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Výzva na predloženie ponuky 
 v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní 

Názov organizácie:  Mesto Handlová 
Zastúpené:   Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta 
Sídlo organizácie: Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová 
IČO:    00318094 
DIČ:    2021162660 
Internetová adresa:  http://www.handlova.sk/ 
Kontaktná osoba: Bc. Petra Golhová 
e-mail:    petra.golhova@handlova.sk 
Kontaktné miesto:  Mestský úrad, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová 
Telefón:                         046/519 25 48 
   0918 678 147 

2.  Postup: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

3.  Názov zákazky: „Právne služby pre mesto Handlová“ 

4.  Druh zákazky: služby 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
Hlavný predmet 

Hlavný slovník:  79100000-5 Právne služby  

79110000-8 Právne poradenstvo a zastupovanie  

79111000-5 Právne poradenstvo  

79112000-2 Právne zastupovanie 

   
5.  Predpokladaná hodnota zákazky: 12 000  EUR bez DPH 

6.  Opis predmetu zákazky: 
 
Predmetom zákazky je poskytovanie právnych služieb v oblasti občianskeho, obchodného, pracovného 
a komunálneho práva podľa požiadaviek verejného obstarávateľa v nasledovnom rozsahu: 

- Právne poradenstvo 

- Vyhotovovanie zmlúv s partnermi verejného obstarávateľa 

- Pripomienkovanie zmlúv s partnermi verejného obstarávateľa 

- Vyhotovovanie právnych stanovísk a rozborov 

- Spracovanie podaní na súd-žaloby, návrhy na exekúciu, vyjadrenia k návrhom, odvolania 

- Súdne vymáhanie pohľadávok verejného obstarávateľa 

- Zastupovanie verejného obstarávateľa v konaní pred súdmi a inými právnymi subjektmi 

- Ostatné právne služby podľa potrieb verejného obstarávateľa 

Verejný obstarávateľ požaduje poskytovanie právnych služieb v rozsahu 12 hodín týždenne v sídle 
advokátskej (právnej) kancelárie poskytovateľa právnych služieb alebo prostredníctvom 
telekomunikačných, alebo elektronických komunikačných prostriedkov. Po vzájomnej dohode advokát 
poskytne právne služby v sídle klienta.  

http://www.handlova.sk/
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7.  Rozdelenie zákazky na časti: 

Predmet zákazky sa nedelí a požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky. 

8.  Možnosť predloženia variantných riešení: 

Variantné riešenia sa nepripúšťajú. Ak súčasťou ponuky bude variantné riešenie, variantné riešenie 
nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, ako by nebolo predložené. 

9.  Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: 

Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Zmluvu o poskytovaní právnych služieb 
v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v súlade so zákonom č. 586/2003 
Z.z. o advokácii, v spojení s vyhláškou MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za 
poskytovanie právnych služieb, ktorej návrh tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy. 

Uchádzač musí akceptovať zmluvu bez akýchkoľvek zmien s výnimkou ustanovení, ktoré sú v zmluve 
vyznačené na doplnenie. 

Zmluva o poskytovaní právnych služieb nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Handlová 

Táto zmluva bude uzatvorená na dobu určitú a to od 01.01.2022 do 31.12.2022.  

10. Miesto dodávania predmetu zákazky: 

Miestom dodania je Mestský úrad Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová v súlade s opisom 
bodu č. 6 tejto výzvy. 

11. Termín dodávania predmetu zákazky: 
Dodanie predmetu zákazky sa bude uskutočňovať podľa opisu uvedeného v bode č. 6 tejto výzvy 
v rozsahu 12 hodín týždenne. Úspešný uchádzač si po dohode s verejným obstarávateľom určí, ktoré 
pracovné dni bude právne poradenstvo poskytované.  
 
12.  Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Za plnenie predmetu 
zákazky bude mesto Handlová platiť paušálnu mesačnú odmenu. Úhrada bude realizovaná 
bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov na základe daňového dokladu – faktúry 
vystavenej a doručenej vždy po skončení kalendárneho mesiaca. Splatnosť faktúry bude 14 dní. Verejný 
obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohu. 
 
13.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

Kritérium: najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky v EUR s DPH 
 (v prípade neplatiteľa DPH najnižšia cena celkom za celý predmet zákazky v EUR) 

Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti 
uvedených v bode 15. tejto výzvy po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk a to 
u uchádzača, ktorý sa umiestni na prvom mieste v poradí.  

14.  Spôsob uvedenia ceny: 

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách  v 
znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR 
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyjadrená v eurách za celý predmet zákazky. 
Navrhovaná cena musí byť stanovená ako cena maximálna a musí zahŕňať všetky náklady spojené s 
realizáciou predmetu zákazky. 

a) ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty, cenu uvedie v zložení: 
-  cena celkom za predmet zákazy bez DPH v EUR 
-  sadzba DPH v % 
-  výškou DPH v EUR 
-  cena celkom za predmet zákazky s DPH v EUR 

b) ak uchádzač nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, uvedie cenu celkom za predmet zákazky v 
EUR. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v cenovej ponuke. 

15.  Podmienky účasti a dokumenty požadované verejným obstarávateľom: 

Osobné postavenie: 
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Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32, ods. 1, písm. e)                 
a písm. f) zákona o verejnom obstarávaní spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

a) V zmysle § 32, ods. 1, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní sa verejného obstarávania môže 
zúčastniť len ten uchádzač, ktorý je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať služby.  

Uchádzač nie je povinný predkladať Výpis z obchodného registra a Výpis zo živnostenského registra, 
verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. 

b) V zmysle § 32, ods. 1, písm. f) zákona o verejnom obstarávaní sa verejného obstarávania môže 
zúčastniť len ten uchádzač, ktorý nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu.  

Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti doložením čestného vyhlásenia, že nemá 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

 

Ekonomické a finančné postavenie: 

Uchádzač preukazuje splnenie podmienky týkajúcej sa ekonomického a finančného postavenia podľa 
§ 33, ods. 1, písm. b) zákona o verejnom obstarávaní predložením potvrdenia o poistení zodpovednosti 
za škodu spôsobenú výkonom advokácie v zmysle zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene 
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Uchádzač 
v ponuke predloží doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie v originálnom 
vyhotovení, alebo ako kópiu dokumentov.  

 

Technická alebo odborná spôsobilosť: 

Uchádzač preukazuje splnenie podmienky týkajúcej sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 
34, ods. 1, písm. f) zákona o verejnom obstarávaní predložením čestného prehlásenia podpísaného 
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, z ktorého musí byť zrejmé meno 
a priezvisko, titul, funkcia, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, druh a odbor vzdelania, doterajšia odborná 
prax a celková dĺžka odbornej praxe osoby poskytujúcej predmet zákazky. Verejný obstarávateľ 
požaduje minimálnu prax 3 roky v oblasti poskytovania právnych služieb.  

16.  Obsah a náležitosti ponuky: 

Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať: 

1. Dokladovanie podmienok účasti podľa bodu č. 15 tejto výzvy v rozsahu: 

a) Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie v rozsahu minimálne 
100 000 EUR, 

b) Čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 2 tejto výzvy. 

2. Návrh na plnenie kritéria – ponuka podľa prílohy č. 1 tejto výzvy. 

3. Zmluvu o poskytovaní právnych služieb – návrh podpísaný oprávneným zástupcom (zástupcami) 
uchádzača podľa prílohy č. 3 tejto výzvy.  

17.  Vysvetlenie: 

V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, môže požiadať 
ktorýkoľvek zo záujemcov o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby elektronickou poštou na adrese: 
petra.golhova@handlova.sk 

18.  Lehota na predkladanie ponúk a označenie ponúk: 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR. Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku 
a to v súlade s bodom 16. tejto výzvy: 

a) elektronicky na e-mailovú adresu: petra.golhova@handlova.sk vo forme PDF skenu (príp. obrázku) 
uchádzačom podpísaných dokumentov, 

alebo 

b) písomne v listinnej podobe v uzatvorenej obálke (poštou, doručovateľskou službou alebo osobne) 
do podateľne Mestského úradu, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová s uvedením hesla „Právne 
služby – verejné obstarávanie - neotvárať“. 

mailto:petra.golhov
mailto:maria.lenkova@handlova.sk
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Ponuka musí byť predložená v lehote najneskôr: do 17.12.2021 do 10:00 hod. Rozhodujúci je termín 
doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk 
nebudú v súlade s § 49 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnocované. 

19.  Lehota viazanosti ponúk: 

Ponuky sú viazané do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, do 31.10.2022. 

20. Konflikt záujmov: 

Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky 
nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť 
princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade 
identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania zákazky verejným 
obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. 

21.  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Všetky  výdavky  spojené  s  prípravou,  predložením  dokladov  a  predložením  cenovej  ponuky  znáša 
výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky vtedy, ak sa zmenili 
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že 
predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými 
možnosťami verejného obstarávateľa. 

Verejný obstarávateľ v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk oznámi všetkým uchádzačom 
výsledok ich vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma, ostatným 
uchádzačom oznámi, že neuspeli s uvedením dôvodu neprijatia ponuky. 

 

22.  Prílohy výzvy: 
Príloha č. 1  Návrh na plnenie kritéria – ponuka (formulár pre uchádzača) 
Príloha č. 2    Čestné vyhlásenie (formulár pre uchádzača) 
Príloha č. 3 Zmluva o poskytovaní právnych služieb (návrh) 

V Handlovej, dňa 09. decembra 2021 
 

 

Mgr. Silvia Grúberová 
primátorka mesta Handlová 


