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Výzva 
na predkladanie ponúk a pokyny na vypracovanie ponúk na zákazku s registračným číslom  

NZ 0818 

zadávanú podľa Zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Verejný obstarávateľ : Slovenská inovačná a energetická agentúra 

Sídlo organizácie : Bajkalská 27 

PSČ, obec  : 827 99 Bratislava 

IČO   : 00002801 

IČ DPH   : SK2020877749 

Kontaktná osoba : Ing. Iveta Polláková 

Telefón   : 02/58 248 248 

e-mail   : office@siea.gov.sk 

 

2. Druh zákazky 

Zákazka na poskytnutie služby zadávaná podľa § 117 a Prílohy č. 1 zákona o verejnom obstarávaní.  

 

3. Názov predmetu zákazky 

Odborné právne poradenstvo pre energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo.   

 

4. Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je záväzok úspešného uchádzača poskytnúť verejnému obstarávateľovi   

odborné právne poradenstvo a služby pre oblasť energeticky efektívneho nízkouhlíkového 

hospodárstva v súvislosti s implementáciou prioritnej osi 4 OP Kvalita životného prostredia, a to 

pri implementácii a administrácii projektov súvisiacich s uvedenou prioritnou osou. Verejný 

obstarávateľ požaduje špecializované odborné právne služby v oblasti práva Európskej únie, 

občianskeho a obchodného práva, zmenkového práva, správneho práva, práva týkajúceho sa 

životného prostredia, práva verejného obstarávania, vrátane poskytovania právnych služieb 

v sporovej agende v týchto oblastiach práva.  

Predpokladaný rozsah služieb: 

- Poskytovanie právnych služieb, a to najmä spisovanie listín o právnych úkonoch, zmlúv, dohôd 

a vypracovanie právnych stanovísk, právnych analýz alebo podobných dokumentov vzťahujúcich 

sa k právnemu posúdeniu určitej okolnosti, súboru okolností alebo postupu verejného 

obstarávateľa v rámci interných postupov alebo vo vzťahu k akejkoľvek tretej osobe. 

- Poskytovanie právnych služieb v súvislosti s výkonom funkcií verejného obstarávateľa ako 

správneho orgánu podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
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neskorších predpisov, právne poradenstvo týkajúce sa posudzovania návrhov rozhodnutí, 

postupov správneho orgánu, podaní a návrhov účastníkov konania vrátane podaných opravných 

prostriedkov, zastupovanie v oblasti správneho súdnictva a poskytovanie s  tým súvisiacich 

právnych služieb vrátane vypracovania právnych stanovísk, právnych analýz alebo podobných 

dokumentov za účelom posúdenia zákonnosti postupu správneho orgánu. 

- Poskytovanie právnej podpory a poradenstva potrebného pre rozhodnutie o ďalšom postupe 

v určitej veci alebo oblasti za účelom ochrany verejného záujmu, vrátane predchádzania súdnym 

sporom. 

- Účasť na rokovaniach alebo pracovných stretnutiach s akoukoľvek treťou osobou 

podľa požiadavky verejného obstarávateľa, kde možno predpokladať potrebu prezentovania 

právneho názoru k prerokovanej veci na takomto stretnutí. 

- Zastupovanie pred súdom pri správnom  preskúmavaní rozhodnutí o ŽoNFP, zastupovanie 

pred súdom pri správnom  preskúmavaní rozhodnutí podľa § 41 a § 41a zákona č. 292/2014 Z. z. 

 

5. Predpokladané  množstvo/rozsah zmluvného plnenia 

1 600 osobohodín za obdobie 24 mesiacov.  

 

6. Spôsob vzniku záväzku 

Na základe Rámcovej dohody uzavretej podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a  príslušných ustanovení zákona o verejnom 

obstarávaní. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, t. j. na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia 

účinnosti Rámcovej dohody alebo do vyčerpania konečnej hodnoty zákazky  (t. j. suma za 1 osobohodinu 

bez DPH poskytovanej služby v predpokladanom rozsahu 1 600 osobohodín), podľa toho, ktorá 

zo skutočností  nastane ako prvá.  Zadávanie čiastkových objednávok bude s nepravidelnou periodicitou 

a objemami podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa.  

 

7. Miesto poskytnutia služby 

Miestom poskytnutia služby sa rozumie miesto odovzdania predmetu plnenia zástupcovi verejného 

obstarávateľa, ktorým je sídlo verejného obstarávateľa. Prevzatie a odsúhlasenie predmetu plnenia 

bude doložené písomným protokolom o poskytnutí služieb. 

 

8. Klasifikácia CPV 

Hlavný slovník:  

79100000-5 Právne služby, 79110000-8 Právne poradenstvo a zastupovanie. 

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky  

Predpokladaná hodnota zákazky je 139 000,00 EUR bez DPH.  

 

10. Možnosť predloženia variantných riešení 

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude 

zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené. Vyhodnotené bude iba 

základné riešenie. 
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11. Lehota plnenia Rámcovej dohody 

Verejný obstarávateľ požaduje poskytnutie predmetnej služby v období 24 mesiacov odo dňa 

nadobudnutia účinnosti Rámcovej dohody alebo do vyčerpania konečnej hodnoty zákazky podľa toho, 

ktorá zo skutočností nastane ako prvá. 

 

12. Hlavné podmienky financovania a  platobné podmienky  

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových finančných prostriedkov verejného obstarávateľa 

zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a z finančných 

prostriedkov OP Kvalita životného prostredia.   

 

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. Cenu za poskytnuté služby bude 

úspešný uchádzač fakturovať maximálne jedenkrát mesačne na základe vystavenej faktúry a písomného 

protokolu o odovzdaní a prevzatí poskytnutých služieb, podpísaným oboma zmluvnými stranami, 

v ktorom bude uvedený rozpis poskytnutých služieb s uvedením dátumu poskytnutia služieb a množstva. 

Cena za poskytnuté služby bude uhradená bezhotovostným prevodom na účet úspešného uchádzača. 

Verejný obstarávateľ požaduje 30-dňovú lehotu splatnosti faktúry odo dňa jej doručenia.  

 

13. Mena a ceny  

Cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 

a  vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996  Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov. 

Cena uvedená v ponuke uchádzača (vypracovaná podľa Prílohy č. 1) bude cenou konečnou, ktorá musí 

zahŕňať všetky náklady uchádzača spojené s dodaním predmetu zákazky. 

 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a s predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.  

 

Cena bude uvedená v eurách a zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta a bude zostavená 

vo forme: 

- jednotková cena v EUR  bez DPH, 

- cena spolu v EUR bez DPH, 

- výška DPH v EUR, 

- cena spolu v EUR s DPH. 

 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu ako cenu bez DPH a zároveň aj ako cenu 

konečnú. Na skutočnosť, že uchádzač nie je platiteľom DPH, upozorní uchádzač vo svojej ponuke.  

 

V prípade, ak úspešný uchádzač  uvedie, že nie je platiteľom DPH a stane sa po predložení ponuky 

platiteľom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH. 
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14. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia  

Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky na základe kritéria najnižšia cena, t. j. najnižšia celková 

cena s DPH v mene EUR podľa nižšie uvedeného. 

Verejný obstarávateľ zostaví vzostupné poradie uchádzačov podľa výšky navrhnutej celkovej ceny s DPH.  

Najvýhodnejšia ponuka je platná ponuka s najnižšou hodnotou tohto kritéria v eurách. Uchádzač, ktorý 

navrhne najnižšiu celkovú cenu s DPH, sa umiestni na 1. mieste v poradí. Na ďalších miestach v poradí sa 

umiestnia uchádzači podľa zvyšujúcej sa celkovej ceny s DPH. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, 

ktorý sa umiestni na 1. mieste v poradí a ktorého ponuka bude vyhodnotená ako ponuka s najnižšou 

cenou.    

V prípade, ak všetky ponuky k zákazke zadanej v zmysle tejto Výzvy na predkladanie ponúk predložia iba 

uchádzači, ktorí sú platitelia DPH, ponuky sa budú vyhodnocovať ako ceny s DPH. Avšak v prípade 

predloženia ponuky čo i len jedného uchádzača, ktorý nie je platiteľom DPH, verejný obstarávateľ 

vyhodnotí všetky predložené ponuky takým spôsobom, že budú porovnávané ceny s DPH (platitelia DPH) 

a ceny konečné (neplatitelia DPH; konečná cena je definovaná v bode 13. tejto Výzvy na predkladanie 

ponúk).  

Ak uchádzač je registrovaný ako platiteľ DPH v inom členskom štáte Európskej únie a nie je 

registrovaným platiteľom DPH na území Slovenskej republiky, uchádzač uvedie túto skutočnosť  

v ponuke. V prípade uchádzača z iného členského štátu Európskej únie, ktorý by uviedol cenu bez DPH 

s poznámkou, že na Slovensku nie je platiteľom DPH, táto cena by  v konečnom dôsledku bola zvýšená 

o DPH, ktorú musí verejný obstarávateľ v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty zaplatiť. Na účel 

vyhodnotenia ponúk a zabezpečenia porovnateľnosti vyhodnocovaných ponúk, aj uchádzač z iného 

členského štátu Európskej únie, ktorý je v mieste svojho pôsobenia platiteľ DPH, musí celkovú 

navrhovanú cenu uviesť s DPH so slovenskou sadzbou, pričom fakturovať bude cenu, za ktorú predmet 

zákazky ponúkne bez DPH, platba DPH bude nákladom verejného obstarávateľa. 

15. Podmienky účasti uchádzačov, predloženie dokladov 

Uchádzač v ponuke predloží: 

15.1. Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať služby uvedené v predmete zákazky v súlade so zákonom 

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 (výpis z OR SR alebo potvrdenie 

o zápise uchádzača v registri advokátov Slovenskej advokátskej komory a pod.). Prílohou kópie 

dokladu o oprávnení poskytovať právne služby podľa predchádzajúcej vety bude doklad 

o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie s minimálnym limitom 

poistného plnenia 3 000 000,00 EUR. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný doklad vydaný 

príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok 

účasti vo verejnom obstarávaní.  

 

Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej 

republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov 

uvedených vyššie (15.1.) alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným 

vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
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Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom 

mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť 

vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou 

alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu uchádzača alebo záujemcu. 

 

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:  

- Verejnému obstarávateľovi vyplýva zo zákona o verejnom obstarávaní zabezpečiť plnenie 

prostredníctvom hospodárskeho subjektu, ktorý má oprávnenie poskytovať požadovaný 

predmet zákazky.  

- Povinnosť byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie 

vyplýva z § 7 ods. 1  písm. h) zákona 586/2003 Z. z. o advokácii „Komora vyčiarkne zo zoznamu 

advokátov toho, kto nie je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom 

advokácie“. 

 

15.2. Uchádzač preukáže splnenie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti predložením 

zoznamu poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od  zverejnenia tejto Výzvy 

na predkladanie ponúk, s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak 

odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.   

Minimálna úroveň požadovanej technickej alebo odbornej spôsobilosti, uchádzač musí 

v stanovenom období preukázať minimálne:  

- Zoznam poskytnutých služieb v predchádzajúcich 3 (troch) rokoch rovnakého alebo podobného 

charakteru ako je predmet zákazky; Za predchádzajúce 3 (tri) roky sa považujú posledné 3 (tri) 

priebežné roky, t. j. 3 x 365 dní, ktoré sa počítajú spätne odo dňa zverejnenia tejto Výzvy 

na predkladanie ponúk/resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia 

prevádzkovania činnosti/ v rámci tejto zákazky a v uskutočnenom objemovom plnení.  

- Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb, ktorých finančný objem bol v požadovanom 

období spolu v sume minimálne 139 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej 

mene.   

- Zoznamom poskytnutých služieb  za  všetky zákazky uvedené uchádzačom a  referenciami  

musí  uchádzač preukázať zrealizované služby rovnakého alebo podobného charakteru 

a zložitosti ako je predmet zákazky za predchádzajúce 3 (tri) roky, pričom verejný obstarávateľ 

zohľadní referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom 

obstarávaní, ak takéto referencie existujú. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom uviesť 

aj odkaz na web-portál ÚVO, kde sa takéto referencie uchádzača nachádzajú. Doklad musí byť 

podpísaný uchádzačom alebo  osobou oprávnenou konať  v mene uchádzača.   

- V prípade, ak uchádzač predkladá v zozname poskytnutých služieb, ktorých poskytnutie 

presahuje stanovené obdobie rokov, uchádzač v zozname a v potvrdení vyčlení cenu iba za tú 

časť, ktorá bola uskutočnená v požadovanom období. Zoznamom poskytnutých služieb musí 

uchádzač preukázať, že za rozhodné obdobie, t. j. predchádzajúcich 3 rokov od zverejnenia 

tejto Výzvy na predkladanie ponúk poskytol služby rovnakého, resp. podobného charakteru 

ako je tento predmet zákazky.  
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- Na vyčíslenie uvedených cien poskytnutých služieb sa pri prepočte inej meny na menu euro 

použije kurz Národnej banky Slovenska (NBS), aktuálny v posledný deň v príslušnom 

kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia 

predmetnej podmienky účasti. Uchádzač je povinný v ponuke podrobne zdokumentovať 

prepočítavací postup pri každom doklade, v ktorom sa prepočet meny vykonal.  

- V prípade, ak poskytnuté služby realizoval uchádzač ako člen združenia skupiny dodávateľov, 

vyčísli a započíta iba finančný objem, poskytovaný ním samotným. Za rozhodné obdobie, t. j. 

predchádzajúce tri roky sa považujú posledné tri priebežné roky, ktoré sa rátajú spätne 

odo dňa zverejnenia tejto Výzvy na predkladanie ponúk. 

 

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:  

- Účelom požiadavky ako jednej z podmienok účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti 

alebo odbornej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne, je najmä preukázanie 

skutočnosti, či je uchádzač spôsobilý zrealizovať predmet zákazky v plnom rozsahu 

a v požadovanej kvalite.   

 

15.3. Predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácií osôb určených 

na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.   

Minimálna úroveň požadovanej technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti:  

Verejný obstarávateľ požaduje preukázať osobami, ktoré budú zodpovedať za plnenie zmluvy 

(odborníkmi) nasledovné skúsenosti: 

- Odborník č. 1 - jeden odborník na právo Európskej únie a fondov EÚ, 

- minimálne 5 rokov praktických skúseností v oblasti práva EÚ a fondov EÚ, vrátane 

poskytovania príspevkov užívateľom, ktorú uchádzač preukáže:  

- profesijným životopisom odborníka vo forme napr. Europass, obsahom ktorého bude aj:   

 uvedenie názvu (obchodného mena), sídla, IČO a kontaktnej osoby (meno, priezvisko 

a kontaktný údaj) subjektu (subjektov), ktorým boli právne služby v oblasti práva EÚ a fondov 

EÚ poskytované, spolu s uvedením názvu zákazky/projektu/zmluvy a času trvania poskytovania 

týchto právnych služieb odborníkom, identifikácia názvu zákazky/projektu/zmluvy, v rámci 

ktorej boli poskytované právne služby týkajúce sa poskytovania príspevkov užívateľom, 

- kópiou platného osvedčenia advokáta oprávňujúcim k výkonu advokácie na základe 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. 

 

- Odborník č. 2 – jeden odborník na oblasť sporovej agendy, 

- minimálne 5 rokov praktických skúseností v oblasti sporovej agendy, ktorú uchádzač preukáže:  

- profesijným životopisom odborníka vo forme napr. Europass, obsahom ktorého bude aj:  

 uvedenie názvu (obchodného mena), sídla, IČO a kontaktnej osoby (meno, priezvisko 

a kontaktný údaj) subjektu (subjektov), ktorým boli poskytnuté právne služby v oblasti 

sporovej agendy, spolu s uvedením názvu zákazky/projektu/zmluvy a času trvania 

poskytovania týchto právnych služieb odborníkom, 
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- kópiou platného osvedčenia advokáta oprávňujúcim k výkonu advokácie na základe 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. 

 

- Odborník č. 3 – jeden odborník na oblasť správneho práva a správneho súdnictva, 

- minimálne 5 rokov praktických skúseností v oblasti správneho práva a správneho súdnictva, 

ktorú uchádzač preukáže:  

- profesijným životopisom odborníka vo forme napr. Europass, ktorý bude obsahovať aj:  

 uvedenie názvu (obchodného mena), sídla, IČO a kontaktnej osoby (meno, priezvisko 

a kontaktný údaj) subjektu (subjektov), ktorým boli poskytnuté právne služby v oblasti 

správneho práva a správneho súdnictva, spolu s uvedením názvu zákazky/projektu/zmluvy 

a času trvania poskytovania týchto právnych služieb odborníkom,  

- prílohou, ktorou bude kópia dokladu preukazujúceho skúsenosti odborníka v konkrétnych 

procesoch správneho konania podľa zák. č. 71/1967 Zb. (Správny poriadok) v znení neskorších 

predpisov alebo podľa zák. č. 292/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov, v trvaní minimálne 

jeden rok; takýmto dokladom je napr. menovací dekrét za člena tzv. osobitnej komisie, 

rozkladovej komisie, Rady CKO, dohoda o vykonaní práce, pracovná zmluva, doklad o vzniku 

štátnozamestnaneckého pomeru  a pod.),  

- kópiou platného osvedčenia advokáta oprávňujúcim k výkonu advokácie na základe 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. 

 

Uchádzač ďalej doloží čestné vyhlásenie, že má k dispozícii pracovný tím, ktorého členovia spĺňajú 

nasledovné požiadavky:  

a) znalosť slovenského jazyka, 

b) znalosť práva Európskej únie a orientácia v smerniciach a nariadeniach EU, 

c) znalosť postupov a procesov implementácie projektov vo väzbe na čerpanie európskych 

investičných a štrukturálnych fondov EU pre programové obdobie 2014-2020. 

 

Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:  

- Účelom požiadavky ako jednej z podmienok účasti ako aj minimálnej požadovanej úrovne, je 

najmä preukázanie skutočnosti, či uchádzač disponuje kapacitami potrebnými na realizáciu 

zákazky. Verejný obstarávateľ pôsobí ako  implementačná agentúra, ktorá administruje výzvy 

na predkladanie žiadostí o NFP z európskych fondov, ktoré  sú určené pre podnikateľov 

a verejný sektor. Jej stanovenie sleduje cieľ vybrať spôsobilého uchádzača, ktorý má skúsenosti 

s plnením podobných zákaziek. 

 

15.4. Prílohu č.  1  Návrh uchádzača na plnenie kritéria uvedený v prílohe tejto Výzvy na predkladanie 

ponúk. 

 

15.5. Prílohu č. 2 Návrh Rámcovej dohody uvedený v prílohe tejto Výzvy na predkladanie ponúk, 

podpísaný uchádzačom, štatutárnym orgánom uchádzača alebo zástupcom uchádzača alebo inej 
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oprávnenej osoby, Uchádzač doplní v Rámcovej dohode len vyznačené časti. Prílohy uvedené 

v Rámcovej dohode bude predkladať až úspešný uchádzač.  

 

Úspešný uchádzač predloží originál alebo úradne overenú kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu, 

a to najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

 

16. Lehota viazanosti ponúk 

Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia 

stanovenej lehoty viazanosti ponúk, t. j. do 30.4.2018. 

 

17. Jazyk ponuky 

Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku  

(v slovenskom jazyku). Verejný obstarávateľ umožňuje predkladať ponuky a ďalšie dokumenty  

vo verejnom obstarávaní aj v českom jazyku.  

Doklad potvrdzujúci oprávnenie poskytovať predmet plnenia rovnaký alebo podobný ako je predmet 

zákazky u uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí byť predložený v pôvodnom 

jazyku a súčasne musí byť preložený do štátneho jazyka okrem dokladu predloženého v českom jazyku. 

Ak sa zistí rozdiel v obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku. 

 

18. Predkladanie ponúk 

Ponuka sa predkladá v písomnej listinnej podobe prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, osobne 

uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača alebo v elektronickej podobe, najneskôr 

do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Ak sa ponuka predkladá prostredníctvom pošty, iného 

doručovateľa alebo osobne, tak ponuka musí byť doručená v uzavretom nepriehľadnom vonkajšom 

obale. Vonkajší obal ponuky musí obsahovať údaje:  

adresu verejného obstarávateľa,  

obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania uchádzača, 

označenie „Neotvárať - VO“ a heslo súťaže: „Odborné právne poradenstvo pre energeticky efektívne 

nízkouhlíkové hospodárstvo“.  

 

Ak vonkajší obal ponuky nebude uzatvorený alebo nebude obsahovať uvedené údaje, verejný 

obstarávateľ nenesie zodpovednosť za predčasné otvorenie ponuky. Ak sa ponuka predkladá 

v elektronickej podobe na uvedenú adresu, v predmete e-mailu je potrebné uviesť heslo súťaže: 

„Odborné právne poradenstvo pre energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo“. 

 

Miesto a lehota na predkladanie ponúk  

Ponuky je potrebné doručiť na adresu:  

Slovenská inovačná a energetická agentúra 

Bajkalská 27, 827 99  Bratislava 

alebo na e-mailovú adresu: office@siea.gov.sk 

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:  23.03.2018 o 12.00 hod.  

mailto:office@siea.gov.sk
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Upozornenie pre uchádzačov:  

Doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia len za predpokladu, že jej obsah zodpovedá 

všetkým podmienkam definovaným v tejto Výzve na predkladanie ponúk, obsahuje všetky náležitosti 

definované v tejto Výzve na predkladanie ponúk a bola predložená v lehote určenej v tejto Výzve 

na predkladanie ponúk. Ponuky uchádzačov ani ich časti sa nepoužijú na iný účel ako na verejné 

obstaranie tohto predmetu zákazky. Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude 

vrátená uchádzačovi neotvorená. 

 

19. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk  

Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk 

bezodkladne písomne oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk. 

Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma a uzatvorí s ním rámcovú 

dohodu. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. 

 

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bola táto 

zákazka zadávaná, ak ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti alebo ani jedna  

z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám určeným v tejto Výzve na predkladanie ponúk.  

Ponuka doručená na adresu uvedenú v tejto Výzve na predkladanie ponúk a predložená v lehote 

na predkladanie ponúk, sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk 

uchádzačovi nevracia. Zostáva ako súčasť dokumentácie o tejto zákazke u verejného obstarávateľa. 

 

V Bratislave 14.03.2018    

 

 

S pozdravom  

           Ing. Milan Pavlík 

      Riaditeľ  Kancelárie generálnej riaditeľky 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Návrh uchádzača na plnenie kritéria 

Príloha č. 2 Návrh Rámcovej dohody  


