
 

 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov organizácie: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 

Sídlo organizácie: Palisády 29/A, 817 80 Bratislava 

IČO: 30798868, DIČ: 2022105239, IČ DPH: SK 2022105239 

Kontaktná osoba: Ing. Janka Tömöl 

Tel.: 02/57200544 

e-mail: janka.tomol@uszz.gov.sk 

 

2. Predmet cenovej ponuky a technická špecifikácia 

Predmetom cenovej ponuky sú právne služby poskytované pre verejného obstarávateľa zo 

strany uchádzača, ako advokáta, a to najmä: 

-  poskytovanie právnej pomoci v zhode najmä s Čl. 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, 

-  prevzatie a príprava zastúpenia verejného obstarávateľa, , 

-  porady alebo rokovania s verejným obstarávateľom ako s klientom advokáta, alebo na jeho 

pokyn porady alebo rokovania s protistranou, či iným subjektom, 

-  predžalobné alebo iné výzvy, podania vo veci samej (vrátane návrhov na začatie súdneho, 

správneho alebo iného konania, resp. exekúcie, vyjadrenia v rámci takýchto konaní, na 

uplatnenie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov alebo podanie ústavných 

sťažností a podnetov) alebo iné verejným obstarávateľom vyžiadané podania (napr. 

uplatňovanie pohľadávok v dedičskom konaní, prihlasovanie a popieranie pohľadávok 

v insolvenčnom konaní, iné procesné podania, než podania vo veci samej, ako napr. návrh 

na predbežné, neodkladné alebo zabezpečovacie opatrenia apod.), a to najmä ak sú určené 

na súd alebo iný orgán verejnej moci, verejnej správy, štátnej správy, samosprávy, 

notárovi, exekútorovi, konkurznému alebo reštrukturalizačnému (insolvenčnému) 

správcovi, mediátorovi, rozhodcovi alebo rozhodcovskému súdu, protistrane alebo inej 

fyzickej alebo právnickej osobe, 

-  právne posúdenie veci, príprava a vypracovanie právnej dokumentácie (vrátane právnych 

úkonov alebo dokumentácie, týkajúcej sa záväzkových vzťahov), právnej analýzy, 

stanoviska, právneho rozboru veci, listín o právnom úkone alebo ich podstatné 

prepracovanie, 

-  účasť na súdnych pojednávaniach, súdnych a mimosúdnych rokovaniach, na vyšetrovacích 

úkonoch, pri oboznámení sa s výsledkami vyšetrovania atd., 

-  zastupovanie verejného obstarávateľa ako klienta pred súdmi, orgánmi verejnej moci, 

verejnej a štátnej správy, samosprávy, inými fyzickými a právnickými osobami, v 

sporových a nesporových veciach a konaniach, 

-  vypracovanie návrhu zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí a príslušných vykonávacích 

predpisov. 

Advokát bude v konkrétnej právnej veci poskytovať verejnému obstarávateľovi ako svojmu 

klientovi právnu pomoc a právne služby (osobne, telefonicky, ústne, písomne, na e-mailovú 

adresu apod.) na základe jeho žiadosti, riadne a včas, s odbornou starostlivosťou a najmä 

v súlade so zákonom 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, 

s vykonávacími predpismi k nemu a stavovskými predpismi Slovenskej advokátskej komory, 

ktoré sa na neho vzťahujú. 
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3. Iné požiadavky 

Platba na faktúru bezhotovostným prevodom na bankový účet uchádzača v postavení 

advokáta, min. 14 dňová lehota splatnosti faktúry advokáta. Advokát vykoná fakturáciu 

v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola verejnému obstarávateľovi fakturovanú 

právna služba poskytnutá, obvykle do 15. dňa príslušného mesiaca. Uchádzač, ako dodávateľ 

zabezpečí vypracovanie mesačného výpočtového listu (špecifikáciu právnych služieb, resp. 

vykonanej práce za dotknuté obdobie), ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry. 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 

20.000,- EUR (slovom: dvadsaťtisíc eur). 

 

5. Návrh kritéria hodnotenia 

Cena 

Porovnávacím kritériom na posúdenie predložených ponúk bude cena za každú začatú 

štvrťhodinu bez DPH v EUR, ktorá musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet 

zákazky v zhode s bodom 4. tejto výzvy. Ak budú ceny uvedené v ponukách, vyčíslené v inej 

mene ako je EUR, budú tieto ponuky z verejného obstarávania vylúčené. 

 

6. Podmienky účasti uchádzačov 

Uchádzač musí byť schopný zabezpečovať vykonanie služby/predmetu obstarávania v plnom 

rozsahu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, pričom musí mať oprávnenie podnikať 

v oblasti poskytovania právnych služieb a prax v rozsahu min. troch rokov (t.j. ide o aktívnu 

činnosť advokáta, vyplývajúcu z jeho zápisu do zoznamu advokátov alebo obdobného 

zoznamu Slovenskej advokátskej komory). 

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť cenovú ponuku v slovenskom jazyku. 

V prípade nedodržania podmienok uvedených v bode 2., 3. a 6., alebo ak je tak uvedené 

v iných častiach tejto výzvy, bude ponuka vylúčená z vyhodnotenia cenového prieskumu. 

 

7. Kľúčovými skutočnosťami zadávanej zákazky 

Cenová ponuka predložená v zmysle požadovaných špecifikácií a podmienok musí byť 

potvrdená uchádzačom / dodávateľom. 

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú 

cenu uvedie v zložení : navrhovaná zmluvná cena celkom bez DPH, sadzba DPH a výška 

DPH, navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.  

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, 

že nie je platcom DPH, upozorní vo svojej ponuke.  

V prípade nesprávneho vyčíslenia DPH idú všetky zvýšené náklady ako aj sankcie z toho 

vyplývajúce na vrub uchádzača. 

Navrhovaná zmluvná cena je cena pevná a je stanovená ako cena v čase podpisu zmluvy. 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 

Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách a v súlade so zákonom NR SR č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí zahŕňať všetky 

náklady uchádzača spojené s realizáciou predmetu zákazky. 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť v zhode najmä s § 2 ods. 2 písm. a), ods. 3 a § 3 a § 4 

vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie 

právnych služieb v znení neskorších predpisov. 

 

S úspešným uchádzačom bude spísaná písomná rámcová zmluva na poskytovanie právnych 

služieb, pričom úspešný uchádzač je povinný pred jej podpisom predložiť aj originály alebo 

úradne overené fotokópie originálov nasledovných dokladov: 



-  doklad o oprávnení podnikať na území Slovenskej republiky v oblasti poskytovania 

právnych služieb, vydaný v súlade s právnym poriadkom krajiny pôvodu uchádzača a  

- čestné vyhlásenie o praxi uchádzača podľa bodu 6. výzvy. 

 

Nevybratie uchádzača na dodanie predmetu zákazky verejným obstarávateľom nevytvára 

nárok na uplatnenie náhrady škody zo strany uchádzača. 

 

8. Lehota na predkladanie ponúk 

Do 30.09.2021 

 

9. Miesto a forma predkladania ponúk 

Elektronická forma ponuky – prostredníctvom e-mailovej komunikácie 

Miesto predkladania ponúk na E-mail: uszz@uszz.gov.sk    

Predmet: PREDLOZENIE CENOVEJ PONUKY – PRAVNE SLUZBY 

 

10. Termín plnenia a miesto plnenia 

Zmluva sa uzatvorí na dobu do vyčerpania maximálneho finančného limitu podľa bodu 4. 

výzvy od jej účinnosti. 

Termíny plnenia - podľa zadania verejného obstarávateľa ako objednávateľa. 

ÚSŽZ, Palisády 29/A, Bratislava – Staré mesto 
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