Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1. Obstarávateľ :
Mesto Komárno
Mestský úrad Komárno
Námestie generála Klapku 1
945 01 Komárno

IČO: 00306525

2. Obstarávateľom poverená osoba na verejné obstarávanie:
JUDr. Lívia Škrivaneková, Ing. Andrea Kabátová
3. Opis / názov predmetu obstarávania:
„Poskytovanie právnych služieb –právne činnosti ”
Zabezpečenie komplexného poskytovania právnych služieb – právnych činností –
zastupovanie v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi,
obhajoba a zastupovanie v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o
právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku a ďalšie formy právneho
poradenstva a právnej pomoci za odmenu.
Základné povinnosti uchádzača:
•

na základe jednotlivej objednávky spravovať agendu mestského zastupiteľstva,
starostu, rád, komisií, mestského úradu a prednostu mestského úradu

•

na základe jednotlivej objednávky zastupovanie v konaní pred súdmi

•

na základe jednotlivej objednávky zastupovanie v konaní pred orgánmi verejnej moci

•

na základe jednotlivej objednávky zastupovanie pred inými právnymi subjektmi

•

na základe jednotlivej objednávky obhajoba a zastupovanie v trestnom konaní

•

na základe jednotlivej objednávky poskytovať právne rady (24 hodín denne)

•

na základe jednotlivej objednávky spisovať listiny o právnych úkonoch (cca do 3 dní)

•

na základe jednotlivej objednávky spracúvať právne rozbory (cca do 3 dní)

Ďalšie povinnosti uchádzača:
•
•
•

zabezpečiť konzultácie, spravidla na osobných stretnutiach,
zúčastňovať sa porád a rokovaní podľa potreby,
vypracovanie a prepracovanie predpisov, všeobecných záväzných nariadení, uznesení

Nasledovné spoločnosti boli oslovené na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky
„Poskytovanie právnych služieb – právne činnosti“:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

office@raslegal.sk
office@akproventus.sk
office@akak.sk
akfejes@stonline.sk

Termín doručenia cenovej ponuky bol do 11. decembra 2017 do 09:00 hod. V stanovenom
termíne doručili svoju cenovú ponuku traja uchádzači. Výzva na predkladanie cenovej ponuky
bola zverejnená aj na webovom sídle verejného obstarávateľa.

4. Ponuka č. 1:
Obch. meno podnikateľa:
Sídlo podnikateľa:
IČO:
e-mail:

Názov položky

AKAK s.r.o. - advokátska kancelária
Slowackého 56, 821 04 Bratislava -Ružinov
47 236 230
office@akak.sk mailto:plavec@legis.sk

Cena v € bez DPH

Sadzba DPH v €

Cena v € s DPH

38.400,00

7.680,00

46.080,00

Poskytovanie právnych
služieb pre
Mesto Komárno

Ponuka č. 2:
Obch. meno podnikateľa:
Sídlo podnikateľa:
IČO:
e-mail:

Názov položky

RASLEGAL s.r.o.
Mostová 2, 811 02 Bratislava
36 855 561
office@raslegal.sk

Cena v € bez DPH

Sadzba DPH v €

Cena v € s DPH

38.000,00

7.600,00

45.600,00

Poskytovanie právnych
služieb pre
Mesto Komárno

Ponuka č. 3:
Obch. meno podnikateľa:
Sídlo podnikateľa:
IČO:
e-mail:

Názov položky
Poskytovanie právnych
služieb pre
Mesto Komárno

PROVENTUS / advokáti s.r.o.
Mostová 2, 811 02 Bratislava
50 145 126
office@akproventus.sk

Cena v € bez DPH

35.000,00

Sadzba DPH v €

Cena v € s DPH

Uchádzač nie je platcom DPH

5. Vyhodnotenie – splnenie podmienok účasti (príloha č. 1).
Uchádzač č. 1 splnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní. Jeho cenová ponuka
obsahovala všetky požadované doklady, ktoré verejný obstarávateľ požadoval vo výzve na
predkladanie cenovej ponuky.

Uchádzač č. 2 nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, nakoľko jeho cenová
ponuka neobsahovala požadované doklady, a to doklad o praxi v poskytovaní právnych služieb
mestu / mestám po dobu 5 rokov a uchádzač neodovzdal štruktúrovaný životopis dvoch osôb,
zodpovedných a určených na plnenie zmluvy o poskytovaní právnych služieb.
Uchádzač č. 3 nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, nakoľko jeho cenová
ponuka neobsahovala požadované doklady a to určenie aspoň dvoch osôb (advokátov,
koncipientov, zamestnancov, iných osôb) zodpovedných a určených na plnenie zmluvy
o poskytovaní právnych služieb; doklad o oprávnení poskytovať právny služby aspoň po dobu 5
rokov; doklad o praxi v poskytovaní právnych služieb mestu / mestám aspoň po dobu 1 rok;
štruktúrovaný životopis dvoch osôb, zodpovedných a určených na plnenie zmluvy o poskytovaní
právnych služieb.
V zmysle predložených cenových ponúk na predmet zákazky „Poskytovanie právnych služieb
pre Mesto Komárno – právne činnosti“ spoločnosť AKAK s.r.o. so sídlom Slowackého 56,
Bratislava –Ružinov s p l n i l a

podmienky účasti v predmetnom verejnom obstarávaní.

Odporúča sa verejnému obstarávateľovi, aby na účasť v elektronickej aukcii vyzval uchádzačov,
ktorí splnili podmienky v predmetnom verejnom obstarávaní v zmysle zákona č. 343/2016 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Prítomní na otváraní ponúk:

Ing. Andrea Kabátová

....................................

JUDr. Lívia Škrivaneková

.....................................

JUDr. Mária Kukel

......................................

Zápisnicu vypracovala

Ing. Andrea Kabátová

dňa: 11.12.2017

meno, priezvisko

deň, mesiac, rok

podpis:........................

PRÍLOHA č. 1
Splnenie podmienok účasti
k zákazke s názvom
„Poskytovanie právnych služieb – právne činnosti“
AKAK s.r.o.
Bratislava Ružinov

RASLEGAL s.r.o.
Bratislava

PROVENTUS s.r.o.
Bratislava

IČO: 47 236 230

IČO: 36 855 561

IČO: 50 145 126

✓

✓

Uvedená je len jedna
osoba

✓

✓

✓

38.400,00 € bez
DPH

38.000,00 € bez
DPH

35.000,00 €
Nie je platca DPH

Identifikačné údaje uchádzača (príloha č. 2)

✓

✓

✓

Jedno vyhotovenie návrhu zmluvy, podpísaný
štatutárnym zástupcom uchádzača. Verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo na
upresnenie návrhu zmluvy

✓

✓

✓

✓

✓

-

Zápis v OR
11/2011

Zápis v OR
01/2008

Zápis v OR 01/2016

Dokladu o praxi v poskytovaní právnych
služieb mestu / mestám, aspoň po dobu 5
rokov

✓

-

-

Dokladu o praxi v legislatíve (v tvorbe
právnych predpisov) aspoň po dobu 1 rok

✓

✓

✓

Doklad o preukázaní poistného krytia
minimálne s limitom poistného plnenia
1.500.000,00 EUR

✓

✓

✓

✓

-

Určenie aspoň dvoch osôb (advokátov,
koncipientov, zamestnancov a iných osôb)
zodpovedných a určených na plnenie zmluvy
o poskytovaní právnych služieb
Cenovú ponuku uchádzača na predmet
zákazky v súlade s výzvou na predkladanie
cenovej ponuky podpísanú štatutárnym
zástupcom (príloha č. 1)

Doklad o oprávnení poskytovať právne
služby, aspoň po dobu 5 rokov

Písomnú informáciu o aspoň dvoch osobách
zodpovedných a určených na plnenie zmluvy
o poskytovaní právnych služieb, v rozsahu
štruktúrovaný životopis, doklad o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní

✓

Chýbajú
životopisy
koncipientov

Uvedená je len jedna
osoba

Poskytovanie právnych služieb pre Mesto Komárno (39704031)
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:

Mesto Komárno

Ulica:

Námestie generála Klapku 1

Mesto:

Komárno

PSČ:

945 01

IČO:

00306525

Kontaktná osoba:

Andrea Kabátová

Email:

andrea.kabatova@komarno.sk

Telefón:

035 2851 223

Uchádzači
Nazov firmy

ICO

Meno

Priezvisko

E-mail

Adresa

Mesto

PSC

AKAK s. r. o.

47236230

Jakub

Löwy

office@akak.sk

Slowackého

Bratislava
- Ružinov

821 04

Vyhodnotenie
Uchádzači

AKAK s. r. o.
Jakub Löwy

Dátum zadania
1. Celková 1.00
cena s
DPH

JC
CC
PO
BO

13.12.2017
10:00:54
46030.00
46030.00
1
[100.0000]

Dátum a čas vygenerovania reportu: 13.12.2017 10:26:46
Certifikovaný systém pre elektronické aukcie
Názov: eAukcie
Verzia: 8.2.0
Vlastník certifikátu: eBIZ Corp s.r.o.
Certifikačná autorita: Úrad pre verejné obstarávanie

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk po uskutočnení elektronickej aukcie
k zákazke s názvom
„Poskytovanie právnych služieb – právne činnosti“

konanej dňa 13. decembra 2017
zapísanej dňa 13. decembra 2017.
1. Poradie ponúk podľa ceny s DPH pred elektronickou aukciou:
1. 46.080,00 € - AKAK s.r.o., advokátska kancelária, Slowackého 56, Bratislava

Poradie ponúk podľa ceny s DPH po ukončení elektronickej aukcii:

1. 46.030,00 € - AKAK s.r.o., advokátska kancelária, Slowackého 56, Bratislava

2. Stanovisko po uskutočnenej elektronickej aukcii:
Elektronická aukcia sa konala dňa 13. decembra 2017 od 1000 hod do 1020 hod.
Výsledok elektronickej aukcie je cena vzniknutá v elektronickej aukcii, ktorá je nižšia ako
najnižšia cenová ponuka zaslaná v listinnej podobe, t.j. 46.030,00 € s DPH.
3. Odporúčanie pre verejného obstarávateľa:
Odporúča sa verejnému obstarávateľovi zaslať oznámenia o výsledku elektronickej aukcie
uchádzačom zúčastnených v procese verejného obstarávania. Na predmet obstarávania bude
uzatvorená zmluva.
Verejný obstarávateľ odporúča podpísať zmluvu s:
AKAK s.r.o., advokátska kancelária, Slowackého 56, Bratislava

Zápisnicu vypracovala
Ing. Andrea Kabátová

dňa: 13. 12. 2017

meno, priezvisko

deň, mesiac, rok

podpis:........................

