
 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky  

 Pražská 29, 812 63 Bratislava 

 
 

 
Dňa 30.04.2020 

 

Vec:  

Požiadavka 

 

 

V nadväznosti na čl. II Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb č. 68/OLP/2020 zo dňa 

30.04.2020 (ďalej len „Zmluva“) si Vás dovoľujeme požiadať o právne poradenstvo, a to o posúdenie 

a následné odporúčanie najefektívnejšieho a najhospodárnejšieho postupu Správy štátnych hmotných 

rezerv SR (zahŕňajúceho analýzy a štúdium podkladov) vo veciach zmlúv, ktorými SŠHR SR 

v momentálnej situácii pandémie zabezpečuje nákup zdravotníckych pomôcok potrebných na boj proti 

následkom šírenia ochorenia COVID-19. Právne poradenstvo okrem vyššie uvedeného zahŕňa aj 

osobnú účasť na poradách a rokovaniach s klientom a jeho obchodnými partnermi a dodávateľmi, 

vypracovanie listín a potrebných dokumentov týkajúcich sa zabezpečenia riadneho chodu Správy 

rezerv.  

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o právne poradenstvo v súvislosti s plnením Kúpnej zmluvy  

č. 7/OMRaPZ/2020 zo dňa 30.1.2020, uzavretej medzi Správou rezerv a spoločnosťou MSM Martin, 

s.r.o. na základe Rámcovej dohody č. 60/OMRaPZ/2020 zo dňa 16.12.2020. 

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o audit dcérskej spoločnosti a v prípade, že výsledok auditu preukáže 

potrebu delimitácie, si Vás dovoľujeme požiadať o prípravu dokumentov. 

 

Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať o právne poradenstvo v súvislosti s konaním Úradu pre verejné 

obstarávanie o preskúmanie úkonov Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky po 

uzatvorení príslušných zmlúv, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania na predmet zákazky 

„Zdravotnícke pomôcky“, „Bezpečnostná služba v objektoch SŠHR SR“, ktoré zahŕňa najmä 

konzultačné právne služby, spracovanie podkladov.  

 

 

 

Čas plnenia: podľa potreby a inštrukcií SŠHR SR 

Cena za predmet plnenia: s odkazom na článok IV bod 4.1 Zmluvy 

Platobné podmienky: s odkazom na článok IV Zmluvy 

 
 
S pozdravom 
 
 
 

............................................................ 
Ing. Lucia Gocníková   
podpredsedníčka   

 
 
 

 
 
 
Weis & Partners s.r.o. 
Ivánska 30/B 
Bratislava 821 04 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEST NEVYHNUTNOSTI 

  Podmienky testu nevyhnutnosti áno nie 

Nedostatočná personálna kapacita x  

Odôvodnenie:  
 

Odbor legislatívno-právneho nedisponuje dostatočnou personálnou 
odbornú kapacitou zamestnancov na plnenie svojich úloh. 
 

Vlastná rozhodovacia činnosť, vlastná legislatívna činnosť  x 

Odôvodnenie:  
 
 

Predmetom služieb je právne poradenstvo v oblasti záväzkových 

vzťahov a právne služby v rámci preskúmania úkonov klienta v procese 

verejného obstarávania Úradom pre verejné obstarávanie.  

Významnosť predmetu služby x  

Odôvodnenie: 

Zabezpečenie posúdenia najefektívnejšieho a najhospodárnejšieho 
postupu  SŠHR SR.     
 
 

 


