ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Výzva na predkladanie ponúk
(prieskum trhu)
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
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:
Sídlo:
IČO:
Telefón:
Kontaktná osoba:
E-mail:
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava
30810710
02/57 48 54 07
Ing. Lukáš Bobor, JUDr. Radomír Ondruš
lukas.bobor@normoff.gov.sk, radomir.ondrus@normoff.gov.sk

Názov predmetu zákazky:
Posúdenie a spolupráca pri vypracovaní právnych častí Návrhu transformačného projektu
príspevkovej organizácie a činnosti právneho charakteru súvisiace s procesom transformácie
Opis predmetu zákazky:
- Predmetom zákazky je právne poradenstvo a spolupráca pri riadení a realizácii procesu
transformácie príspevkovej organizácie v pôsobnosti rezortu
- posúdenie právnej stánky návrhu predloženého transformačného projektu príspevkovej organizácie
a následné právne poradenstvo s procesom súvisiace
- overenie súladu s platnou legislatívou
- spolupráca a právne poradenstvo, ako aj činnosti z neho vyplývajúce počas procesu transformácie
až do jej ukončenia vo vzťahu tak k zriaďovateľovi, ako aj k transformujúcej sa organizácii
- príprava a spracovanie podkladu na zverejnenie informácií o transformácii v obchodnom vestníku
- právne posúdenie záujemcami predložených transformačných návrhov a vypracovanie stanovísk
- identifikovanie možných negatívnych dopadov vyplývajúcich z transformačného návrhu pre
zriaďovateľa a navrhnutie prípadných variantných riešení
- navrhnutie možnej optimalizácie vychádzajúcej z aktuálnych informácií o situácii transformovanej
organizácie
- odborná spolupráca a poradenstvo právneho charakteru pri vypracovaní stanoviska k vybranému
transformačnému projektu
- spolupráca a poradenstvo pri tvorbe a pripomienkovaní návrhu rozhodnutia o transformácii
- spolupráca a poradenstvo pri realizácií činností súvisiacich s vkladom majetku štátu do novej
organizácie
- spolupráca a poradenstvo pri registrácii novej organizácie, ako aj zrušení príspevkovej organizácie
- ostatné prípadne potrebné činnosti a poradenstvo, resp. konzultácie právneho charakteru.
Verejný obstarávateľ vzhľadom na charakter požadovanej služby ju definoval ako nie bežne dostupnú
na trhu. Dôvodom je špecifický charakter poskytovaného právneho poradenstva a spolupráce.
Miesto uskutočnenia predmetu zákazky:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava
Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.
Variantné riešenie:
Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
Maximálna predpokladaná hodnota zákazky:
Maximálne do výšky finančného limitu stanoveného pre jednotlivú zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona na
tovary a služby, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu. Podľa vnútornej kalkulácie verejného
obstarávateľa maximálne do výšky 19 500 EUR s DPH.
Cena:
Cena je uvedená v EUR bez DPH a zaokrúhľuje sa maximálne na dve desatinné miesta. Cena musí
byť uvedená ako konečná, vrátane všetkých nákladov súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky (t. j.
vrátane dopravy). Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v cenovej ponuke. Splatnosť faktúry je 30 dní od

9.
10.

11.

12.

doručenia. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky na realizáciu plnenia.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena celkom za predmet zákazky v EUR/ hod s DPH.
Realizácia:
Termín začatia : ihneď po zaslaní oznámenia o úspešnosti
Termín ukončenia : do 10.12.2015.
Výsledok verejného obstarávania:
Vyhotovenie objednávky. Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi výsledok obstarávania
a zašle mu objednávku na poskytnutie služby.
Podmienky účasti
Verejný obstarávateľ požaduje:
a) predložiť doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
na daný predmet zákazky /Výpis z Obchodného registra SR, Výpis zo živnostenského registra SR
a pod./ podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“),
b) ak je uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie,
verejný obstarávateľ odporúča uviesť túto informáciu v ponuke – v takomto prípade nie je potrebné
predkladať doklady o zapísaní do zoznamu podnikateľov, ani predkladať doklad podľa písm. a),
c) na požiadanie deklarovať vzdelanie a skúsenosti z poskytovania služieb právneho poradenstva pri
transformácii organizácií,
d) na požiadanie predložiť doklady o vzdelaní, profesijný životopis a iné doklady potvrdzujúce účasť na
realizácii zákaziek obdobného charakteru,
e) aby uchádzač v prípade, že využije technické alebo odborné kapacity inej osoby bez ohľadu na ich
právny vzťah, preukázal verejnému obstarávateľovi, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne
disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti
alebo odbornej spôsobilosti,
f) po poskytnutí služieb poradcu predložiť ako výstup aj súhrnnú správu za jednotlivé realizované
poradenské a konzultačné činnosti, ktorá bude obsahovať súpis realizovaných činností, výsledky a
odporúčania. Správa bude vypracovaná v slovenskom jazyku.

Uchádzač môže predložiť aj neoverenú kópiu dokladu. Verejný obstarávateľ v prípade nepredloženia
originálu alebo osvedčenej kópie požadovaného dokladu vyzve na jeho predloženie k nahliadnutiu iba
úspešného uchádzača.
13. Ostatné podmienky:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Dôvody zrušenia
použitého postupu zadávania zákazky sú:
a) Nepredloženie žiadnej ponuky,
b) Nesplnenie podmienok účasti uchádzačom,
c) Nesplnenie určených požiadaviek predloženými ponukami,
d) Zmena okolností, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
Predložené cenové ponuky môžu byť konfrontované s porovnávacou cenou vychádzajúcou z vnútornej
kalkulácie verejného obstarávateľa. Neúplná ponuka nebude hodnotená. Uchádzač súhlasí
s podmienkami stanovenými verejným obstarávateľom.
14. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:
12.10.2015 do 13:00 hod.
Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, osobne do podateľne verejného
obstarávateľa, alebo e-mailom na adresu: lukas.bobor@normoff.gov.sk;
radomir.ondrus@normoff.gov.sk
15. Dátum zverejnenia výzvy:
08.10.2015
Výzva na predkladanie cenových ponúk na poskytovanie služby je uverejnená v profile verejného
obstarávateľa na webovom portáli www.unms.sk.

