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A.1  POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 

 
Časť I. 

Všeobecné informácie 

1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie 

Názov: Slovenská akadémia vied  

IČO: 00037869  

Sídlo: Štefánikova 49, 814 38 Bratislava  

Krajina: Slovenská republika 

Kontaktná osoba: Ing. Ján Malík, CSc.  

Telefón: 02/57510176 

E-mail: malik@up.upsav.sk   

Internetová stránka: www.urad.sav.sk    

 

2. Predpokladaná hodnota zákazky:  180 000 € bez DPH 

Termíny dodania: podrobne v  Návrhu zmluvy v časti B.2 

3. Predmet zákazky 

3.1 Právne služby a poradenstvo 

3.2 Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií. 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 79100000-5 

3.3 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky. 
 
 

4. Komplexnosť dodávky 

Požiadavka na komplexnosť ponuky: požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.   
 
 

5. Zdroj finančných prostriedkov 

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu.     
  

 

6. Druh zákazky 

Výsledkom postupu verejného obstarávania bude zadanie zákazky. 
 

6.1 Typ zákazky: zákazka na poskytnutie služieb. 

6.2 Typ zmluvy: zmluva o Poskytovaní právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z. z. 
o advokácii v platnom znení, § 269 ods. 2  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších právnych predpisov.  
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6.3 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu 
zákazky obsahuje Návrh zmluvy v časti B.2. 

7.  Miesto plnenia 

Miesto dodania predmetu zákazky: Slovenská republika  
  

 

8.  Variantné riešenia 

 Sa neprijímajú 
  

 

9. Platnosť ponuky 

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk, t. j. do 31.03.2014.   
 

 
 

Časť II. 
Komunikácia 

10. Dorozumievanie a vysvetľovanie medzi obstarávateľskou organizáciou 

a záujemcami/uchádzačmi 

Vysvetľovanie a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi obstarávateľskou 
organizáciou a uchádzačmi sa bude uskutočňovať písomne – listinnou podobou alebo 
elektronickými prostriedkami. V prípade komunikácie elektronickými prostriedkami potvrdí sa  
informácia aj jej doručením v listinnej podobe do 3 dní odo dňa odoslania tejto informácie 
elektronickými prostriedkami.  

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 5 zákona o VO sa na moment doručenia dôležitých 
písomností medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom, záujemcom alebo účastníkom, 
najmä písomností, s doručením ktorých tento zákon spája plynutie lehôt,  použijú primerane 
ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk podľa všeobecného predpisu o 
správnom konaní. 

Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie 
ponúk alebo v súťažných podkladoch bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od 
doručenia žiadosti o vysvetlenie, všetkým zainteresovaným záujemcom; záujemca môže 
požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na 
predkladanie ponúk.  

Lehoty sa považujú za dodržané len v prípade doručenia verejnému obstarávateľovi, nie 
podaním na poštovú prepravu. 

 
 

11. Podmienky na získanie súťažných podkladov  
11.1 Súťažné podklady budú poskytnuté na základe doručenej písomnej žiadosti o 

poskytnutie súťažných podkladov na adresu Štefánikova 49, 814 38 Bratislava. Úradné 
hodiny podateľne pre osobné doručenie sú od 7:00 hod. do 13:00 hod. V dňoch 
10.10.2013 a 11.10.2013 nie je osobné doručenie možné. Žiadosť o poskytnutie 
súťažných podkladov možno zasielať aj na e-mailovú adresu malik@up.upsav.sk 
Lehota na doručenie písomnej žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov je do 15. 
10. 2013 do 10:00 hod.. Lehota sa považuje za dodržanú len v prípade doručenia 
žiadosti na určenú adresu, nie podaním na poštovú prepravu. 

11.2 Súťažné podklady budú záujemcovi zaslané prostredníctvom pošty. 
   
 

mailto:malik@up.upsav.sk
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Časť III. 
Príprava ponuky 

12.  Jazyk ponuky 

12.1 Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené 
v štátnom jazyku.  

12.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí 
predložiť doklady vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené 
prekladom do slovenského jazyka (štátneho jazyka), okrem dokladov predložených 
v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je 
rozhodujúci preklad v štátnom  jazyku. 

 

13.  Podmienky účasti 

13.1 Záujemca/uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 
podľa § 26 ods. 1) zákona o VO a predložiť  doklady potrebné na ich preukázanie 
podľa § 26 ods. 2) zákona o VO. Podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje 
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 údajmi a dokladmi, 
zapísanými v zozname podnikateľov. 

13.2 Záujemca/uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona 
o VO. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia od banky alebo pobočky 
zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (banka), v ktorej má záujemca/uchádzač 
vedený účet, o schopnosti záujemcu/uchádzača plniť finančné záväzky, ktoré musí 
obsahovať informáciu : 

 o tom, že záujemca/uchádzač nie je v nepovolenom debete a v prípade splácania 
úveru, že dodržuje splátkový kalendár, 

 o tom, že jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie.  
13.3  Vyjadrenie banky sa musí vzťahovať na obdobie predchádzajúcich troch rokov, resp. 

na obdobie, za ktoré sú údaje dostupné v závislosti od vzniku, alebo začatia 
prevádzkovania činnosti, a ktoré nesmie byť staršie ako tri mesiace ku dňu 
predkladania ponúk. 

13.4 K vyjadreniu banky/bánk záujemca/uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie , že 
nemá vedené účty ani záväzky v inej/ých banke/ách ako tej/tých, od ktorej/ktorých 
predložil vyššie uvedené vyjadrenie. 

13.5 Záujemca/uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo 
odbornej spôsobilosti podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o VO.  

13.6 Verejný obstarávateľ požaduje predloženie zoznamu poskytnutých služieb, ktorý musí 
obsahovať minimálne údaje podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona doplneného o 
referencie obsahujúce údaje podľa § 9a ods. 2 písm. a) až d) a g) zákona o VO v 
nadväznosti na § 155m zákona o VO. 

13.7 Zoznamom poskytnutých služieb musí uchádzač preukázať, že za rozhodné obdobie 
posledných 3 rokov: 
- minimálne v 3 prípadoch poskytoval právne služby vo veci prípravy všeobecne 
záväzných právnych predpisov alebo vnútorných riadiacich aktov, 
- minimálne v 5 prípadoch poskytoval všeobecné právne poradenstvo v oblasti 
občianskeho práva, obchodného práva, správneho práva, z čoho minimálne v 2 
prípadoch išlo o poradenstvo v oblasti práva duševného vlastníctva, 
- minimálne v 5 prípadoch zastupoval klienta v konaniach pred všeobecnými súdmi v 
Slovenskej republike týkajúcimi sa občianskeho, obchodného práva alebo v konaniach 
podľa piatej časti druhej alebo tretej hlavy zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny 
poriadok, 
- minimálne v 5 prípadoch poskytoval právne služby v oblasti prípravy a 
pripomienkovania návrhov zmlúv a dodatkov zmlúv. 
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13.8 Záujemca/uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo 
odbornej spôsobilosti podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o VO, t. j. údajmi o vzdelaní a 
odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb 
zodpovedných za poskytnutie služieb. Verejný obstarávateľ požaduje, aby 
záujemca/uchádzač preukázal, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii 
experta/ov, ktorý/í garantujú jeho odbornú spôsobilosť vo vzťahu k plneniu tým, že 
spĺňa/jú nasledovné požiadavky: 
-ukončené vysokoškolské vzdelanie v oblasti práva preukázané kópiou diplomu, 
-minimálne 3 ročnú odbornú prax v oblasti všeobecného právneho poradenstva v 
oblasti občianskeho práva, obchodného práva, správneho práva, v oblasti práva 
duševného vlastníctva, preukázanú životopisom, 
- minimálne 3 ročnú odbornú prax v oblasti prípravy všeobecne záväzných právnych 
predpisov alebo vnútorných riadiacich aktov preukázanú životopisom, 
- minimálne 3 ročnú odbornú prax v oblasti prípravy a pripomienkovania návrhov zmlúv 
a dodatkov zmlúv preukázanú životopisom. 
-minimálne 3 ročnú odbornú prax v oblasti právnych služieb a zastupovania klientov v 
konaniach pred všeobecnými súdmi v Slovenskej republike týkajúcimi sa občianskeho, 
obchodného práva alebo v konaniach podľa piatej časti druhej alebo tretej hlavy 
zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok preukázanú životopisom. 

13.9 Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie experta/ov o pripravenosti plniť predmet 
zákazky vo vzťahu k preukazovanej pozícii, vzhľadom na skutočnosť, že realizáciu 
zákazky budú vykonávať osoby, ktoré predmetné čestné vyhlásenie predložia. 

13.10 Uchádzač predloží súhlasy dotknutých osoby/osôb experta/ov so spracovaním 
osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

13.11 Životopis experta, ktorý musí poskytovať minimálne nasledovné informácie: meno a 
priezvisko experta, vzdelanie, vrátane názvu školy, názvu odboru/špecializácie, úrovne 
kvalifikácie (stupeň vzdelania) a roku ukončenia štúdia, pracovnú a/alebo odbornú 
skúsenosť a prax, vrátane názvu zamestnávateľa, pozície a roku pôsobenia v danej 
pozícii, zoznam relevantných odborných výkonov obsahujúci názov a sídlo 
organizácie, pre ktorú boli výkony realizované, čas realizácie (mesiac, rok), stručný 
popis činností obsiahnutých vo výkonoch, osobu a jej kontaktné údaje, ktorá bola 
zodpovedná za celkové riadenie zmluvy/projektu pre ktorú boli realizované výkony. 

13.12 Splnenie podmienky účasti možno v zmysle § 32 ods. 11 zákona o VO preukázať 
čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu. Ak v prípade podľa § 32 ods. 11 
zákona o VO nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok 
účasti skôr,  verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyzve úspešného uchádzača 
alebo uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, aby mu tieto 
doklady predložili. 

13.13. Všetky požadované doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok 
účasti vo verejnom obstarávaní, resp. ďalšie požadované dokumenty, musia byť 
originály alebo úradne osvedčené kópie originálov.  
 

 

14. Obsah ponuky 
14.1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej 

obsahu. 
14.2. Ak uchádzač/záujemca predkladá verejnému obstarávateľovi dokumenty v listinnej 

podobe, predloží ich súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom 
ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, 
predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré 
dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku 
pečiatky.  

14.3. Záujemca/uchádzač označí, ktoré skutočnosti sú obchodným tajomstvom, alebo 
dôvernými informáciami. Za dôverné informácie je na účely zákona o VO možné 
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označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové 
dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú 
jednotkové ceny ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. 

14.4. Ponuka predložená uchádzačom musí byť rozdelená na 2 časti a musí obsahovať:  
A. Časť 1. „ Ostatné „  
B. Časť 2. „ Kritéria „ 

14.5. Časť č. 1.  „ Ostatné „ musí obsahovať nasledovné : 
14.5.1. Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov 

uvedených v ponuke podľa časti B.5. 
14.5.2. Doklady potrebné na preukázanie podmienok účasti určených v bode 13..  
14.5.3. Návrh zmluvy podľa časti B.2 týchto súťažných podkladov. Návrh zmluvy musí byť 

doplnený o identifikačné údaje uchádzača a podpísaný uchádzačom alebo osobou 
oprávnenou konať za uchádzača. Návrh zmluvy predloží uchádzač bez jej príloh. 

14.5.4. 7.2.4 CD/DVD nosič/nosiče alebo iné vhodné médium/médiá s obsahom celej 
ponuky označenej slovom  „Ostatné“ podľa týchto súťažných podkladov. 

14.6. Časť č. 2.  „ Kritéria  „ musia obsahovať nasledovné : 
14.6.1. Určenie ceny  podľa  časti B4 Návrh na plnenie kritérií.  
14.6.2. CD/DVD nosič/nosiče alebo iné vhodné médium/médiá s obsahom celej časti ponuky 

označenej slovom „Kritériá“ podľa týchto súťažných podkladov. 
  

 

15.  Mena a ceny uvádzané v ponuke 

15.1. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

15.2. Navrhovaná zmluvná cena bude uvedená v eurách.  
15.3. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 

zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

15.3.1.  navrhovaná zmluvná cena bez  DPH, 

15.3.2.  sadzba  DPH a výška  DPH, 

15.3.3.  navrhovaná zmluvná cena vrátane  DPH. 
15.4. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 

skutočnosť, že nie je platiteľom DPH,  upozorní. 
 
 

Časť IV. 
Predkladanie ponúk 

16.  Označenie obalov ponúk 

16.1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša 
záujemca bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na 
výsledok verejného obstarávania. 

16.2. Každý uchádzač môže vo verejnom obstarávaní predložiť iba jednu ponuku, buď 
samostatne sám za seba alebo ako člen skupiny dodávateľov. 

16.3. Uchádzač vloží ponúk do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 
16.4. Ponuka sa predkladá tak, aby v spoločnom obale obsahovala 2 časti.  Osobitne 

oddelenú a uzavretú 1. časť (obálku) ponuky, označenú slovom „ Ostatné „ a 
osobitne oddelenú a uzavretú 2.časť (obálku) ponuky, označenú slovom „ Kritéria „. 
 

16.5. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:   

16.5.1.1. adresu verejného obstarávateľa uvedenú vo výzve a v týchto   

      súťažných  podkladoch, 

16.5.1.2. obchodné meno a adresu uchádzača, 
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16.5.1.3. označenie „podlimitná zákazka  - neotvárať“, 

16.5.1.4. označenie heslom podlimitnej zákazky: „Právne služby a poradenstvo“  
 

 
 

17.  Miesto a lehota na predkladanie ponúk 

17.1. Ponuky je potrebné doručiť na adresu:  
  Slovenská akadémia vied  
  Štefánikova 49  
  814 38  Bratislava 
 
17.2. Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie 

ponúk uplynie dňa 24. 10. 2013 o 9:00 hod.. Lehota sa považuje za dodržanú len 
v prípade doručenia ponuky na určenú adresu, nie podaním na poštovú prepravu. 

 
17.3. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi 

neotvorená. 
 
 

18.  Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 

18.1. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať 
do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.  

 
18.2. Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky 

na základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky 
alebo doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača 
a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk. 

 

Časť V. 
Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

19.  Otváranie ponúk 

19.1. Otváranie ponúk, časti „Ostatné“, ktoré je neverejné sa uskutoční dňa 24. 10. 2013 
o 10:00 hod.. Miestom otvárania ponúk je Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 
814 38 Bratislava. 

19.2. Otváranie časti ponúk, označených ako „Kritéria“ vykoná komisia najskôr v deň, 
podľa § 41 , ods. 2 písm. a) až - d, zákona o VO. Lehotu otvárania ponúk, časti  
"Kritéria "  verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačom, ktorých ponuka nebola 
vylúčená.     

19.3. Na otváraní ponúk, časti „Kritéria“ sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili 
ponuky a ktorých ponuka nebola vylúčená. Na otváraní ponúk, časti „Kritéria“ môže 
byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu 
uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. 

19.4. Uchádzač - fyzická osoba a štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu 
uchádzača  právnickej osoby, sa na otváraní ponúk, časti „Kritéria“ preukáže 
preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa okrem uvedeného preukáže 
aj platným plnomocenstvom. 

19.5. Na otváraní ponúk, časti „Kritéria“ za účasti uchádzačov, sa všetkým zúčastneným 
z predložených ponúk zverejnia obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania 
všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie určených kritérií na vyhodnotenie 
ponúk, ktoré je možné vyjadriť číslicou. 
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20.  Otváranie ponúk 

20.1. Neverejné otváranie časti ponúk, označených ako „Ostatné“ vykoná komisia na 
vyhodnotenie ponúk menovaná verejným obstarávateľom (komisia) tak, že najskôr 
overí neporušenosť ponuky a následne otvorí ponuku a časť ponuky, označenú ako 
„Ostatné“. Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako „Ostatné“ komisia označí 
poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená. Po otvorení časti ponuky, 
označenej ako „Ostatné“ komisia vykoná všetky úkony podľa tohto zákona o VO. 

20.2. Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia len vo vzťahu k 
ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, 
ktorých ponuky neboli vylúčené. 

20.3. Komisia overí neporušenosť časti ponuky, označenej ako „Kritériá“ a zverejní 
obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na 
plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom. 

20.4. Ostatné údaje uvedené v časti ponuky, označenej ako „Kritériá“ sa nezverejňujú. 
Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako „Kritériá“ komisia označí rovnakým 
poradovým číslom ako časť ponuky, označenú ako „Ostatné“, predloženú tým istým 
uchádzačom. 
 

21. Hodnotenie ponúk 

21.1. Komisia posúdi a vyhodnotí ponuky v zmysle zákona o VO z hľadiska splnenia 
požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky, ktoré 
verejný obstarávateľ uviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto 
súťažných podkladoch. Ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, 
ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a nesmie obsahovať také skutočnosti, 
ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

21.2. Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi  vylúčenie uchádzača  s uvedením 
dôvodu vylúčenia. 

21.3. Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi  vylúčenie jeho ponuky a o dôvod 
jej vylúčenia. 

 
Časť VI. 

Uzavretie zmluvy 

22. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

22.1. Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali bude doručená písomná 
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.  

 

23.  Uzavretie zmluvy 

23.1. S úspešným uchádzačom bude zmluva uzavretá najskôr šestnásty deň odo dňa 
odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44 zákona o VO, ak 
nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí 
lehoty podľa § 136 ods. 3 zákona o VO alebo ak neboli podané námietky podľa § 138 
zákona o VO. 

23.2. Zmluva s úspešným uchádzačom bude uzatvorená  v lehote viazanosti ponúk, to je 
najneskôr do 31.03.2014 
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A.2  KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ 
ICH UPLATNENIA 

 
 

1) Cena   
Váha: 70 bodov (maximálny počet bodov) 
 
2) Funkčné charakteristiky 
Váha: 30 bodov (maximálny počet bodov) 
 
Pravidlá na uplatnenie kritérií: 
1.) Cena – max. 70 bodov 
Podkritérium č.1: Celkový súčet maximálnych jednotkových cien za predmet zákazky 
vyjadrený v EUR bez DPH - 50 bodov 
   Každý člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky bude brať do úvahy len 
celkový súčet maximálnych jednotkových cien za predmet zákazky vyjadrený v EUR bez 
DPH (ďalej len „cena“), ktorú uchádzač uvedie v ponuke (v „Návrhu plnenia kritérií“ – 
Kritérium č. 1, Podkritérium č. 1 položky 1 a 2). Každý člen komisie pridelí maximálny 
počet bodov ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou a pri ostatných 
ponukách počet bodov určí úmerou, t.j.  počet bodov vyjadrí ako podiel najnižšej 
navrhovanej ceny a navrhovanej ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, ktorú 
prenásobí maximálnym počtom bodov (50) pre uvedené kritérium. 
 
Podkritérium č.2: Úspora na podielovej odmene v % z maximálnej výšky podielovej 
odmeny za poskytovanie poradenstva v oblasti právnych služieb - 20 bodov 
   Každý člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky bude brať do úvahy len 
číselnú hodnotu, t.j. úsporu na podielovej odmene v % z maximálnej výšky podielovej 
odmeny  za poskytovanie poradenstva v oblasti právnych služieb, ktorú uchádzač doplní 
do „Návrhu plnenia kritérií“ (Kritérium č. 1, Podkritérium č. 2 ). Každý člen komisie pridelí 
maximálny počet bodov (20 bodov) ponuke uchádzača s najvyššou číselnou hodnotou v 
% a pri ostatných ponukách počet bodov určí úmerou, t.j. počet bodov vyjadrí ako podiel 
navrhovanej hodnoty v % a najvyššej navrhovanej hodnoty v %  príslušnej 
vyhodnocovanej ponuky, ktorú prenásobí maximálnym počtom bodov (20) pre uvedené 
podkritérium. 
 
2) Funkčné charakteristiky- max. 30 bodov 
 
Podkritérium č.1: Schopnosť poskytovateľa reagovať/ začať poskytovať požadovanú  
službu od zadania objednávky verejného obstarávateľa, vyjadrená v hodinách – 15 
bodov. 
   Každý člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky bude brať do úvahy len 
číselnú hodnotu, t.j. schopnosť poskytovateľa reagovať/ začať poskytovať požadovanú  
službu od zadania objednávky verejného obstarávateľa, vyjadrenú v hodinách, ktorú 
uchádzač doplní v „Návrhu plnenia kritérií“ (Kritérium č. 2 Funkčné charakteristiky, 
Podkritérium č. 1) Každý člen komisie pridelí maximálny počet bodov (15 bodov) ponuke 
uchádzača s najnižšou číselnou hodnotou a pri ostatných ponukách počet bodov určí 
úmerou, t.j. počet bodov vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej  hodnoty a navrhovanej 
hodnoty príslušnej vyhodnocovanej ponuky, ktorú prenásobí maximálnym počtom bodov 
(15) pre uvedené podkritérium. 
 
2. Podkritérium č. 2 : Čas nevyhnutne potrebný na vypracovanie návrhu zmluvy o 
vytvorení diela a licenčnej zmluvy podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a 
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právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, 
ktorá spĺňa základné náležitosti v zmysle príslušných právnych predpisov –  15 bodov 
 
Každý člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky bude brať do úvahy len číselnú 
hodnotu, t.j. čas nevyhnutne potrebný na vypracovanie návrhu zmluvy o vytvorení diela a 
licenčnej zmluvy podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach 
súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, 
vyjadrenú v hodinách, ktorú uchádzač doplní v „Návrhu plnenia kritérií“ (Kritérium č. 2 
Funkčné charakteristiky, Podkritérium č. 2). Každý člen komisie pridelí maximálny počet 
bodov (15 bodov) ponuke uchádzača s najnižšou číselnou hodnotou a pri ostatných 
ponukách počet bodov určí úmerou, t.j. počet bodov vyjadrí ako podiel najnižšej 
navrhovanej  hodnoty a navrhovanej hodnoty príslušnej vyhodnocovanej ponuky, ktorú 
prenásobí maximálnym počtom bodov (15) pre uvedené podkritérium. 
 
 
Pri vyhodnocovaní sa budú prideľované body jednotlivými členmi komisie s právom 
vyhodnocovať ponuky zaokrúhľovať na dve desatinné miesta. Člen komisie s právom 
vyhodnocovať ponuky označí ponuku s najvyšším bodovým súčtom oboch kritérií za 
prvú, ponuku s druhým najvyšším bodovým súčtom oboch kritérií označí za druhú, 
ponuku s tretím najvyšším bodovým súčtom oboch kritérií označí za tretiu, atď.  
V prípade rovnosti dosiahnutých bodov u viacerých uchádzačov rozhoduje o poradí 
najnižšia cena v EUR bez DPH za poskytovanie poradenstva v oblasti právnych služieb 
nesporového charakteru. 
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B.1  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 
 Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných právnych služieb a poradenstva 
pre verejného obstarávateľa, najmä právnych služieb vo veci prípravy a pripomienkovania 
návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných riadiacich aktov, 
zastupovanie v konaniach pred všeobecnými súdmi v Slovenskej republike, poskytovanie 
všeobecného právneho poradenstva najmä v oblasti práva duševného vlastníctva, 
poskytovanie iných právnych služieb a poradenstva podľa potrieb verejného obstarávateľa, 
minimálne vo forme prípravy návrhov zmlúv, právnych analýz, stanovísk, písomných podaní 
alebo všeobecných právnych služieb, na základe požiadaviek verejného obstarávateľa. 
 
Komplexné právne služby a poradenstvo zahŕňajú najmä: 
 
Právne služby nesporového charakteru: 

 právne služby vo veci prípravy a pripomienkovania návrhov všeobecne záväzných 
právnych predpisov a vnútorných riadiacich aktov, právna podpora klienta vo všetkých 
stupňoch legislatívneho procesu, 

 príprava návrhov zmlúv a dodatkov zmlúv, pripomienkovanie návrhov zmlúv 
a dodatkov zmlúv vypracovaných tretími osobami,  

 právne služby v oblasti verejného obstarávania, príprava a pripomienkovanie 
dokumentov vo verejnom obstarávaní,  

 všeobecné právne poradenstvo v rôznych oblastiach práva, najmä v oblasti 
občianskeho práva, obchodného práva, správneho práva a práva duševného 
vlastníctva. 

 
Právne služby sporového charakteru: 

 zastupovanie klienta pred všeobecnými súdmi Slovenskej republiky v občianskom 
súdnom konaní, vrátane správneho súdnictva a v exekučnom konaní, 

 zastupovanie klienta pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, 

 zastupovania klienta v konaniach pred správnymi orgánmi a inými orgánmi verejnej 
moci. 
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B.2 Návrh zmluvy   
 

Zmluva o poskytovaní právnych služieb  
 

uzavretá podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii (ďalej len „zákon o advokácii“), § 269 odsek 2 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
Zmluvné strany: 
 
 
1. Klient:   Slovenská akadémia vied, Štefánikova 49, 814 38  Bratislava 1 

Sídlo:   Štefánikova 49, 814 38  Bratislava 1 
V zastúpení:  Ing. Ján Malík CSc., vedúci Úradu SAV 
IČO:    00037869 
DIČ:   2020844914 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Č. ú.   700008290/8180 
 
(ďalej len „klient“) 
 
 

2. Advokát:     
Sídlo:     
V zastúpení:   
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:    
IČO:     
DIČ:    
IČ DPH:    
Zápis v ORSR:   
 
(ďalej len „advokát“) 
 

 

I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Touto zmluvou sa advokát zaväzuje na základe požiadavky klienta počas platnosti tejto zmluvy 

poskytovať pre klienta za odmenu poskytovať právne služby sporového a nesporového charakteru 
najmä v nasledovnom rozsahu: 
Právne služby nesporového charakteru: 

a) právne služby vo veci prípravy a pripomienkovania návrhov všeobecne záväzných 
právnych predpisov a vnútorných riadiacich aktov, právna podpora klienta vo všetkých 
stupňoch legislatívneho procesu, 

b) príprava návrhov zmlúv a dodatkov zmlúv, pripomienkovanie návrhov zmlúv a dodatkov 
zmlúv vypracovaných tretími osobami,  

c) právne služby v oblasti verejného obstarávania, príprava a pripomienkovanie dokumentov 
vo verejnom obstarávaní,  

d) všeobecné právne poradenstvo v rôznych oblastiach práva, najmä v oblasti občianskeho 
práva, obchodného práva, správneho práva a práva duševného vlastníctva. 

Právne služby sporového charakteru: 
a) zastupovanie klienta pred všeobecnými súdmi Slovenskej republiky v občianskom 

súdnom konaní, vrátane správneho súdnictva a v exekučnom konaní, 
b) zastupovanie klienta pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, 
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c) zastupovania klienta v konaniach pred správnymi orgánmi a inými orgánmi verejnej moci. 
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že advokát bude poskytovať právne služby uvedené v bode 1 tohto 
článku zmluvy len na základe objednávky. Objednávkou sa pre účely tejto zmluvy rozumie aj 
klientom vystavená a advokátom akceptovaná objednávka (požiadavka), pričom momentom 
akceptácie objednávky zo strany advokáta sa považuje objednávka za platnú a účinnú. 
Objednávka sa rovnako považuje za akceptovanú aj v prípade, ak advokát bez uvedenia dôvodov, 
nepotvrdí akceptáciu objednávky najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa jej obdržania od 
klienta, pričom za deň akceptácie objednávky sa bude považovať nasledujúci deň po uplynutí tejto 
lehoty.  

3. Advokát sa zaväzuje vykonať všetky úkony pri poskytovaní právnej služby podľa 
predchádzajúcich odsekov včas, riadne, svedomito, za dôsledného využitia všetkých dostupných 
zákonných prostriedkov.  

4. Advokát je pri poskytovaní právnych služieb nezávislý, je viazaný všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a v ich medziach príkazmi klienta.  

5. Advokát je povinný na požiadanie klienta vždy predložiť klientovi v lehote stanovenej klientom 
písomnú správu o stave poskytovanej právnej služby. Za poskytnutie písomnej správy o stave 
poskytovanej právnej služby nevzniká advokátovi nárok na úhradu odmeny ani hotových 
výdavkov.  

 

 
II. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
1. Klient sa zaväzuje:  

a) poskytnúť advokátovi na jeho požiadanie, alebo aj z vlastnej iniciatívy, ak to považuje za 
potrebné, všetky informácie a podklady potrebné pre riadne splnenie predmetu zmluvy zo 
strany advokáta a to poštou, telegraficky, faxom, e-mailom, telefonicky, prípadne iným 
podobným spôsobom a to bez zbytočného odkladu; faxové a e-mailové správy nie je potrebné 
potvrdzovať aj doručením poštou (to isté platí aj pre advokáta);  

b) zaplatiť advokátovi dohodnutú odmenu alebo iné náhrady ak boli dohodnuté;  

c) poskytnúť advokátovi inú súčinnosť potrebnú pre naplnenie predmetu zmluvy.  
 
2. Advokát sa zaväzuje: 

a) pri výkone advokácie chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi; ak 
sú pokyny klienta v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, nie je nimi viazaný, 
ale je povinný o tom klienta vhodným spôsobom poučiť;  

b) pri výkone advokácie konať čestne a svedomito, dôsledne využívať všetky právne prostriedky a 
uplatňovať v záujme klienta všetko, čo podľa svojho presvedčenia pokladá za prospešné;  

c) dbať na účelnosť a hospodárnosť poskytovaných právnych služieb;  
d) postupovať pri výkone advokácie tak, aby neznižoval dôstojnosť advokátskeho stavu, pritom 

dodržiavať pravidlá profesijnej etiky a iné pravidlá, ktoré určuje predpis advokátskej komory;  
e) zachovávať mlčanlivosť v zmysle článku III. tejto zmluvy;  
f)  dodržiavať Ústavu, zákony a predpisy vydané na ich vykonanie a v ich medziach sa riadiť 

príkazmi klienta;  
g) vykonať neodkladné úkony, aby klientovi nevznikla škoda, najmä ak nemôže včas získať 

vyjadrenie klienta.  
 

3. Advokát zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s výkonom advokácie; 
zodpovednosť advokáta sa vzťahuje aj na škodu spôsobenú jeho spoločníkom alebo jeho 
pracovníkom.  

 
 

III. 
Povinnosť mlčanlivosti 

 
1. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v 

súvislosti s výkonom advokácie.  
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2. Pozbaviť advokáta povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže klient a po jeho zániku iba jeho 
právny nástupca. Ak má klient viac právnych nástupcov, na účinné pozbavenie advokáta 
povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa vyžaduje súhlasný prejav vôle všetkých právnych nástupcov 
klienta. Súhlas musí mať písomnú formu.  

3. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť aj v prípade, ak ho klient alebo všetci jeho právni 
nástupcovia pozbavia tejto povinnosti, ak usúdi, že pozbavenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť 
je v neprospech klienta.  

4. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípad, ak ide o zákonom uloženú povinnosť 
prekaziť spáchanie trestného činu.  

 
 

IV. 
Odmena a náhrady výdavkov 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že advokát má za poskytovanie právnych služieb nesporového 

charakteru nárok na zaplatenie hodinovej odmeny v zmysle § 3 vyhlášky Ministerstva 
spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie 
právnych služieb (ďalej len „vyhláška“) za každú začatú hodinu a za poskytovanie právnych 
služieb sporového charakteru nárok na zaplatenie kombinácie hodinovej odmeny v zmysle § 3 
vyhlášky a podielovej odmeny v zmysle §§ 7,8 vyhlášky v prípade, že sa spor skončí úspechom. 

2. Advokát má za poskytnuté právne služby nárok na zaplatenie odmeny vo forme a výške, ktorá je 
uvedená v Prílohe č.1 tejto zmluvy - Záväzná ponuka uchádzača, časť „Kritéria“. 

3. V dohodnutej odmene podľa bodu 1. a 2. tohto článku zmluvy sú už zahrnuté všetky náklady 
advokáta, ktoré v súvislosti s poskytnutím právnej služby podľa tejto zmluvy vynaloží, vrátane 
cestovných nákladov a náhrady za stratu času. V odmene nie sú zahrnuté náklady na súdne a 
správne poplatky, ktoré bude hradiť klient.  

4. Ak nie je v objednávke dohodnuté inak, je advokát oprávnený fakturovať si dohodnutú odmenu 
podľa bodu 1. a 2. tohto článku zmluvy najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia právoplatného 
súdneho alebo iného rozhodnutia a to na základe faktúry. V prípade poskytovania služieb 
nesporového charakteru je advokát oprávnený fakturovať si dohodnutú odmenu podľa bodu 1. 
a 2. tohto článku zmluvy v lehote 15 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom 
boli právne služby poskytnuté; prílohou faktúry bude prehľad vykonaných úkonov v kalendárnom 
mesiaci, za ktorý sa služby fakturujú. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa jej doručenia 
druhej strane. 

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať zákonom predpísané náležitosti alebo zmluvnými 
stranami dohodnuté prílohy, je klient oprávnený ju vrátiť späť na prepracovanie alebo doplnenie, 
pričom nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť až doručením opravenej alebo doplnenej 
faktúry.  

6. Advokát sa zaväzuje v prípadných súdnych sporoch, v ktorých by na základe tejto zmluvy 
zastupoval klienta, vyčísliť a uplatniť na súde trovy právneho zastúpenia v zmysle vyhlášky. V 
prípade, ak tieto trovy právneho zastúpenia budú klientovi, alebo advokátovi priznané 
právoplatným súdnym rozhodnutím a žalobcom uhradené, zaväzuje sa advokát tieto do 10 dní po 
ich úhrade zo strany žalobcu, poukázať v plnej výške na bankový účet klienta.  

7. Zmluvné strany sa dohodli, že klient neposkytuje advokátovi preddavky na zaplatenie odmeny ani 
hotových výdavkov, s výnimkou súdnych a správnych poplatkov.  

8. Súčasťou odmeny Advokáta nie je daň z pridanej hodnoty, ktorú bude Advokát fakturovať spolu 
s dohodnutou odmenou podľa bodu 1. a 2 tohto článku, ak je tak povinný vykonať na základe 
príslušných právnych predpisov. 

 
 

V. 
Zodpovednosť za škodu 

 
1. Advokát zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s výkonom advokácie; 

zodpovednosť advokáta sa vzťahuje aj na škodu spôsobenú jeho koncipientom alebo jeho 
zamestnancom, ak advokát vykonáva advokáciu ako spoločník spoločnosti podľa zákona č. 
586/2003 Z. z. o advokácii, povinnosť podľa tohto ustanovenia sa vzťahuje iba na túto spoločnosť.  
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2. Koncipient a iný zamestnanec advokáta nezodpovedajú klientovi za škodu spôsobenú pri 
poskytovaní právnych služieb. Ich pracovnoprávna zodpovednosť voči advokátovi nie je tým 
dotknutá.  

3. Každý advokát samostatne zodpovedá voči klientovi za škodu spôsobenú pri poskytovaní 
právnych služieb okrem prípadov, ak ide o spoločného klienta niekoľkých advokátov. Voči svojim 
zamestnancom a iným osobám zodpovedajú advokáti spoločníci spoločne a nerozdielne.  

4. Advokát sa zbaví zodpovednosti podľa odseku 1, ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri 
vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho žiadať.  

5. V prípade omeškania advokáta s plnením predmetu tejto zmluvy, je klient oprávnený uplatniť voči 
nemu zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % z dohodnutej odmeny za každý deň omeškania.  

 
 

VI. 
Zánik zmluvy 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t. j. 45 (štyridsaťpäť) mesiacov odo dňa platnosti 

a účinnosti, avšak maximálne do vyplatenia sumy 180 000 Eur bez DPH, podľa toho čo nastane 
skôr. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a 
účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády Slovenskej republiky.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že aj pred uplynutím doby, na ktorú sa táto zmluva uzatvorila, môže 
ktorákoľvek zmluvná strana tejto zmluvy vypovedať a to aj bez uvedenia dôvodu. Dohodou strán 
sa výpovedná lehota stanovuje na 30 dní odo dňa jej doručenia druhej strane. Výpoveďou tejto 
zmluvy nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán z objednávok, ktoré neboli ukončené 
ku dňu zániku platnosti tejto zmluvy.  

3. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená vypovedať aj 
akceptovanú objednávku a to aj bez uvedenia dôvodu, pričom dohodou strán sa výpovedná lehota 
v prípade akceptovanej objednávky stanovuje na 30 dní odo dňa jej doručenia druhej strane.  

4. Po ukončení platnosti tejto zmluvy, bez ohľadu na skutočnosť, či platnosť zmlúv skončila 
výpoveďou, uplynutím doby alebo splnením predmetu zmluvy, je advokát povinný odovzdať 
klientovi bez zbytočného odkladu späť všetky originály písomností, ktoré od klienta obdržal v 
súvislosti s poskytovaním právnych služieb.  

5. Zánikom platnosti a účinnosti tejto zmluvy alebo akceptovanej objednávky nie je dotknutá 
povinnosť advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa čl. III tejto zmluvy, ani nárok klienta na 
zaplatenie zmluvnej pokuty za oneskorené poskytovanie právnych služieb uplatnenej do dňa 
zániku zmluvy.  

 

 
VII. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany uzavreli túto zmluvu slobodne, vážne, žiadna zo strán nekonala v tiesni, v omyle, 
či za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvné strany si túto dohodu riadne prečítali, 
porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.  

2. Ak sa stane niektorá časť tejto zmluvy neplatnou, nemá to vplyv na platnosť celej uzavretej tejto 
zmluvy.  

3. Zmluvné strany sú si navzájom povinné bezodkladne oznámiť akékoľvek zmeny a to najmä 
zmenu sídla, obchodného názvu, zmenu štatutárnych orgánov, zmenu účtu, ktorý je pre túto 
zmluvu rozhodujúci, vzťah k DPH atď. V prípade, ak takúto zmenu neoznámia, zodpovedajú za 
škodu týmto spôsobenú.  

4. Zmluvné strany doručujú na adresu sídla alebo miesta podnikania. V prípade, ak sa takto 
doručovanú zásielku nepodarí doručiť, považuje sa zásielka za doručenú dňom kedy sa vrátila 
strane, ktorá zásielku doručuje. Takéto doručenie je platné a účinné.  

5. Túto zmluvu možno meniť alebo zrušovať len písomne a to pri rešpektovaní ustanovenia § 9 ods. 
3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov.  

6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch pričom klient obdrží 2 (dve) vyhotovenia a 2 
(dve) vyhotovenia obdrží advokát.  
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7. Zmluvné vzťahy sa v otázkach, ktoré nie sú upravené priamo v tejto zmluve, riadia ustanoveniami 
zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii, vyhlášky 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách 
advokátov za poskytovanie právnych služieb a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.  

 
 

 
Klient:       Advokát: 
 
V Bratislave dňa      V Bratislave dňa 
 
 
 
 
–––––––––––––––––––––    –––––––––––––––––––––– 
  

Príloha – Záväzná ponuka uchádzača, časti Kritériá 
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B.3  INFORMÁCIE O POUŽITÍ ELEKTRONICKEJ AUKCIE 
 
 
Elektronická aukcia sa nepoužije. 
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B.4 Návrh na plnenie kritérií 
 

 

 

 
1. Kritérium č. 1 – Cena 

 

 

a) Podkritérium č. 1 - Celkový súčet maximálnych jednotkových cien za predmet zákazky vyjadrený 

v EUR bez DPH 

 

Čís

lo 

pol

ožk

y 

Položka Jednotka 

Maximálna 

jednotková cena 

v EUR bez DPH 

Sadzb

a DPH 

v % 

Výšk

a 

DPH 

v 

EUR 

Maximálna 

jednotková cena 

V EUR s DPH 

1 

Poskytovanie poradenstva v 

oblasti právnych služieb 

sporového charakteru 

osoba/hodina   

 

 

2 

Poskytovanie poradenstva v 

oblasti právnych služieb 

nesporového charakteru 

osoba/hodina   

 

 

 
Celkový súčet maximálnych 

jednotkových cien 
   

 
 

 

 

 

b) Podkritérium č. 2 - Úspora na podielovej odmene  

 

 

 

Číslo 

podkritéria 

Podkritérium Vlastný návrh plnenia 

podkritérií uchádzačom 

2. Úspora na podielovej odmene v % 

z maximálnej výšky podielovej odmeny
1
 za 

poskytovanie poradenstva v oblasti právnych 

služieb sporového charakteru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kritérium č. 2 – Funkčné charakteristiky 

 

 

                                                
1
 V zmysle § 7 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z. z. 
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Číslo 

podkritéria 

kritéria č. 2 

Názov kritéria Jednotka Návrh na plnenie 

kritéria
2
 

1. Schopnosť poskytovateľa reagovať/ začať 

poskytovať požadovanú  službu od zadania 

objednávky verejného obstarávateľa, vyjadrená 

v hodinách 

hodina  

2. Čas nevyhnutne potrebný na vypracovanie 

návrhu zmluvy o vytvorení diela a licenčnej 

zmluvy podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o 

autorskom práve a právach súvisiacich s 

autorským právom (autorský zákon) v znení 

neskorších predpisov, ktorá spĺňa základné 

náležitosti v zmysle príslušných právnych 

predpisov, vyjadrená v hodinách 

hodina  

 

 

 

V Bratislave dňa …….. 

 

        ………………………… 

        Podpis oprávnenej osoby 

            uchádzača 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Doplnené návrhy na plnenie kritérií musia byť v súlade s dokladmi a dokumentmi predloženými uchádzačom 

v jeho žiadosti o účasť preukazujúcimi splnenie podmienok účasti 
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B.5 VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA 
 
 

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená 
a sídla/miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov) ........................ týmto 
vyhlasuje, že 
 

súhlasí s podmienkami verejného obstarávania Právne služby a poradenstvo, ktoré sú 
určené v súťažných podkladoch a v iných dokumentoch poskytnutých verejným 
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, 
 

je dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov, návrhom zmluvy, vrátane  
prílohy zmluvy, pričom súhlasí s jej obsahom, 
 

všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, 
predkladá iba jednu ponuku a nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač 
predkladá ponuku. 
 
 
 
 
 

v..............................dňa.......................   .................................................. 

                podpis 

 

doplniť podľa potreby 
 

 
 
 
 
 


