Výzva na predkladanie ponúk
za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky.

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Mesto Fiľakovo
Sídlo:
Radničná 25, 98601 Fiľakovo
Štatutárny zástupca:
Mgr. Attila Agócs, PhD. – primátor mesta
Kontaktná osoba:
PhDr. Andrea Mágyelová
Telefón:
047/4381001
Fax:
047/4381001
Email:
mesto@filakovo.sk
IČO:
00316075
DIČ:
2021115052
2. Druh zákazky
Služba
3. Predmet zákazky
„Poskytovanie právnych služieb v oblasti bývania“
4. Opis a rozsah predmetu zákazky
Poskytovanie konzultácií a poradenstva vybraným obyvateľom mesta Fiľakovo
v konkrétnych prípadoch riešenia problémov s bývaním. Vypracovanie právnych analýz,
podaní a stanovísk ku konkrétnym prípadom riešenia problémov s bývaním vybraným
obyvateľom mesta Fiľakovo. Zastupovanie vybraných obyvateľov mesta( schválených
mestom) v súdnych sporoch súvisiacich s riešením konkrétneho prípadu s bývaním.
Kvalitatívne požiadavky :
- Vyžaduje sa znalosť právnej úpravy súvisiacej s bývaním a právami a povinnosťami
nájomníkov bytov, podnájomníkov ytov, vlastníkov bytov a nebytových priestorov
a spoločenstiev pri správe bytových domov.
Kvantitatívne požiadavky:
- Predpokladaný rozsah od 10 do 20 hodín mesačne.
CPV :
79100000-5 - Právne služby
79110000-8 - Právne poradenstvo a zastupovanie
79111000-5 - Právne poradenstvo
79112000-2 - Právne zastupovanie
5. Miesto plnenia predmetu zákazky
Fiľakovo
6. Jazyk ponuky
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
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7. Možnosť predloženia variantných riešení
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne
špecifikovaný. Verejný obstarávateľ neakceptuje variantné riešenie.

8. Trvanie zmluvy
Predpokladaná lehota na poskytovanie služby je od termínu účinnosti podpísanej zmluvy
do 30.06.2020.
9. Výsledkom výzvy/prieskumu bude
Uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky.
10. Predloženie ponuky
Ponuku je možné predložiť elektronicky na emailovú adresu mesto@filakovo.sk , poštou
na adresu Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo alebo osobne v uzatvorenej
obálke s označením Poskytovanie právnych služieb v oblasti bývania“
11. Obsah ponuky
a) Identifikačné údaje uchádzača s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (e-mailová
adresa, číslo telefónu, IĆO), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade
potreby získať vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky.
b) Cenová ponuka v jednom vyhotovení, ktorá bude podpísaná uchádzačom, jeho
štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v
mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať,
t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.
c) Čestné vyhlásenie o tom, uchádzač nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
c) Doklad o oprávnení na výkon advokátskej činnosti podľa zákona o advokácii.
e) Referenčný list o výkone právnych služieb v oblasti bývania( v zastupovaní rôznej
strany účastníka konania) v trvaní min. 3 roky
12. Termín a lehota na predkladanie ponúk
15.02.2019 do 08.00 hod v písomnej forme na adresu : Mestský úrad Fiľakovo, Radničná
25, 986 01 Fiľakovo.
13. Termín a miesto vyhodnotenia ponúk
15.02.2019 o 08.30 hod.
Miesto: Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 25, kancelária č. 106 na poschodí.
Vyhodnotenie ponúk je neverejné
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14. Podmienky financovania, obchodné a platobné podmienky
Predmet zákazky bude financovaná z regionálneho príspevku formou bezhotovostného
platobného styku, n základe mesačnej fakturácie za poskytované služby
Faktúra ako daňový doklad, predložená budúcim poskytovateľom služby musí byť
vyhotovená v súlade so zákonom NR SR č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Súčasťou každej faktúry bude špecifikácia vykonaných právnych úkonov a bude
predkladaná do 3. dňa nasledujúceho mesiaca.
Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľa.

15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
- Úspešný uchádzač ako budúci poskytovateľ je povinný pri vykonávaní právnych
služieb postupovať s odbornou starostlivosťou, riadiť sa pokynmi a príkazmi
objednávateľa v medziach platnej právnej úpravy a chrániť jeho oprávnené záujmy.
Je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri
poskytovaní právnych
služieb dozvie. Zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí
objednávateľovi v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, ak nepreukáže, že
škode nemohol zabrániť.
- Proti postupu zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení
nie je možné podať námietky
- V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy alebo úspešný
uchádzač odstúpi od plnenia zmluvy, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyzvať
na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil na druhom mieste, prípadne ako
ďalší v poradí.
- Verejný obstarávateľ môže zrušiť postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
a) ak nebude predložená ani jedna ponuka,
b) ak ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám určených
verejným obstarávateľom,
c) verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž v ktorejkoľvek fáze
obstarávania,
- Predložené ponuky, ktoré presiahnu výšku PHZ budú pre verejného obstarávateľa
neprijateľné a verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pri takejto ponuke, ak
prevyšuje PHZ, nepodpísať zmluvu.

30.01.2019

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta
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