Naša značka: CZ 3316/2017 RE
Vaša značka:
Vybavuje: Bš/0915 934 145
Ružomberok,1.8.2017

Výzva na predkladanie ponúk.
Verejný obstarávateľ, ktorým je Katolícka univerzita v Ružomberku, v súlade s podmienkami § 117 zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom
obstarávaní"), Vás týmto vyzýva na predloženie cenovej ponuky:

1. Verejný obstarávateľ:

Katolícka univerzita v Ružomberku
IČO: 37801279
Sídlo a kontaktné miesto: Katolícka univerzita v Ružomberku,
Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok, Slovensko
Kontaktná osoba pre podmienky verejného obstarávania: Ing. Jaromír Bíroš
Mobil: +421 915934145, Telefón: +421 444304693,
Kontaktná osoba určená pre predmet zákazky: ICLic. Dušan Škrabek
Mobil: +421 918111006, Telefón: +421 444304693,
Fax: +421 444304694, email: dusan.skrabek@ku.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.ku.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 7 ods. 1 písm. d)

2. Predmet zákazky: „Právne služby“.
3. Lehota dodania predmetu zákazky: doba neurčitá
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky sú :
a) Právne služby podľa (Príloha č. 1 k zákonu č. 343/2015 Z.z. - Sociálne služby a iné osobitné
služby), t.j. služby právneho poradenstva, spočívajúceho najmä v poskytovaní právnych služieb
v rôznych oblastiach práva, v oblasti občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva,
správneho práva, cirkevného práva, kánonického práva, práva duševného vlastníctva a v
poskytovaní právneho poradenstva.
(právne poradenstvo a právna pomoc v rozsahu podľa právneho poriadku Slovenskej republiky,
príprava právnych dokumentov, najmä zmlúv a rôznych jednostranných právnych úkonov a podaní
na príslušné orgány, prípadne ďalšie úkony právnych služieb podľa dohody zmluvných strán,
vedenie rokovaní s protistranou, prijímanie a poskytovanie plnení, prípadne ďalšie úkony podľa

dohody a aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa; verejný obstarávateľ je oprávnený na
poskytovanie právnych služieb aj telefonicky, a to na mobilnom telefónnom čísle advokáta, alebo
formou e-mailu na adrese advokáta),
b) Právne služby vylúčené podľa § 1, ods. 2, písme n) zo zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní , t.j. civilná zákazka, ktorej predmetom je
1. právne zastupovanie klienta advokátom v rozhodcovskom konaní, zmierovacom konaní,
súdnom konaní, správnom konaní alebo v inom obdobnom konaní,
2. právne poradenstvo poskytované advokátom pri príprave konania podľa prvého bodu, alebo
ak existuje zjavný náznak a vysoká pravdepodobnosť, že vec, ktorej sa právne poradenstvo týka,
sa stane predmetom konania podľa bodu b), 1),
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o poskytovaní právnych služieb podľa § 269 ods. 2
a nasl. Obchodného zákonníka a podľa vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách
advokátov za poskytovanie právnych služieb.
Vybrané povinnosti zmluvných strán:
A. verejný obstarávateľ sa zaväzuje advokáta včas a pravdivo informovať o všetkých skutočnostiach
a okolnostiach skutkového stavu právnej veci, prevzatej na poskytovanie právnych služieb,
poskytnúť mu potrebnú súčinnosť, dokumentáciu a podklady, ako aj informácie, potrebné pre jej
riešenie,
B. advokát je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy verejného obstarávateľa, uplatňovať to, čo
podľa svojho presvedčenia a príkazov verejného obstarávateľa považuje za prospešné, konať
pritom svedomito, dôsledne využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať podľa svojho
svedomia a príkazov verejného obstarávateľa to, čo pokladá za prospešné pre verejného
obstarávateľa, advokát je povinný dbať na to, aby jeho právna pomoc bola účelná a hospodárna,
advokát zodpovedá za škodu, ktorej vznik na majetku verejného obstarávateľa spôsobí svojím
zavineným konaním,
C. cestovné náklady, telekomunikačné výdavky preukázateľne vynaložené v
súvislosti s
poskytovaním právnych služieb vrátane náhrad času v zmysle § (15 až 17) Vyhlášky 655/2004
Z.z. budú advokátom určované samostatne nad rámec odmeny, len za predpokladu, že príslušné
služby budú poskytované mimo sídla verejného obstarávateľa, alebo advokáta,
D. advokát sa zaväzuje právne služby podľa zmluvy fakturovať vždy k poslednému dňu toho,
ktorého mesiaca s lehotou splatnosti do 30 dní od predloženia faktúry.
E. zmluva sa uzatvorí na dobu neurčitú. Ktorákoľvek strana je oprávnená Zmluvu vypovedať aj
predčasne bez udania dôvodu, pričom výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť
nasledujúci mesiac po doručení výpovede.
Predpokladané plnenie: 16 hodín / mesiac.
Súčasťou zmluvy bude ustanovenie o odmene za poskytované právne služby, zloženej z:
a) mesačnej paušálnej odmeny za poskytovanie právnych služieb v rozsahu do 16 hodín mesačne
a
b) hodinovej odmeny za poskytovanie právnych služieb nad rámec prvých 16 hodín poskytovania
právnych služieb mesačne, pričom hodinová odmena za poskytovanie právnych služieb nad rámec
prvých 16 hodín bude určená ako 85 % z 1/16-iny mesačnej paušálnej odmeny podľa
predchádzajúceho písm. (a), zaokrúhlená na celé číslo.

5. Kód CPV:

79100000-5
79110000-8

Právne služby
Právne poradenstvo a zastupovanie

6. Spôsob predkladania ponúk:

Predloženie ponuky je považované za žiadosť o účasť.
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Ponuka sa podáva:
A. písomne prostredníctvom pošty na adresu verejného obstarávateľa, alebo
B. elektronicky vo formáte (pdf.) na adresu: verejne-obstaravanie@ku.sk
Je potrebné, aby dokumentácia bola predložená uchádzačom v termíne na predkladanie ponúk
v rozsahu dokumentácie podľa bodu 7) tejto výzvy.
Obálku / Správu označte: Súťaž – „Právne služby“.
Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im
vznikli s prípravou a doručením ponuky.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, nebude zaradená do hodnotenia.

7. Obsah ponuky:

a) vyplnená Príloha č. 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk.
b) Preukázanie skutočnosti - uchádzač musí byť osobou oprávnenou poskytovať právne služby
podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Predloženie
(fotokópia / dokument vo formáte pdf.) preukazujúcu požadovanú skutočnosť.
c) Preukázanie skutočnosti – uchádzač preukáže, že v minulosti poskytol právnu službu,
predmetom ktorej bola právna služba z oblasti kanonického práva a to v hodnote min. 3 000,- €
bez DPH. Skutočnosť preukáže referenciou, alebo písomným potvrdením objednávateľa.

8. Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 04.08.2017 do 12.00 hod.

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, nebude zaradená do hodnotenia.
Predloženie ponuky je považované za žiadosť o účasť.

9. Predpokladaná hodnota zákazky: 56 612,- € bez DPH ( 48 mesiacov).

Hodnota zákazky bola stanovená v súlade s § 6 zákona o verejnom obstarávaní. podľa celkových
skutočných nákladov rovnakého alebo porovnateľného tovaru alebo služieb, ktoré boli obstarané v
predchádzajúcom kalendárnom roku alebo v predchádzajúcich 12 mesiacoch, upravených o
očakávané zmeny v množstve alebo v hodnote v nasledujúcich (48 mesiacoch).

10. Miesto poskytovania služieb: Katolícka univerzita v Ružomberku, Rektorát,
Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok.

11. Ostatné podmienky:

a) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, ak
sa zmenia okolnosti, za ktorých sa súťaž vyhlásila;
b) Predmet zákazky bude financovaný z finančných zdrojov verejného obstarávateľa. Preddavky sa
neposkytujú;
c) Splatnosť faktúr je 30 dní;
d) Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ CZ 3316/2017 RE.
e) Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy v súlade s podmienkami
definovanými v tejto výzve, pričom verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo úpravy návrhu
zmluvy.

12. Kritérium na hodnotenie ponúk:

Najnižšia mesačná paušálna odmena v € bez DPH, za (16 hodím mesačne) za poskytovanie právnych
služieb v rozsahu a podmienkach podľa tejto výzvy. Na základe kritéria na hodnotenie ponúk bude
identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu o poskytovaní
služieb. Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia
ponúk.

Príloha č. 1 - Vzor úvodnej strany ponuky uchádzača a návrh na plnenie kritéria.

ICLic. Dušan Škrabek
Riaditeľ vnútornej správy KU v Ružomberku
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