Výzva na predkladanie ponúk – civilná zákazka s nízkou hodnotou
spracovaná v zmysle § 5 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Mesto Žilina
Sídlo:
so sídlom MsÚ, Námestie obetí komunizmu 1,
011 31, Žilina
V jeho mene konajúci:
Igor Choma, primátor
IČO:
00 321 796
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a.s.
Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Zahradníková
E-mail; /tel. č. fax:
katarina.zahradnikova@zilina.sk, 041/7063110
1.

Verejný obstarávateľ obstaráva pre iného verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
ŽILBYT, s. r. o.
Sídlo:
Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina
V jeho mene konajúci:
JUDr. Jarmila Beszédešová – konateľka
Ing. Stanislav Bořuta – konateľ
IČO:
46723994
DIČ:
2023541344
Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka a. s.
IBAN:
SK 67 0200 0000 0030 2383 4255
Kontaktná osoba:
JUDr. Jarmila Bezsédešová
Kontakt:
+421415653133
Obchodný register:
Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, Vložka číslo 5686/L
Predmet zákazky:
„Právne služby“
Predmetom prieskumu trhu je poskytovanie právnych služieb, právne zastupovanie, komplexné právne
poradenstvo a zastupovanie v súdnych sporoch, vrátane súvisiacich úkonov predbežné vyčíslenie.

2.

1. Rozsah služby
Rozsah činností, ktoré tvoria predmet zákazky je:
a) Poskytovanie právneho poradenstva (podľa požiadaviek klienta),
b) Podávanie návrhov, vyjadrení a stanovísk vo veciach a predkladanie a navrhovanie písomných
dokumentov,
c) Zastupovanie v súdnych sporoch (aktívna účasť na pojednávaniach),
d) Zabezpečenie všetkých s tým súvisiacich úkonov,
e) Návrhy na vypratanie bytov, rozkazov na plnenie a platobných rozkazov,
f) Konzultačná činnosť

Všetky zmluvné dojednania (spôsob realizácie. Práva a povinnosti zmluvných strán, spôsoby ukončenia
zmluvy, sankcie...) sú obsiahnuté v zmluve o poskytovaní právnych služieb, ktorá tvorí Prílohu č. 1 výzvy
na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ odporúča návrh zmluvy podrobne preštudovať pred
odovzdaním cenovej ponuky.
Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe Zmluvy o poskytovaní právnych služieb a následnej
fakturácie.
4. Miesto dodania zákazky: ŽILBYT s. r. o. Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina
Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Ponuka musí mať
5.
písomnú formu. Víťaz je povinný doložiť požadované doklady podľa odst. 10 tejto výzvy.

6. Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
7. Lehota dodania zákazky: 12 mesiacov odo dňa podpísania zmluvy
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke
v lehote do 10.05.2016 do 9.00 hod. Cenu uchádzač uvedie v EUR bez DPH aj s DPH. Skutočnosť, že
nie je platcom DPH uvedie ponuke. Cenu požadujeme stanoviť ako paušálnu odmenu/1 mesiac za
poskytnuté služby, ktorá musí obsahovať všetky oprávnené náklady spojené s dodaním predmetu
zákazky. V Prípade, že sa dodávateľ služby sa stane počas realizácie platcom DPH, bude cena
považovaná za cenu vrátane DPH. Ponuku uchádzač doručí poštou alebo osobne na adresu Mestský úrad
Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina (podateľňa). Rozhodujúci je dátum doručenia.
Obálku je potrebné označiť heslom „PRÁVNE SLUŽBY - ŽILBYT“. Súčasťou ponuky bude podpísaný
Návrh Zmluvy o dielo (príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk).

„Právne služby - ŽILBYT“
8. Kritérium: Najnižšia cena
(v hrubo orámovanej časti doplňte sumu za dodanie predmetu zákazky –
paušálnu odmenu/1 mesiac, ktorá zohľadňuje kompletnú cenu za dodanie
predmetu zákazky, s uvedením výslednej ceny v EURO bez DPH).

(dtto ale cena v EURO vrátane DPH)

Pri zákazke spracovanej v zmysle § 5 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní sa súťažné podklady
samostatne nevydávajú.
Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky z rozpočtu spoločnosti ŽILBYT s. r. o.. Verejný
obstarávateľ neposkytne preddavok ani zálohovú platbu. Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom,
9.
úhradou faktúry za dodanie predmetu zákazky do 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
Podmienky účasti uchádzačov:
§ 32 ods.1 písm. e) zákona č. 343 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení niektorých predpisov. Uchádzač predloží doklad o tom, že je oprávnený poskytovať službu vo
10.
vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku . U právnickej osoby je
to „Výpis z obchodného registra“ príslušného okresného súdu, u fyzickej osoby je to „licencia“ vydaná
Advokátskou komorou a iné doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť uchádzača. Doklad o oprávnení
podnikať v predmete zákazky môže byť aj fotokópia.
11.

Kritériá na hodnotenie ponúk Najnižšia paušálna odmena/1 mesiac za predmet zákazky v EUR bez
DPH

12. Predpokladaná hodnota zákazky: 10 000,00 EUR bez DPH
13. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2016
V Žiline, dňa 28.04.2016

Ing. Igor Choma
primátor
Prílohy: 1. Návrh Zmluvy

Príloha č.1

Návrh
Zmluva o poskytovaní právnych služieb č.

/2016

uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, zákona
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 a vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z.
o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v platnom znení
________________________________________________________________________________
__
Zmluvné strany:
1. Obchodná meno:
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IČO:
DIČ:

ŽILBYT, s.r.o.
Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina
JUDr. Jarmila Beszédesová – konateľka
Ing. Stanislav Bořuta - konateľ
VUB SK 67 0200 0000 0030 2383 4255
46723994
2023541344
Obchodný register: Okresný súdu v Žiline, odd. Sro, vl. č. 56867/L
( ďalej v texte tiež ako „klient" )

a
2. Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu :
Registrácia:
(ďalej v texte tiež ako „advokát")
- obidve strany ďalej v zmluve tiež ako „zmluvné strany"
zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o poskytnutí právnych služieb za nasledovných
podmienok :
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.

Na základe výzvy klienta na predkladanie ponuky na „Poskytovanie právnych
služieb" /ďalej „právne služby"/, advokát podal dňa.........
ponuku, ktorú klient
vyhodnotil ako finančne najvýhodnejšiu. Právne služby sú bližšie špecifikované v čl. 2 ods.
1 tejto zmluvy.

Článok 2
Predmet zmluvy
1.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok advokáta poskytovať právne služby, vrátane
konzultačnej činnosti podľa požiadaviek klienta v dohodnutom čase a rozsahu nasledovne:
- vypracovanie právnych podaní a vyjadrení nevyhnutne potrebných pre riadne
uplatnenie práv klienta v súdnom konaní
- konanie pred súdom (aktívna účasť na pojednávaniach)
- poskytovanie právneho poradenstva podľa požiadaviek klienta aj v písomnej forme
k otázkam súvisiacim s predmetom zmluvy.

2.

V prípade, že advokát počas konania zistí, že nie je možné dosiahnuť plný úspech vo veci,
je povinný predložiť návrh alternatívneho riešenia spolu s odôvodnením ešte pred
rozhodnutím vo veci samej.
Článok 3
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.

Advokát je povinný poskytovať právne služby v dohodnutých termínoch podľa
požiadaviek klienta riadne a včas s odbornou starostlivosťou.

2.

Advokát prehlasuje, že v zmysle zák. 586/2003 Z. z. o advokácii je riadne zapísaným
členom Slovenskej advokátskej komory a poistený v zmysle ustanovení tohto zákona.

3.

Klient sa zaväzuje poskytnúť advokátovi všetky podklady v písomnej alebo elektronickej
podobe vzťahujúce sa na predmet tejto zmluvy, poskytnúť včasné a pravdivé informácie
o skutkovom stave pre poskytnutie právnej pomoci v zmysle tejto zmluvy.

4.

Advokát sa zaväzuje vrátiť po ukončení poskytovania právnych služieb všetky podklady
poskytnuté klientom vzťahujúce sa k predmet tejto zmluvy.

5.

Klient sa zaväzuje riadne a včas advokátovi poskytnúť súčinnosť pri riešení právnych
problémov, ktoré sú predmetom tejto zmluvy vždy, keď o to požiada.

6.

Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa
klienta, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s predmetom tejto zmluvy. Povinnosť
mlčanlivosti bude zachovaná aj po ukončení právneho vzťahu.
Článok 4
Odmena za právne služby

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že za poskytnuté právnej služby je paušálna mesačná odmena
/ďalej „odmena"/ vo výške ............... € /slovom ........... euro/, ktorá bola predmetom
ponuky advokáta pre klienta. Náhrada hotových výdavkov /cestovné, telekomunikačné
poplatky a pod./ spojených s poskytovaním právnej pomoci v zmysle vyhlášky č.
655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách
advokátov za poskytovanie právnych
služieb v znení neskorších predpisov je zahrnutá v uvedenej odmene.

2.

Odmena je splatná po vykonaní a odovzdaní právnych služieb advokáta mesačne, a to na
základe faktúry, ktorá bude doručená klientovi so splatnosťou 20 dní odo dňa jej doručenia.
Advokát sa zaväzuje dodať ako prílohu k faktúre súpis vykonaných prác v zmysle tejto
zmluvy podľa požiadaviek klienta.

3.

V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, je klient
oprávnený faktúru vrátiť na doplnenie advokátovi, pričom plynie nová splatnosť faktúry,
a to odo dňa jej opätovného doručenia.

Článok 5
Porušenie zmluvných povinností
1.

V prípade, ak advokát bude v omeškaní s vypracovaním a odovzdaním právnych služieb
klientovi v zmysle čl. 3 ods. 1 tejto zmluvy, advokát sa zaväzuje uhradiť klientovi úrok z
omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania zo sumy odmeny uvedenej v čl. 4
ods. 1 tejto zmluvy.

2.

V prípade, ak klient bude v omeškaní s úhradou odmeny advokátovi v zmysle čl. 4 ods. 1,
2 tejto zmluvy, klient sa zaväzuje uhradiť advokátovi úrok z omeškania vo výške 0,05 %
za každý deň omeškania z uvedenej výšky odmeny.

Článok 6
Platnosť a účinnosť zmluvy
1.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú jeden rok, odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

2.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia.

3.

Zmluvu je možné ukončiť aj pred dohodnutou dobou platnosti dohodou zmluvných strán,
písomným odstúpením od zmluvy, alebo písomnou výpoveďou. Zmluvu môže vypovedať
ktorákoľvek zmluvná strana aj bez uvedenia dôvodu.

4.

Pri ukončení zmluvy výpoveďou, výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť od
prvého dna mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej
zmluvnej strane.

5. Odstúpiť od tejto zmluvy, s účinkami ku dňu doručenia odstúpenia klientovi, je advokát
oprávnený dôvodov ustanovených v zák. č. 586/2003 Z. z. o advokácií.
6. Odstúpiť od zmluvy, s účinkami ku dňu doručenia odstúpenia advokátovi, je klient
oprávnený v prípade, že advokát porušil závažným spôsobom povinnosti vyplývajúce
z tejto zmluvy alebo právnych predpisov a ak sa narušila dôvera medzi ním a advokátom.
Odstúpenie musí byť pod sankciou neplatnosti písomné a doručené druhej zmluvnej strane.
Článok 7
Spoločné a záverečné ustanovenie
1.

Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo
ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že
zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od
svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s
protikorupčnými zákonmi.

2.

Právne vzťahy ktoré nie sú upravené v obsahu tejto zmluvy sa spravujú príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácií a ostatných
záväzných právnych predpisov.

3.

Doručovanie písomnosti na základe tejto zmluvy druhej zmluvnej strane, sa rozumie
doručovanie písomnosti doporučene poštou na poslednú adresu, oficiálne oznámenú druhej
zmluvnej strane, na ktorej je
bežne prijímaná korešpondencia, resp. adresa uvedená v

záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek
oznámenia alebo iná komunikácia, ktorá podľa
tejto zmluvy má byť urobená písomnou formou, sa musí urobiť doporučeným listom, alebo
doručiť osobne prostredníctvom kuriéra resp. na písomnosti na ktoré sa nevyžaduje poštové
doručenie je možné urobiť elektronicky. Účinky takéhoto oznámenia nastanú dňom jeho
doručenia druhej strane. V prípade neprevzatia akejkoľvek písomnej korešpondencie alebo
jej nedoručenia sa považuje za doručenú uplynutím
1.

Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, klient prevezme 2
vyhotovenia a advokát 2 vyhotovenie.

2.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom prečítali, jej obsahu
porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej
vôli, ju podpísali.

V Žiline, dňa...............

Klient:

JUDr. Jarmila Beszédesová

Ing. Stanislav Bořuta

Advokát:

