PRI ESKUM TRHU
v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Úradný názov Slovenský metrologický ústav
Poštová adresa Karloveská 63
Mesto Bratislava PSČ 842 55
IČO 30810701
Kontaktná osoba pre otázky súvisiace s predmetom zákazky je JUDr. Radomír Ondruš,
soosova@smu.gov.sk. Otázky je potrebné zasielať e-mailom.

NÁZOV PREDMETU OBSTARÁVANIA ZÁKAZKY:
Zabezpečenie komplexnej právnej agendy SMÚ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

poskytovanie poradenstva a konzultácií právneho charakteru v oblasti obchodného,
pracovného, správneho, občianskeho práva a práva duševného vlastníctva v slovenskom aj v
anglickom jazyku
príprava a vypracovanie znenia zmlúv, posudzovanie zmlúv navrhovaných zmluvnými
partnermi SMÚ v slovenskom aj v anglickom jazyku
zastupovanie SMÚ pred súdmi, inými orgánmi a právnymi subjektami vo veciach právnej
agendy SMÚ
vymáhanie pohľadávok SMÚ a riešenie záväzkov SMÚ v SR i v zahraničí
vypracovanie stanovísk a analýz v slovenskom i v anglickom jazyku
riešenie agendy majetku štátu v správe SMÚ
príprava a vypracovanie písomností a dokumentov právneho charakteru v slovenskom i v
anglickom jazyku
poskytovanie právnej pomoci pri kolektívnom vyjednávaní
právne vzťahy so zriaďovateľom
poskytnutie právnej pomoci v rámci legislatívy SR

MIESTO USKUTOČNENIA PREDMETU ZÁKAZKY:
SMÚ, Karloveská 63, 842 055 Bratislava

CENA
Cenu uvádzajte v EUR bez DPH ako hodinovú sadzbu. Cena sa zaokrúhľuje maximálne na dve
desatinné miesta.
Cena musí byť uvedená ako konečná, vrátane všetkých nákladov súvisiacich s realizáciou predmetu
plnenia. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v cenovej ponuke. Cena musí byť stanovená v
súlade so zákonom o cenách. Splatnosť faktúry je 30 dní. Verejný obstarávateľ neposkytuje
preddavky na realizáciu plnenia.

KRITÉRIUM VYHODNOTENIA KALKULÁCIÍ:
1. Najnižšia cena …....................... 70 bodov
2. Výška poistného krytia............... 20 bodov

3. Počet spolupracujúcich advokátov a počet koncipientov.........10 bodov

Kritériá:
1. Najnižšia cena - váhovosť 70 %, max. počet bodov 70
Uchádzač s najnižšou hodnotou tohto kritéria získa maximálny počet bodov za príslušné hodnotené
kritérium (Najnižšia cena). Ďalším hodnoteným uchádzačom bude pridelený počet bodov podľa
vzorca: „Pridelený počet bodov za hodnotené kritérium = (najnižšia hodnota príslušného
hodnoteného kritéria / hodnota príslušného hodnoteného kritéria podľa cenovej ponuky predloženej
uchádzačom) × 100“.
2. Výška poistného krytia - váhovosť 20 %, max. počet bodov 20
Uchádzač s najvyššou hodnotou tohto kritéria získa maximálny počet bodov za príslušné hodnotené
kritérium (Výška poistného krytia). Ďalším hodnoteným uchádzačom bude pridelený počet bodov
podľa vzorca: „Pridelený počet bodov za hodnotené kritérium = (najyššia hodnota príslušného
hodnoteného kritéria / hodnota príslušného hodnoteného kritéria podľa cenovej ponuky predloženej
uchádzačom) × 100“.
3. Počet spolupracujúcich advokátov a počet koncipientov - váhovosť 10 %, max. počet bodov 10
Uchádzač s najvyššou hodnotou tohto kritéria získa maximálny počet bodov za príslušné hodnotené
kritérium (Počet spolupracujúcich advokátov a počet koncipientov). Ďalším hodnoteným
uchádzačom bude pridelený počet bodov podľa vzorca: „Pridelený počet bodov za hodnotené
kritérium = (najvyššia hodnota príslušného hodnoteného kritéria / hodnota príslušného hodnoteného
kritéria podľa cenovej ponuky predloženej uchádzačom) × 100“.
Pri každom hodnotenom uchádzačovi sa získané body v jednotlivých hodnotených kritériách
vynásobia váhovým koeficientom príslušného hodnoteného kritéria a tieto prepočítané hodnoty
bodov sa sčítajú. Podľa súčtu prepočítaných bodov za všetky hodnotené kritériá sa zostupne zostaví
poradie uchádzačov od najvyššieho po najnižší súčet prepočítaných bodov, pričom na prvom mieste
sa umiestni uchádzač s najvyšším súčtom prepočítaných bodov za všetky tri kritériá. V prípade, ak
viacero uchádzačov získa rovnaký súčet prepočítaných bodov, na lepšom mieste sa umiestni
uchádzač s vyšším počtom prepočítaných bodov v kritériu 1.
Úspešným uchádzačom/víťazom tohto postupu zadávania zákazky sa stane uchádzač s
najvyšším počtom získaných bodov.

REALIZÁCIA :
do vyčerpania limitu v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

VÝSLEDOK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:
uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služby s úspešným uchádzačom.

PODMIENKY ÚČASTI :
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:
Výpis z Obchodného registra, ak je uchádzačom obchodná spoločnosť
Doklad preukazujúci výšku poistného krytia
Čestné prehlásenie o počte spolupracujúcich advokátov a počte koncipientov

Vítané sú referencie z oblasti metrológie, ak nimi disponujete, žiadame ich uviesť.

OSTATNÉ PODMIENKY :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Dôvody
zrušenia použitého postupu zadávania zákazky sú:
• Nepredloženie žiadnej ponuky,
• Nesplnenie podmienok účasti uchádzačom,
• Nesplnenie určených požiadaviek predloženými ponukami,
• Zmena okolností, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
Predložené cenové ponuky môžu byť konfrontované s porovnávacou cenou vychádzajúcou
z vnútornej kalkulácie verejného obstarávateľa. Uchádzač súhlasí s podmienkami stanovenými
verejným obstarávateľom.

UPLYNUTIE LEHOTY NA PREDKLADANIE NÁVRHOV:
27.09.2013 do 8.00 hod.
Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, osobne na podateľňu, alebo
e-mailom na adresu: soosova@smu.gov.sk,
Neúplná ponuka nebude hodnotená.

