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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

„Právne poradenstvo pre klientov Nízkoprahového intervenčného 

centra Slniečko „

1.Identifikačné údaje prijímateľa podľa § 7 Zákona č. 25/2006 Z.z.:

Názov: Centrum Slniečko, n.o.

Sídlo: Farská 9, Nitra 949 01

IČO: 36096555

Štatutárny zástupca: Mgr. Mariana Kováčová

Internetová adresa: www.centrumslniecko.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Simona Kroupová

E-mail: centrumslniecko@centrumslniecko.sk

Telefón: 0917 469 561

2.Názov zákazky

„Nízkoprahové intervenčné Centrum Slniečko-  právne poradenstvo“

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

                                                               
  
 www.fsr.gov.sk  www.esf.gov.sk
    



  
        Centrum Slniečko, n.o.

Farská 9, 949 01 Nitra, tel./fax : 037/6522220
IČO: 360 96 555   DIČ: 2021488293

www.centrumslniecko.sk email : centrumslniecko@centrumslniecko.sk
Číslo účtu: 4220203908/3100

3.Opis predmetu zákazky

Predmetom zadania je realizácia právneho poradenstva pre klientov Nízkoprahového 

intervenčného  Centra   Slniečko  v súčinnosti  s nižšie  uvedenými  podmienkami 

predmetu zákazky : 

1. Termín poskytovania právneho poradenstva : od 11/2011 – 4/2013  

2. Miesto poskytovania právneho poradenstva :   

1/  Nízkoprahové intervenčné centrum Slniečko, Hlboká 9, 949 01 , NIira

2/ Farská 9, 949 01  Nitra 

3/ iné ( sprevádzanie klienta , spracovanie návrhov v     mieste sídla advokáta .. )   

3. Počet hodín právneho poradenstva :  160 hodín  

4.Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Základným kritériom pre vyhodnotenie cenových ponúk je celková cena zákazky a 
dodržanie podmienok predmetu zákazky. 

5. Podmienky účasti uchádzačov

- životopis

-  výpis  skúseností  advokáta/tky  v oblasti  právneho  zastupovania  a právneho 

poradenstva  

- predloženie  overenej kópie dokladu o zápise advokáta/tky do zoznamu Slovenskej 

advokátskej komory 
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-  právna prax v dĺžke minimálne 5 rokov ( od ukončenia VŠ II. stupňa)  

- uvedenie dvoch fyzických alebo právnických osôb, ktoré môžu dať odporúčanie

 - návrh podpísanej zmluvy o poskytovaní právneho poradenstva

 

6. Lehota a podmienky predkladania cenových ponúk

Lehota na predkladanie cenových ponúk je do 11 .11.2011 do 15,00 hod.

Ponuku doručiť poštou alebo osobne na adresu: Centrum Slniečko, n.o., 

P.O.Box 17 F,  

Farská 9, 

949 01 Nitra 

Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

Cenová ponuka musí obsahovať jednotkovú cenu, celkovú cenu a všetky ceny musia 

byť uvádzané v € vrátane DPH.

Cenovú  ponuku  je  potrebné  zaslať  poštou  alebo  priniesť  osobne  opečiatkovanú 

v obálke  na  vyššie  uvedenú  adresu.  Obálka  musí  byť  označená  „Neotvárať“ 

a názvom  zákazky  „Nízkoprahové  intervenčné  Centrum  Slniečko-  právne 

poradenstvo“.

7. Podmienky financovania:

Predmet zákazky  sa  bude  financovať  priebežne v zmysle poskytnutých hodín 
právneho poradenstva formou  bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti 
faktúr do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
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8. 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 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.

24.10.2011, Nitra Mgr. Mariana Kováčová

   štatutárny zástupca
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