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Výzva na predloženie cenovej ponuky  
 

 
Predmet zákazky 
 

Právne služby 

Postup obstarávania Zákazka z nízkou hodnotou – prieskum 
trhu 
 

Názov projektu Nový systém podpory ženám s rodinnými 
povinnosťami v Rajeckom regióne pomocou 
zriadenia „Femkubátora“ 
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1. IDENTIFIKÁCIA PRIJÍMATE ĽA/OBSTARÁVATE ĽA 

Názov:   Áno pre život n.o.  
Sídlo:    Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice  
IČO:    36 146 794 
Kontaktná osoba:  Mgr. Anna Verešová 
Telefón:   0903 534 894  
Elektronická pošta: apz@nextra.sk 
Internetová adresa: www.anoprezivot.sk 
 

2. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 
Názov predmetu zákazky: Právne služby 

V rámci implementácie projektu s názvom „Nový systém podpory ženám s rodinnými 
povinnosťami v Rajeckom regióne pomocou zriadenia „Femkubátora“ je  predmetom zadania 
zabezpečenie právneho poradenstva pre klientov Centra poradenstva a pre odborného poradcu vo 
„Femkubátore“, ktoré prevádzkuje nezisková organizácia Áno pre život v súčinnosti s nižšie 
uvedenými podmienkami predmetu zákazky : 

1. Termín poskytovania právneho poradenstva : od 09/2012 – 10/2013 
2. Miesto poskytovania právneho poradenstva :   

• Centrum poradenstva, Farská 543/2, Rajecké Teplice  
• Komunitné centrum, Rajecké Teplice 
• iné (podľa potrieb klienta alebo v sídle právnika) 

3. Počet hodín právneho poradenstva : 75 hodín 
 

Možnosť predloženia ponuky:  
Na celý predmet zákazky. 

Predpokladaná celková  hodnota zákazky:  
Predpokladaná celková hodnota zákazky je 1200 EUR. 

Lehota pre skončenie dodávky:  
Predpokladané trvanie zmluvy do 30. 10.2013 
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3. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK  
Základným kritériom pre vyhodnotenie cenových ponúk je celková cena zákazky a dodržanie 
podmienok predmetu zákazky. 
 
4. PODMIENKY ÚČASTI 

• životopis 
• doklad o oprávnení poskytovať služby, ktorá je predmetom zákazky   
• výpis skúseností v oblasti právneho zastupovania a právneho poradenstva 
• uvedenie dvoch fyzických alebo právnických osôb, ktoré môžu dať odporúčanie 

 
5. LEHOTA A PODMIENKY Y PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK  

Lehota na predkladanie ponúk je do 12. 09. 2012 do 12,00 hod. V prípade, ak uchádzač predloží 
ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky na adresu 
obstarávateľa.  Ponuky nie je možné posielať elektronicky ani faxom.  
 
Ponuku je potrebné doručiť poštou alebo osobne v zalepenej obálke na adresu: 

Áno pre život n.o.  
Farská 543/2 
013 13 Rajecké Teplice 

 
Obálku s ponukou je potrebné označiť nasledovným:  

• adresa obstarávateľa 
• adresa uchádzača 
• označenie „Neotvárať“ 
• označenie „Právne poradenstvo“  

 
6. DÁTUM VYHODNOTENIA VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK 

Dátum:  13. 09. 2012 
Miesto:  Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice (sídlo organizácie) 
Čas:   14,00 hod. 
 
7. ĎALŠIE INFORMÁCIE  

Ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto Výzve. Všetky výdavky 
spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 
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neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú neregulárne, alebo inak  
neprijateľné alebo presiahnu finančné možnosti obstarávateľa. Predloženie cenovej ponuky 
uchádzačom nezaväzuje verejného obstarávateľa uzatvoriť zmluvu na predmetnú zákazku. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky, prípadne 
zmluvu, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo vyhlásené verejné obstarávanie. 
 
 
V Rajeckých Tepliciach, 24. 8. 2012 
 
Mgr. Anna Verešová, štat. zást.  
 


