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A.1 Pokyny pre záujemcov a uchádzačov 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
        Názov organizácie:      Ministerstvo kultúry SR
        Sídlo organizácie:       Námestie SNP č. 33, SK-813 31 Bratislava 1, mestská časť 
        Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika
         Právna forma: 	        rozpočtová organizácia 
         IČO:		        00165182
        Telefón:		       +421-2-20482 555
         Fax:		       +421-2-20482573
         E-mail:	                   jana.petrovicova@culture.gov.sk, 
         dom. stránka	       www.culture.gov.sk  

2. Stručný opis predmetu zákazky :  
      Poskytovanie právnych služieb (ochrana práv a záujmov Ministerstva kultúry SR, vrátane konzultačnej činnosti) v súdnom konaní vedenom proti Ministerstvu kultúry vo veci, ktorej hodnota je predbežne vyčíslená na 17 mil. EUR.

3. Číselný kód spoločného slovníka obstarávania CPV: 
Kategória neprioritných služieb podľa Prílohy č.3   k zákonu o VO : 21 
CPV:   79110000-8 Právne poradenstvo a zastupovanie

4. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie poskytovania služieb:
Predpokladané ukončenie dodávky: 31.12.2013, s možnosťou predĺženia 


5. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 
v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry SR. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky.  

6. Podmienky účasti záujemcov:

6.1. Oprávnení  uchádzači
Uchádzač je fyzická osoba alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb (skupina dodávateľov v súlade s § 31 zákona o VO) oprávnená poskytovať službu na daný predmet zákazky  a  v rozsahu predmetu zákazky, ktorá predložila ponuku. 
6.2. Uchádzač musí mať odborné spôsobilosti podľa bodu  Podmienky účasti záujemcov uvedenej vo výzve: 

	Uchádzač predloží doklad, ktorým preukáže,  že je oprávnený  poskytovať službu.
	Uchádzač predloží potvrdenie SAK o zápise do zoznamu advokátov alebo výpis z obchodného registra obchodnej spoločnosti, ktorej jediným predmetom podnikania je poskytovanie právnych služieb.
	Uchádzač predloží  zoznam služieb  poskytnutých v rámci advokácie za predchádzajúce 3  roky, v ktorých bude preukázané, že uchádzač  v rámci výkonu advokácie,  najmenej 3 roky zastupuje klientov v konaní pred súdmi v rozsahu najmenej 10 rôznych klientov, ktorých zastupuje v konaní pred súdom v občianskoprávnych (nie rodinných) a v obchodnoprávnych veciach, ktoré sú založené na rôznom skutkovom a právnom základe, a v ktorých hodnota aspoň jedného je 10 mil. EUR bez DPH“.
	Uchádzač v ponuke uvedie zoznam odborne spôsobilých osôb na daný predmet zákazky  (najmenej 2), ktoré budú zodpovedné za poskytnutie služby s údajmi o ich vzdelaní a odbornej kvalifikácii a dĺžke praxe. Vyžaduje sa uviesť meno, priezvisko, titul, funkciu, ktorú vykonáva, dosiahnuté najvyššie vzdelanie, druh a odbor vzdelania, celková dĺžka praxe v odbore 


7. Predkladanie ponúk:     
         

7.1. Uchádzač predkladá ponuku v uzavretom obale  osobne, alebo poštovou zásielkou na adresu verejného obstarávateľa.
7.2.  V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je  rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi (napr. dátum uvedený v poštovej knihe prijímateľa, alebo inom doklade o doručení).

7.3.   Doplňovať, vymieňať alebo pozmeňovať doklady a dokumenty uvedené v ponuke po lehote na predkladanie ponúk je neprípustné. Zmeny je možné uskutočniť do lehoty na predkladanie ponúk len stiahnutím ponuky predloženej uchádzačom na základe písomnej žiadosti a doručením novej ponuky. Chýbajúci doklad je možné dodať v lehote na predkladanie ponúk aj v samostatnom obale postupom, ktorým sa predkladala ponuka.
7.4.   Ponuku doručenú po lehote na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ vráti uchádzačovi v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní neotvorenú na jeho adresu uvedenú na obálke ponuky.

8.  Platnosť ponuky

Ponuky uchádzačov zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31. januára  2011.


9. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi

9.1  Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie  medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať písomnou formou. Písomná forma môže byť elektronická alebo listinná. 

9.2. Telefonická komunikácia sa bude uskutočňovať iba v prípade overenia doručenia písomnosti a v prípade dohodnutia osobného doručenia písomnosti s kontaktnou osobou verejného obstarávateľa

9.3 . V prípade potreby objasniť súťažné podklady, môže ktorýkoľvek z uchádzačov požiadať     
         o ich) vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na adrese:

Meno a priezvisko           	Jana Petrovičová
Organizácia ktorú zastupuje:     Ministerstvo kultúry SR
Adresa sídla:			Námestie SNP č. 33, SK-813 31 Bratislava 1, 
					Bratislava - Staré Mesto, Slovenská republika
Tel.:				+421 2 20482 555
fax:				+421 2 20482 573
e-mail:			 	jana.petrovicova@culture.gov.sk

9.4. Za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi  najneskôr  do :  22. 12. 2010 do 12.oo hod. v písomnej forme elektronickým spôsobom. 

9.5. Odpoveď (vysvetlenie) na každú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov, predloženej zo strany ktoréhokoľvek uchádzača, sa oznámi bezodkladne (obratom) od doručenia požiadavky všetkým uchádzačom.

10.  Obsah ponuky

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
-   vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke,
-   návrh ceny 
	návrh zmluvy
	Identifikačné údaje uchádzača: obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača, DIČ, IČO, IČ DPH, bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu / banky), číslo bankového účtu, kontaktné telefónne číslo, číslo faxu, e-mail, internetová adresa,
	samostatnú tabuľku - Tabuľka návrhu uchádza na plnenie  kritéria  určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie, ktoré budú zverejnené pri otváraní ponúk v súlade s § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní ponúk,



11.  Mena a ceny uvádzané v ponuke
11.1.  Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa  § 3 zákona NR SR č.18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
11.2. Uchádzač je povinný  navrhovanú zmluvnú cenu v cenníkoch  vyjadriť v EURO. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu v cenníkoch  uvedie   v zložení:
navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH,  na túto skutočnosť v ponuke upozorní.

12.   Vyhotovenie ponuky

12.1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej listinnej podobe, a to písacím strojom, tlačiarňou počítača, perom s nezmazateľným atramentom a pod.

12.2.  Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované vo Výzve na predkladanie ponúk, ktorými uchádzač  preukazuje  splnenie podmienok účasti, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo úradne overené kópie týchto dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak.

13. Predkladanie ponúk a označenie ponúk

13.1.  Uchádzač vloží originál ponuky do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený a označený heslom , obchodným menom a adresou. 
 
13.2.   Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:  
-  adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode IV.2.1.
-   adresu uchádzača
-   označenie “súťaž – neotvárať ”
-   označenie heslom užšej súťaže ”Právne služby”

13.3.   Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa: 
	Názov: Ministerstvo kultúry SR
	S í d l o: Nám. SNP 33, mestská časť Bratislava – Staré mesto, 
Obec (mesto): Bratislava I   PSČ:  SK 813 31 
	Poschodie: ___prízemie___  číslo miestnosti: ___podateľňa___

         Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom:   3. januára 2011 do 12.00 hodine
Čas pre podanie ponuky v pracovných dňoch je: 08:00-12:00 hod. a 13.00 – 15.00 hod.  (pondelok - piatok), okrem dňa 3. januára 2011, keď sa končí o 12.00 hodine.




14.  Otváranie ponúk

14.1.  Účasť oprávnených zástupcov uchádzača na otváraní ponúk sa umožňuje v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

14.2.   Otváranie ponúk sa uskutoční 3.  januára     2011 o 13.oo hodine. 
v zasadačke Ministerstva kultúry SR na adrese Námestie SNP 33, SK-813 31 Bratislava, 1 mestská časť Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika

14.3.  Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť iba uchádzači, ktorí predložili ponuku. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.

14.4.   Na otváraní ponúk za účasti uchádzačov sa všetkým zúčastneným z predložených ponúk zverejnia obchodné mená (názvy organizácií), adresy sídiel uchádzačov a číselné údaje z návrhov uchádzačov na plnenie jednotlivých kritérií určených verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú. Tieto návrhy sa prečítajú z Tabuliek návrhov uchádzačov na plnenie jednotlivých kritérií určených verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk, ktoré je každý uchádzač povinný vyplniť podľa údajov v jeho ponuke a ktoré sú súčasťou jeho ponuky.

14.5.  Verejný obstarávateľ do 5 dní odo dňa otvárania ponúk doručí všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk. Zápisnica obsahuje zoznam uchádzačov, adresy ich sídiel a ich návrhy na plnenie jednotlivých kritérií určených verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk v podobe fotokópií Tabuliek návrhov uchádzačov na plnenie kritéria cena určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk.


15. Prijatie ponuky

15.1.  Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude zaslané v tej istej dobe oznámenie o výsledku vyhodnocovania ponúk. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka uspela a prečo, ostatným oznámi, že neuspeli s odôvodnením pre ktoré dôvody. 

15.2.   Zmluva predložená úspešným uchádzačom, bude uzatvorená najneskôr do 31.januára  2011. 

15.2.  Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov na iný účel ako na predmetné verejné obstarávanie a z neho vyplývajúce právne úkony a procesné a operatívne postupy verejného  obstarávateľa.









A.2 Kritérium na hodnotenie ponúk 



	Verejný obstarávateľ stanovil jedno kritérium na hodnotenie ponúk, ktorým je najnižšia cena  v EURO bez DPH


	Najvýhodnejšou ponukou  pre toto verejné obstarávanie sa stane ponuka  uchádzača, ktorá bude obsahovať najnižšiu odmenu  za 1 úkon  právnej služby   bez ohľadu na počet odpracovaných hodín.


	Komisia vypracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk tak, že usporiada ponuky do radu s rastúcou cenou.


	Úspešným uchádzačom verejného obstarávania sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude  prvá v tomto rade.












































B.1 Opis predmetu zákazky 

Poskytovanie právnych služieb, ochrana práv a záujmov Ministerstva kultúry SR, vrátane konzultačnej činnosti uchádzačom -  advokátom v slovenskom jazyku  a v ad hoc dohodnutom čase a rozsahu, ktorý zodpovedá hospodárnej a účelnej právnej pomoci  v konaní pred súdom so zameraním na:

	konanie pred súdom (aktívna účasť na pojednávaniach, vrátane poučenia zamestnancov Ministerstva kultúry SR pred ich účasťou na pojednávaní)

odbornú právnu pomoc a poskytovanie odborných právnych rád v prejednávanej veci
spracúvanie právnych podaní  a vyjadrení, prípadne právnych rozborov nevyhnutne potrebných pre riadne uplatnenie práv Ministerstva kultúry SR v súdnom konaní 
Verejný obstarávateľ vyžaduje aby uchádzač  o každom právnom úkone spísal listinu (v rozsahu max 4 strany), aktívne sa zúčastňoval  na pojednávaní, predkladal dôkazy a navrhoval svedectvá a vykonal všetky úkony smerujúce k tomu, aby Ministerstvo kultúry SR dosiahlo plný úspech vo veci. V prípade, že počas konania zistí, že nie je možné dosiahnuť plný úspech vo veci je povinný predložiť návrh alternatívneho riešenia spolu s odôvodnením ešte pred rozhodnutím vo veci samej. 

Každá listina o právnom úkone musí obsahovať min.:
- označenie právneho úkonu,
- opis právneho úkonu, a zdôvodnenie jeho potreby s ohľadom na účelnosť a hospodárnosť
- cieľ, ktorý sa vykonaním právneho úkonu sledoval,
- dátum vykonania právneho úkonu, s uvedením spôsobu jeho vykonania,
- adresa poskytovateľa služby,
- podpis poskytovateľa služby.

Poskytovanie právnych služieb je zamerané na zastupovanie v súdnom konaní vedenom proti Slovenskej republike - Ministerstvu kultúry SR ako odporcovi – žalovanému   vo veci zaplatenia  hodnoty, ktorá  je predbežne vyčíslená na 17 mil. EUR s príslušenstvom.




















B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky 

                                                       Návrh 


Z m l u v a  
poskytnutí právneho poradenstva a zastupovania pred súdom

uzatvorená v zmysle zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení neskorších predpisov
- ďalej v texte tiež ako „ zákon o advokácii“
	ďalej v texte tiež ako „ zmluva“


Zmluvné strany:

1.  Obchodné meno:		
     Sídlo:		 	
     Zastúpený:	 	              
     DIČ: 		 	
     IČ DPH:		 	
     Bankové spojenie: 	
     Číslo účtu:              	
     Registrácia:            	zoznam advokátov SAK pod č. 
       ( ďalej v texte tiež ako „advokát“ )

 a

2. Obchodné meno:	Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Sídlo:		           Nám. SNP č. 33, 813 31  Bratislava
    Zastúpený:	           	           Mgr. Daniel Krajcer - minister
    IČO:		           00 165 182
    Bankové spojenie:            Štátna pokladnica
    Číslo účtu:                        7000071652/8180
    Osoba oprávnená konať 
    vo veciach zmluvných:     JUDr. Monika Narancsikova, 
                                              riaditeľka odboru legislatívy a práva 
       ( ďalej v texte tiež ako „klient“ )

	obidve strany ďalej v zmluve tiež ako „zmluvné strany“



zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o poskytnutí právneho poradenstva a zastupovania pre súdom za nasledovných podmienok :
                                                             


Článok 1
 Úvodné ustanovenia 

/1/ Na základe výzvy klienta na predkladanie ponuky na „Poskytovanie právnych služieb v konaní pred súdom“ /ďalej „právne služby“/, advokát podal dňa 3.1.2011 ponuku, ktorú klient akceptoval. Právne služby  sú bližšie špecifikované v čl. 2 ods. 1 tejto zmluvy. 
/2/ Účelom tejto zmluvy je úprava vzájomného vzťahu medzi advokátom a klientom pri poskytnutí právnych služieb v zmysle ustanovení tejto zmluvy. 


Článok 2
Predmet zmluvy

/1/ Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie právnych služieb, ochrana práv a záujmov klienta, vrátane konzultačnej činnosti  a v ad hoc dohodnutom čase a rozsahu, ktorý zodpovedá hospodárnej a účelnej právnej pomoci  v konaní pred súdom so zameraním na:

	konanie pred súdom (aktívna účasť na pojednávaniach, vrátane poučenia zamestnancov klienta  pred ich účasťou na pojednávaní)
	odbornú právnu pomoc a poskytovanie odborných právnych rád v prejednávanej veci
	spracúvanie právnych podaní  a vyjadrení, prípadne právnych rozborov nevyhnutne potrebných pre riadne uplatnenie práv klienta  v súdnom konaní 

/2/  Klient  vyžaduje aby advokát o každom právnom úkone spísal listinu (v rozsahu max 4 strany), aktívne sa zúčastňoval  na pojednávaní, predkladal dôkazy a navrhoval svedectvá a vykonal všetky úkony smerujúce k tomu, aby  klient  dosiahol plný úspech vo veci. 

/3/ V prípade, že advokát počas konania zistí, že nie je možné dosiahnuť plný úspech vo veci, je povinný predložiť návrh alternatívneho riešenia spolu s odôvodnením ešte pred rozhodnutím vo veci samej. 

/4/ Každá listina o právnom úkone musí obsahovať min.:
- označenie právneho úkonu,
- opis právneho úkonu, a zdôvodnenie jeho potreby s ohľadom na účelnosť a hospodárnosť
- cieľ, ktorý sa vykonaním právneho úkonu sledoval,
- dátum vykonania právneho úkonu, s uvedením spôsobu jeho vykonania,
- adresa advokáta poskytujúceho služby,
- podpis advokáta poskytujúceho  služby.

/5/ Zmluvné strany sa dohodli, že právne služby  predmetu zmluvy bude advokát vykonávať osobne resp. s osobami odborne spôsobilými na predmet tejto zmluvy, ktoré advokát uviedol v zozname ponuky na zákazku. 



Článok 3
Práva a povinnosti zmluvných strán

/1/ Advokát sa zaväzuje právne služby vykonať riadne a včas s odbornou spôsobilosťou.
/2/ Advokát prehlasuje, že v zmysle zák. 586/2003 Z. z. o advokácii je riadne zapísaným členom Slovenskej advokátskej komory a poistený v zmysle ustanovení tohto zákona.
/3/ Klient sa zaväzuje poskytnúť advokátovi všetky podklady v písomnej a elektronickej podobe vzťahujúce sa na predmet tejto zmluvy, poskytnúť včasné a pravdivé informácie o skutkovom stave a dôkazné prostriedky pre poskytnutie právnej pomoci v zmysle tejto zmluvy.
/4/ Advokát sa zaväzuje vrátiť po ukončení poskytovania právnych služieb všetky podklady poskytnuté klientom vzťahujúce sa na predmet tejto zmluvy.
/5/ Klient sa zaväzuje riadne a včas advokátovi poskytnúť súčinnosť pri riešení právnych problémov, ktoré sú predmetom tejto zmluvy vždy, keď o to požiada.
/6/ Advokát je povinný  zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s predmetom tejto zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti bude zachovaná aj po ukončení právneho auditu. 


Článok 4
Odmena za právne služby

/1/ Zmluvné strany sa dohodli, že odmena  za 1 úkon  právnej služby   /ďalej „odmena“/ v zmysle tejto zmluvy je vo výške  ...............     €  /slovom ...........            euro/, ktorá bola predmetom ponuky advokáta pre klienta s tým, že výška odmeny môže byť maximálne vo výške 2 900 000 € bez DPH právnej pomoci.
/2/  Odmena je splatná po vykonaní a odovzdaní právnych služieb advokáta mesačne alebo každý úkon (bude dohodnuté na rokovaní o zmluve) samostatne pre klienta, a to na základe faktúry, ktorá bude doručená klientovi so splatnosťou 21 dní odo dňa jej doručenia. Odmena sa považuje za uhradená pripísaním na bankový účet advokáta. Advokát sa zaväzuje dodať ako prílohu k faktúre súpis vykonaných prác v zmysle tejto zmluvy.
/3/  V prípade, ak faktúra nebude obsahovať príslušnými zákonmi a touto zmluvou stanovené náležitosti, klient je oprávnený faktúru vrátiť na doplnenie, pričom plynie nová splatnosť faktúry, a to odo dňa jej opätovného doručenia.
/4/ Náhrada hotových výdavkov /cestovné, telekomunikačné poplatky a pod./ spojených s poskytovaním právnej pomoci v zmysle vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov je zahrnutá v odmene uvedenej v ods. 1. 
/5/ Advokát sa zaväzuje pre každé zúčtovanie poskytnutých právnych služieb vypracovať podrobné vyúčtovanie odmeny advokáta, v ktorom uvedie popis vykonanej práce, čas práce, meno a zaradenie zamestnanca, ktorý danú prácu vykonal. Toto podrobné vyúčtovanie má informatívny charakter a bude zaslané vždy spolu s vystavenou faktúrou. Podrobné vyúčtovanie možno nahradiť listinou o právnom úkone, ak obsahuje všetky údaje podľa tohto bodu.

Článok 5
Porušenie zmluvných povinností

/1/ V prípade, ak advokát bude v omeškaní s vypracovaním a odovzdaním právnych služieb  klientovi v zmysle čl. 3 ods. 1 tejto zmluvy, advokát sa zaväzuje uhradiť klientovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania zo sumy maximálnej výšky odmeny uvedenej v čl. 4 ods. 1 tejto zmluvy.    
                              
/2/ V prípade, ak klient bude v omeškaní s úhradou odmeny advokátovi v zmysle čl. 4 ods. 1, 2 tejto zmluvy, klient sa zaväzuje uhradiť advokátovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania zo sumy maximálnej výšky odmeny uvedenej v čl. 4 ods. 1 tejto zmluvy.    

Článok 6
Platnosť a účinnosť zmluvy

/1/ Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do termínu 31.12.2013, s možnosťou predĺženia
/2/ Táto zmluva nadobúda platnosť  a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. 
/3/ Zmluvu je možné pred jej uplynutím ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením jednej zo zmluvných strán od zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana poruší zmluvné záväzky dohodnuté v tejto zmluve, má druhá strana právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy sa považuje za doručené aj dňom, ak bolo poštovým doručovateľom vrátené po tom, čo bolo doručované na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, i keď sa adresát o jeho doručení nedozvedel.
/4/ Okrem uvedeného možno zmluvu pred dohodnutou dobou platnosti ukončniť aj výpoveďou. Klient môže zmluvu vypovedať predovšetkým vtedy, ak dôjde k ukončeniu konania pred súdom, t.z. zmareniu účelu, pre ktorý sa zmluva uzatvára alebo k dosiahnutiu maximálnej výšky odmeny uvedenej v čl. 4 ods. 1 tejto zmluvy. Výpovedná lehote je 15 dní a začína plynúť dňom, keď bola výpoveď klienta doručená advokátovi. 
	


Článok 7
Spoločné  a záverečné ustanovenia

/1/ Táto zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku a vzťahy medzi zmluvnými stranami  sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
/2/ Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ jedna alebo viac častí tejto zmluvy budú z akéhokoľvek  dôvodu   uznané  za neplatné  alebo  neúčinné  a  nevykonateľné,  táto skutočnosť v žiadnom prípade neovplyvňuje platnosť ostatných častí tejto zmluvy. 
/3/ Ak sa hovorí v tejto zmluve o doručovaní (zasielaní písomností) druhej zmluvnej strane, doručuje sa na poslednú adresu, oficiálne oznámenú druhej zmluvnej strane, na ktorej je bežne prijímaná korešpondencia, resp. adresa uvedená v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenia alebo iná komunikácia, ktorá podľa tejto zmluvy má byť urobená písomnou formou, sa musí urobiť doporučeným listom, alebo doručiť osobne prostredníctvom kuriéra resp. na ktoré sa nevyžaduje poštové doručenie je možné urobiť elektronicky alebo faxom. Účinky takéhoto oznámenia nastanú dňom jeho doručenia druhej strane. V prípade neprevzatia akejkoľvek písomnej korešpondencie alebo jej nedoručenia sa považuje za doručenú uplynutím tretieho dňa od jej uloženia na pošte.
/4/ Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom riadne prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní, podľa ich slobodnej vôle, nie v tiesni a na znak súhlasu ju podpisujú.
/5/ Táto zmluva sa vyhotovuje v 5 vyhotoveniach s platnosťou originálu, z nich klient obdrží 3 vyhotovenia a advokát 2 vyhotovenia.
	 

V Bratislave, dňa 





__________________________	        ______________________________________
                                                                                    Ministerstvo kultúry
       Advokátska kancelária                                      Slovenskej republiky   
   zast. –                                              	            zast. – Mgr. Daniel Krajcer





























                 C. Tabuľka návrhov uchádzačov na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk

V zmysle bodu 10. týchto Súťažných podkladov  je uchádzač povinný predložiť svoj vlastný návrh na plnenie kritéria určeného  verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk.

	Uchádzač uvedie číselnú hodnotu svojho návrhu.




začiatok tabuľky

Tabuľka návrhu uchádzača _(uvedie sa obchodné meno uchádzača)_ na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom–Ministerstvom kultúry SR na hodnotenie ponúk na predmet zákazky: „Poskytovanie právnych služieb v konaní pred súdom“



Evidenčné číslo obstarávania

MKSR-15/2010





                      obchodné meno uchádzača


Index
Názov kritéria
Váha v %
Návrh uchádzača
1
Najnižšia cena  bez DPH 

100
[uvedie sa číselný údaj]





									podpis štatutárneho zástupcu uchádzača




koniec tabuľky

	Uchádzač vyplní sivé políčko v hrubo orámovanej časti tabuľky.

Údaje uvedené v tabuľke budú zverejnené pri otváraní ponúk.
Fotokópie tabuliek návrhov uchádzačov na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk, uvedené uchádzačmi v ponukách budú súčasťou „záznamu z otvárania ponúk, ktorý obdrží v zákonnej lehote každý z uchádzačov.
Uchádzač je povinný tabuľku uviesť jednak vo svojej ponuke, jednak min. 1 voľnú, ale ním vyplnenú tabuľku do ponuky nezaviazaných, ale voľne k originálu ponuky priloženú tabuľku, pre prílohu k záznamu z otvárania ponúk pre ostatných uchádzačov.
Právne záväzné sú údaje ktoré uvedie uchádzač v tabuľke návrhov uchádzača na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk a ktoré budú pevne spojené s ponukou. Ceny uvedené inde v ponuke, vrátane tej ktorú uvedie uchádzač v návrhu zmluvy, pokiaľ budú iné ako v tejto tabuľke bude verejný obstarávateľ považovať za výsledok matematickej chyby.


