
Názov verejného obstarávateľa: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava (DFNsP) 
Sídlo: Limbová č. 1, 833 40 Bratislava 

 

 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

 
na dodanie tovaru/poskytnutie služby/uskutočnenie stavebných prác 

 

s predpokladanou hodnotou viac ako 1 000 eur a menej ako 20 000 eur pre služby a tovar – okrem 
potravín, menej ako 40 000 eur pre potraviny a menej ako 30 000 eur pre stavebné práce 
v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, podľa zákona č.25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Kontaktné miesto: DFNsP Bratislava, adresa verejného obstarávateľa 
Kontaktná osoba:  Ján Šubin 
Telefón: +421 259371571 
Email: jan.subin@dfnsp.sk 
 

1. Názov zákazky: Poskytovanie právnych služieb   
 
2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania 
služieb:  
Poskytovanie služieb 
Hlavné miesto uskutočňovania služieb: na adrese verejného obstarávateľa 
 
3. Opis predmetu zákazky alebo nákupu (nákupov) – v prípade potreby podľa prílohy. 
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných právnych služieb pre DFNsP Bratislava najmä v 
oblasti občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva, správneho práva, správy majetku 
štátu, autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom, ako aj v ďalších právnych oblastiach, 
súvisiacich s činnosťou verejného obstarávateľa s ohľadom na špecifické podmienky prevádzky 
zdravotníckeho zariadenia. 
Súčasťou predmetu zákazky je zastupovanie verejného obstarávateľa v aktívnych a pasívnych 
súdnych sporoch a s povinnosťou uchádzača, informovať včas verejného obstarávateľa o jednotlivých 
úkonoch a aktuálnom stave konania. 
Požadovaný rozsah právnych služieb je 480 hodín za 12 mesiacov. 
  
 
4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný slovník: 79100000-5 
 
5. Množstvo alebo rozsah zákazky 
480 hod. za 12 mesiacov. 
 
6. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR  bez DPH 
Hodnota:  20 000.-€  (nie rovnaká hodnota) 
 
7. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
12 mesiacov.  Lehota začiatku plnenia: do 3 dní od uzatvorenia  zmluvy o poskytovaní služieb 
 
 
8. Podmienky účasti 
Predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať 
službu. Požaduje sa scan originálu alebo úradne osvedčenej kópie dokladu. 
Predchádzajúce skúsenosti verejného obstarávateľa s uchádzačom min.  v čiastkovom  rozsahu podľa 
opisu predmetu zákazky. 
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9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena alebo ekonomicky najvýhodnejšia ponuka (ENP). V prípade ENP uviesť kritériá 
a spôsob ich vyhodnotenia. 
ENP 
Určené kritériá: 
a) cena, váha kritéria 50% 
b) predchádzajúce skúsenosti s uchádzačom, váha kritéria 50% (meraná obdobím do 1 roka – číselná 
hodnota  1, do 2 rokov – číselná hodnota  2 a do troch rokov – číselná hodnota  3 (max. hodnota 
plnenia). 
Ponuky uchádzačov budú vyhodnotené podľa vzorca pre určené kritériá jednotlivo: 
a) ponuka s najnižšou číselnou hodnotou / vyhodnocovaná ponuka x váha kritéria = čiastk.body za a) 
b) vyhodnocovaná ponuka / ponuka s najvyššou číselnou hodnotou x váha kritéria = čiastk.body za b) 
Najvyšší celkový počet bodov a) + b),  určí úspešného uchádzača. V prípade rovnosti celkového počtu 
bodov,  úspešný uchádzač bude s nižšou cenou za celý predmet zákazky. 
 
10. Použije sa elektronická aukcia 
 Nie 
 
11.  Súťažné podklady 
 Nie 
Ak áno,  podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov. 
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom. 
Dátum:  neuvádza sa 
 
12. Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas: 11.07.2013, 12:00 hod. 
 
13. Spôsob a miesto predkladania ponúk 
Elektronicky na e-mail adresu: jan.subin@dfnsp.sk  
v listinnej forme: Nie 
 
14. Doplňujúce informácie 
a) Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa formou 
bezhotovostného styku na základe vystavenej faktúry, podľa podmienok dohodnutých v kúpnej 
zmluve.   
b)Ponuka uchádzača musí pozostávať  min. z preukázania podmienok účasti podľa bodu 8. a opisu 
predmetu zákazky podľa bodu 3., presne podľa zadanej štruktúry a poradia požadovaných činností. 
c) V prípade ak ponuku predloží uchádzač bez predchádzajúcich skúseností podľa bodu 8., ponuka 
uchádzača bude vylúčená. 
 
15. Dátum odoslania tejto výzvy 
04.07.2013 
 
  
 
 
 

doc.MUDr. Ladislav Kužela, CSc. v.r. 
         riaditeľ DFNsP Bratislava 
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