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Výzva na predloženie ponuky  

v rámci výberu poskytovateľa právnych služieb spočívajúcich v právnom poradenstve 
pre prvého a druhého zástupcu primátora 

v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov  

a príkazu primátora č. 7/2013 (limit na tovary a služby nižší ako 20 000 eur bez DPH)  
 

1. 

Identifikácia verejného obstarávateľa:  
 
Názov organizácie:      
IČO: 
DIČ:    
Obec (mesto):                                        
Ulica:                            
Kontaktná osoba:         
Telefón :                       
Elektronická pošta: 
Internetová adresa: 

 
 
Mesto Trnava  
00 313 114 
2021175728 
Trnava  
Hlavná 1 
JUDr. Jana Tomašovičová 
033/3236227  
jana.tomasovicova@trnava.sk 
www.trnava.sk 

 

Predmet zákazky:  

Právne služby – poskytovanie právneho poradenstva v období jedného roka pre 
prvého zástupcu primátora mesta a druhého zástupcu primátora, pri výkone činností 
vyplývajúcich zo zverených kompetencií v oblasti obchodného práva, občianskeho 
práva, pozemkového práva a práva nehnuteľností, správneho práva, trestného práva, 
finančného práva, daňového práva, prípadne ďalších právnych odvetví, ako 
doplnkových služieb od tretej nezávislej osoby, so stanovením paušálnej odmeny 

2 
Miesto poskytnutia služby:  

Mestský úrad v Trnave, Hlavná 1, Trnava, alebo Trhová 3, Trnava, prípadne sídlo 
advokáta 

3. 
Lehota poskytovania služby:  

jeden rok t. j. od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014  

 
4. 

Uplynutie lehoty na predloženie cenových ponúk: do 1. 10. 2013, 09.00 h.  

Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť: jana.tomasovicova@trnava.sk 

5. 
Podmienky financovania predmetu zákazky:  

predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtu mesta Trnava 

 
6. 

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:   

postavenie advokáta zapísaného v zozname advokátov vedenom Slovenskou 
advokátskou komorou 

7. 

Kritériá na hodnotenie cenových ponúk:  
najnižšia cena za predmet zákazky v EUR bez DPH (ak je platcom DPH) 

Doplnkové kritériá: skúsenosti, reputáciu a postavenie poskytovateľa vo svojom 
odvetví 
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8. 

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

- výsledok prieskumu trhu bude oznámený všetkým uchádzačom, ktorí predložili 
cenovú ponuku, 

- cenovú ponuku žiadame predložiť elektronickou poštou spolu s označením 

„Cenová ponuka – právne služby“ 
 
Náležitosti cenovej ponuky:  
Ponuka ceny bez DPH,  DPH a cena celkom s DPH  
 
Verený obstarávateľ : 

- si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena bez DPH bude vyššia ako limit 
podľa čl.  XIII ods. 1, písm. a) príkazu primátora č. 7/2013, 

- si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena najúspešnejšej 
ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených obstarávateľom na 
predmet obstarania a zároveň zrušiť obstarávanie, ak sa podstatne zmenia 
okolnosti, za ktorých bolo vyhlásené.  

 
 

Trnava, 26. 9. 2013 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 JUDr. Jana Tomašovičová, v. r. 
                                                                                 vedúca odboru právneho a majetkového 
 
                              
 


