
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

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

 

Identifikácia verejného obstarávateľa:  
 

Názov organizácie: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 

Sídlo organizácie: Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Krajina:  Slovenská republika 

IČO:   37910337                                               

Kontaktná osoba:       Ing. Slavomír Božoň                          

E-mail:                        slavomir.bozon@aos.sk a obstaravanie@aos.sk 

 

Názov predmetu zákazky : „Právne poradenstvo“. 

 

Druh zákazky: dodávka služieb 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
Hlavný slovník:  79100000-5 – Právne služby 

   79111000-5 – Právne poradenstvo 
 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky 

 

Lehota a miesto dodania predmetu zákazky: 
Predpokladaná lehota pre poskytnutie služby: do 12 mesiacov od ukončenia verejného obstarávania 

Miesto dodania: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393,  

031 01 Liptovský Mikuláš 

 

Predpokladaná hodnota zákazky:  12.000,00 Eur bez DPH 

 

Opis predmetu zákazky:  
Komplexné zabezpečenie služieb právneho poradenstva, ktoré budú realizované  v rámci projektu 

„Vzdelanie ako kľúč k informačnej bezpečnosti“, a to  expertízy, posudky a poradenstvo v otázkach 

utajovaných skutočností, osobných údajov a pod. v odborných oblastiach ako sú špecifikované 

v projekte:  

- bezpečnosť počítačových sietí;  

- výstavba počítačových sietí pre rôzne bezpečnosti; 

- princípy tvorby bezpečnostných informačných systémov; 

- bezpečnostný audit informačných systémov; 

- penetračné analýzy; 

- bezpečnostné prostredie v oblasti cloud computingu; 

- manažment bezpečnosti v oblasti informačných systémov a pod.  

 

Rozsah práce - maximálne 200 osobohodín na projekt. 

 

Dátum a čas:  ponuku je potrebné doručiť na emailové adresy uvedené nižšie najneskôr dňa 

30.apríla 2015 do 16:00 hod. 

Miesto doručenia: Ponuku je potrebné poslať (doručiť) na emailové adresy slavomir.bozon@aos.sk 

a obstaravanie@aos.sk 
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Predkladanie ponuky: 
Uchádzač doručí ponuku na emailové adresy najneskôr v lehote a čase uvedenom vyššie. Ponuky 

doručené po uplynutí lehoty nebudú akceptované.  Uchádzač v predmete emailu uvedie, že predkladá 

ponuku na základe výzvy na predmet zákazky s názvom:  „Právne poradenstvo“. 
 

Obsah ponuky: 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať návrh plnenia kritérií na hodnotenie ponúk (príloha 

č.1 tejto výzvy) a doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti. 
 

Viazanosť ponuky: 
Do 31.12.2015 
 

Podmienky účasti:  
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť: 

 

 Podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona predložením fotokópie (scanu) dokladu podľa § 26 ods. 2 

písm. e), t.j. doklad o oprávnení poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú 

predkladá uchádzač ponuku, vyššie uvedený doklad možno nahradiť predložením potvrdenia 

UVO podľa § 128 zákona. 

 Poskytovateľ služieb musí mať skúsenosti s implementáciou ESF projektov.  
 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za predmet zákazky v Eur s DPH. V prípade ak, 

uchádzač nie je platcom DPH uvedie túto skutočnosť a to v prílohe č. 1 tejto výzvy. 
 

Typ zmluvy: 

Výsledkom verejného obstarávania bude Rámcová zmluva o poskytovaní služieb  uzavretá podľa § 

269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 

zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Návrh zmluvy bude predložený po vyhodnotení verejného obstarávania 

uchádzačovi,  ktorého ponuka bude vyhodnotená ako víťazná.  
 

Doplňujúce informácie: 
Úspešného uchádzača a aj neúspešných uchádzačov bude verejný obstarávateľ informovať o výsledku 

vyhodnotenia ponúk elektronicky. 
 

Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s poskytovanými 

službami kedykoľvek počas obdobia vymedzeného v článku V. bode 1 a to oprávnenými 

osobami , ktorými sú : 

a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Agentúrou 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ a ním poverené 

osoby, 

b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním 

poverené osoby, 

c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

d) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov 

e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a ES a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania tejto zákazky z dôvodov uvedených 

v § 46 zákona o verejnom obstarávaní alebo v prípade, ak cena predmetu zákazky predložená 

uchádzačmi, resp. úspešným uchádzačom prekročí finančný limit, ktorý má verejný obstarávateľ k 

dispozícii na jeho úhradu (predpokladaná hodnota zákazky). 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu v prípade, ak nebudú realizované 

súvisiace časti projektu financovaného z ESF. 
 

 

V Liptovskom Mikuláši, dňa 24.04.2015 



      Príloha č.1 - Návrh na plnenie kritérií "Právne poradenstvo" 

 
     

 
     

Názov 

Množstvo 

(hodín na 

projekt) 

Jednotková 

cena 

Jednotková 

cena 
Cena Cena 

bez DPH s DPH celkom celkom 

    bez DPH s DPH 

Právne poradenstvo 200         

            

 

     Cena spolu bez DPH 

 

€ 

   DPH 20% 

 

€ 

   Cena spolu s DPH 

 

€ 

   

      

      

      

      

Predmet zákazky „Právne poradenstvo“  

 

 

Názov a adresa uchádzača   
 

 

 

Platca DPH 
ÁNO / NIE                                                                                  

(Nevhodné sa prečiarkne)  

 

Cena za požadovaný predmet 

zákazky  

€ bez DPH 

 
DPH 

 
€ s DPH 

 

       


