Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS

Európska únia

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Dňa 26.11.2013

VÝZVA
Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na dodanie služieb s názvom:
„Právne služby súvisiace s implementáciou projektu DCOM“
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: DEUS - DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Sídlo: Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
IČO: 45 736 359
DIČ: 2023345962
Telefón: 0911 411 320
Kontaktná osoba: Ing. Martin Zbudila
e-mail: martin.zbudila@zdruzeniedeus.sk
2.

Typ zmluvy:

Zmluva na poskytnutie právnych služieb podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
znení neskorších predpisov a 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
3.

Miesto dodania predmetu zákazky:

Sídlo verejného obstarávateľa
4.

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

Predmetom zadania zákazky je:
Uchádzač (Advokát) sa pri poskytovaní právnych služieb na základe zadaní verejného obstarávateľa
(DEUS) zaväzuje dodať právne služby súvisiace s implementáciou projektu DCOM (Projekt).
V rámci predmetu zákazky sa požaduje zabezpečenie najmä nasledujúcich služieb v súvislosti
s implementáciou Projektu:
-

poskytovanie právnych služieb vo forme právneho poradenstva a konzultačnej činnosti,
vypracovanie právnych rozborov, stanovísk a odporúčaní,
spisovanie a pripomienkovanie dokumentov, podkladov a listín o právnych úkonoch, zastupovanie
DEUS pred súdmi a inými orgánmi štátnej správy a samosprávy, poskytovanie iných právnych
služieb pre DEUS vyplývajúcich z právnej formy DEUS, predmetu činnosti a špecifických
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-

požiadaviek;
konzultačná činnosť v súvislosti s právnym poriadkom EÚ a pravidlami Operačného programu
Informatizácia spoločnosti,
právne služby týkajúce sa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov,
ďalšie právne služby v oblastiach občianskeho práva, obchodného práva, práva verejného
obstarávania, trestného práva, konkurzného a správneho práva súvisiace s implementáciou
Projektu.

Súčasťou predmetu zákazky nie sú právne služby, ktoré sú súčasťou predmetom zákazky v rámci
užšej súťaže „Projektové riadenie na strane žiadateľa, kontrola kvality a synchronizácia s legislatívou
v rámci projektu Datacentrum obcí a miest Slovenska (DCOM)“ v rozsahu:
poradenstvo v oblasti legislatívy týkajúcej sa tohto projektu: návrh právneho rámca - systém
vytvárania a aplikácie legislatívy, metodiky a štandardov, návrh právnych vzťahov medzi subjektmi
zainteresovanými na prevádzkovaní IS DCOM, návrh zosúladenia postupov a návrh úprav znení v
oblasti všeobecne záväzných nariadení, návrh úprav znení v legislatíve a súčinnosť pri tvorbe
súvisiacich zákonných noriem a zoznam právnych predpisov a návrh ich zmien, potrebných pre
zaistenie funkčnosti a dostupnosti elektronických služieb DCOM
5.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Hlavný kód:
79140000-7 Právne poradenstvo a informačné služby
6.

Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:

Nie je možné cenovú ponuku rozdeliť.
7.

Variantné riešenie:

Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
8.

Predpokladaná hodnota zákazky:

19 900,- EUR bez DPH
9.

Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:

Do ukončenia Projektu alebo do vyčerpania predpokladanej hodnoty zákazky
10. Jazyk
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Predmet zákazky bude zrealizovaný tiež v slovenskom
jazyku.
11. Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti cenových ponúk:
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Ponuky je potrebné predložiť najneskôr dňa 02.12.2013 do 15.00 hod. e-mailom na e-mailovú adresu
uvedenú v bode 1. tejto výzvy, alebo osobne na adresu sídla uvedenú v tom istom bode tejto výzvy.
Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 31.01.2014.
12. Cena
Cenová ponuka bude obsahovať jednotkovú cenu za osobohodinu právneho poradenstva v EUR bez
DPH, jednotkovú cenu za osobohodinu právneho poradenstva v EUR vrátane DPH a informáciu, či je
uchádzač platiteľom DPH.
13. Návrh zmluvy
Návrh zmluvy bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača.
14. Podmienky financovania:
Poskytovateľovi sa neposkytne preddavok. Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa jej
doručenia.
15. Požadované doklady:
Uchádzač musí predložiť Doklad o oprávnení poskytovať službu. Uchádzač môže predložiť aj neoverenú
kópiu dokladu. Originál alebo úradne overená kópia bude požadovaná iba od úspešného uchádzača.
16. Kritériá na hodnotenie ponúk
Najnižšia jednotkovú cenu za osobohodinu právneho poradenstva v EUR vrátane DPH

Ing. Martin Zbudila
DEUS - DataCentrum elektronizácie
územnej samosprávy Slovenska
Výkonný riaditeľ a splnomocnený
zástupca na základe poverenia
štatutárneho orgánu
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