.12, 813 31 Bratislava, zasadačka MK SR.
20. Lehota viazanosti ponúk:
31.01.2011
21. Predmet zákazky sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:
Nie
22. Dátum zverejnenia výzvy: 21.12.2010

