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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

na zákazku: Právne služby 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 
 Názov:   CULTUS  Ružinov, a.s. 
 Sídlo:   Ružinovská 28 
 PSČ:  820 09 Bratislava 
 Mesto/Obec:   Bratislava 
 Štát:   Slovenská republika 
 IČO:  35874686 
 Kontaktná osoba:  Andrea Kozáková 
 Telefón:   0903 576 169 
          Email:  andrea.kozakova@cultusruzinov.sk 
 
2. Predmet zákazky: 

„Právne služby“ 
Kód CVP: 79100000-5. 
Presný popis zákazky je vymedzený v bode 4 tejto výzvy. 
 

3. Predpokladaná hodnota zákazky:  do 30.000,- EUR bez DPH. 
 

4. Podrobný popis predmetu zákazky: 
 

Poskytovanie právnych služieb – odborná poradenská a konzultačná činnosť pri činnosti 
spoločnosti, najmä s ohľadom na legislatívu vzťahujúcu sa na verejného obstarávateľa ako 
na obchodnú spoločnosť založenú obcou, tj. poradenstvo a úkony v procesoch verejného 
obstarávania, odborná poradenská a konzultačná činnosť vo všetkých oblastiach verejného 
práva, zastupovanie verejného obstarávateľa v súdnych konaniach a pred orgánmi štátnej 
správy, ostatné úkony podľa potreby spoločnosti. 

 Služby budú poskytované podľa požiadaviek a v rozsahu stanovenom verejným 
obstarávateľom. 

5. Náležitosti cenovej ponuky: 
 

5.1 Uchádzač uvedenie cenu nasledovne: 

 
• cena za hodinu poskytovanej právnej služby v Eurách bez DPH 
• osobitne výška DPH v Eurách 
• cena spolu v Eurách s DPH 
• ak uchádzač nie je platca DPH, túto skutočnosť výrazne vyznačí.    
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5.2 Uchádzač preukáže, že je oprávnený poskytovať predmetné  služby predložením výpisu z  

obchodného registra alebo predložením živnostenského listu. 
 

5.3 Uchádzač je povinný preukázať svoju činnosť v obstarávanom predmete činnosti, a to 
v rozsahu stanovenom v bode 9 tejto výzvy. 

 
6. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 20.06.2019 

 
7. Predkladanie ponúk: 

 
Ponuku je možné predložiť poštou alebo osobne v uzatvorenej obálke s označením: „Právne 
služby – NEOTVÁRAŤ“, a to na sekretariát verejného obstarávateľa v termíne do 
20.06.2019. 
V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie ceny podľa špecifikácie uvedenej v tejto 
výzve a prílohy vymedzené v bode 5 tejto výzvy. 
 

8. Miesto a čas dodania:  

Sídlo verejného obstarávateľa. 
 

9. Požiadavky na dodávateľa:  
• advokát so sedem ročnou praxou výkonu advokácie; resp. obchodná spoločnosť, 

ktorej spoločníkom je advokát so sedem ročnou praxou výkonu advokácie - 
preukazuje sa čestným vyhlásením;  

• poskytovanie služieb v posledných troch rokoch najmenej 3 subjektom z oblasti 
samosprávy (VÚC, obec, príspevkové alebo rozpočtové organizácie zriadené VÚC 
alebo obcou, obchodné spoločnosti založené VÚC alebo obcou)  - preukazuje sa 
zoznamom poskytnutých služieb s uvedením kontaktov na príjemcov týchto služieb. 

 
10. Jazyk ponuky: slovenský 

 
11. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude 

financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.  
 
12. Kritérium hodnotenia: Najnižšia cena v EUR bez DPH za 1 hodinu právnych služieb. 

 

13. Zmluva bude uzatvorená na dobu 4 rokov od jej uzavretia, najviac však do vyčerpania limitu 
na určeného zákonom pre zákazky s nízkou hodnotou tohto typu. 

 
 
V Bratislave, dňa 10.06.2019        
 
                                                                              _______________________ 
                                                                                  Ing. Martin Patoprstý vr. 
                                                                                     predseda predstavenstva 
 
                                                                              _______________________ 
 
                                                                                    člen predstavenstva 


