
 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby – uzavřená výzva 

 
 
 
Zadavatel deklaruje, že tato veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen 
„zakázka“) ve smyslu § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“ 
nebo „zákon“) a není tudíž v souladu s § 31 ZZVZ zadávána v zadávacím řízení dle zákona. To platí 
i v případě, že zadavatel při zadání této zakázky použije terminologii zákona, případně jeho část 
v přímé citaci.  

Zadavatel:  Drážní úřad 
 

vyzývá k předložení nabídky na veřejnou zakázku na služby s názvem  
 

„Poskytování právních služeb pro Drážní úřad“ 

1. Identifika ční údaje zadavatele a kontaktní osoba  
Zadavatel:  Drážní úřad 
Zastoupen:  Ing. Jiřím Kolářem, Ph.D., ředitelem Drážního úřadu 
Sídlo:  Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 
IČO:   61379425 
   
 
Kontaktní osoba zadavatele: 
Ing. Martina Fialová, tel.: 602713052, email: fialova@ducr.cz 

2. Předmět zakázky  

Předmětem této zakázky je poskytování právního poradenství a právních služeb pro zadavatele 
v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétní rozsah 
poskytování právních služeb bude záviset na aktuálních potřebách zadavatele, zejména (nikoliv 
však výlučně) v níže uvedených záležitostech:  

� vypracování právních rozborů a stanovisek v dané oblasti práva, zejména práva správního. 

� právní zastoupení zadavatele před soudy, zastupování zadavatele v řízeních vedených před 
orgány státní správy a též v řízeních vedených samosprávnými orgány, a to ve všech 
stádiích a instancích, 

� příprava návrhů vybraných smluv, včetně výběru a doporučení odpovídajícího typu smluv, 
poskytování konzultací zadavateli při kontraktačních vyjednáváních, vč. účasti na 
jednáních, 

� posuzování a poskytování připomínek ke smlouvám obdrženým zadavatelem od 
smluvních partnerů, 

� bezprostřední konzultace prostřednictvím telefonu či mailu, 

� další výše nespecifikované služby dle pokynů a potřeb zadavatele, a to ve vztahu k celé 
agendě zadavatele,  

S vybraným dodavatelem bude uzavřena smlouva o poskytování právních služeb. Vybraný dodavatel 
bude provádět požadované činnosti vždy dle specifikace zadavatele.  



 

 

3. Předpokládaná hodnota zakázky 

Předpokládaná hodnota činí 1.999.000,- Kč bez DPH.  

4. Doba a místo plnění 

Zahájení plnění: ode dne účinnosti uzavřené smlouvy  

Termín plnění:  do vyčerpání prostředků určených v čl. 3 této výzvy k podání nabídky.  

5. Místo a lhůta pro podávání nabídky  

Zadavatel dále stanovuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí dne 6.11.2017 
v 12:00 hodin.  

Nabídky se podávají v písemné podobě, obálka musí být označena slovy: „Neotevírat“ a slovy 
„Výběrové řízení na poskytování právních služeb pro Drážní úřad“. Nabídky mohou být podány 
pouze v českém jazyce. 

Otevírání obálek bude neveřejné. Otevírání nabídek proběhne dne 7.11.2017 v 10:00 hodin. 

Nabídka musí obsahovat: 

� Nabídkový formulář, kde bude uvedena nabídková cena, tj. nabídková cena za jednu hodinu 
dodavatelem poskytnuté právní služby (hodinová sazba) v korunách českých bez DPH. 

� Přílohy, kde bude vložen Krycí list nabídky a návrh smlouvy. 

� Doklady k prokázání kvalifikace, kde budou vloženy veškeré požadované dokumenty 
k prokázání kvalifikace dle čl. 6 této výzvy k podání nabídek.  

6. Požadavky zadavatele na kvalifikaci  

Zadavatel v předmětné veřejné zakázce malého rozsahu na služby požaduje prokázání kvalifikace, 
a to následujícím způsobem. 

6.1. Základní způsobilost  

Dodavatel doloží splnění základní způsobilost ve smyslu § 74 zákona předložením originálu 
čestného prohlášení ne staršího 90 ti kalendářních dnů k poslednímu dni, ke kterému má být 
prokázána splnění kvalifikace, tj. k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek.  

Lze použít formulář čestného prohlášení, které je přiloženo k této výzvě k podání nabídky.  

6.2. Profesní způsobilost  

Dodavatel doloží prokázání profesní způsobilosti ve smyslu § 77 zákona předložením prosté 
kopie těchto dokladů:  

6.2.1. Aktuální výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, ne starší 90 
ti kalendářních dnů k poslednímu dni, ke kterému mý být prokázáno splnění 
kvalifikace, tj. k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek.  

6.2.2.  Kopie platného dokladu o zápisu do rejstříku České advokátní komory (např. 
Osvědčením České advokátní komory o vedení dodavatele v seznamu sdružení a 
společností dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů). 
Tímto dokladem dodavatel prokáže oprávnění k podnikání – výkonu advokacie.  



 

 

7. Požadavky na zpracování nabídkové ceny  

Zadavatel požaduje, aby uchazeč pro účely hodnocení uvedl nabídkovou cenu za jednu hodinu 
dodavatelem poskytnuté právní služby (hodinová sazba) v korunách českých, a to v členění bez 
DPH, sazba DPH (v %) a její výše a jednotkovou cenu včetně DPH.  

Dodavatelem uvedené jednotkové ceny budou pro dodavatele závazné po celou dobu plnění 
předmětu zakázku a nesmí být po podání nabídky dodavatelem měněny.  

Nabídkovou cenu zadavatel uvede na Krycím listu nabídky, který tvoří přílohy č. 1 této výzvy 
k podání nabídky.  

8. Hodnocení nabídek 

Hodnotícím kritériem pro výběr dodavatele je nejnižší nabídková cena, tj. výše hodinové sazby 
v korunách českých bez DPH.  

Hodnocení nabídek bude provedeno tak, že zadavatel stanoví pořadí nabídek podle stanoveného 
hodnotícího kritéria tj. výše nabídkové ceny v korunách českých bez DPH. Bude vybrán 
dodavatel, který zadavateli nabídne nejnižší hodinovou sazbu v korunách českých bez DPH.  

9. Další informace  

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez jakýchkoliv závazků vůči dodavatelům. 
Zadavatel není povinen sdělit dodavatelům důvod zrušení výběrového řízení.  

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez z jakýchkoliv závazků 
vůči dodavatelům a neuzavřít smlouvu s žádným dodavatelem a výběrové řízení zrušit.  

Náklady spojené se zpracování a předložením nabídky zadavatel dodavatelům nehradí.  

Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit smlouvu uzavřenou s vybraným dodavatelem včetně 
případných dodatků na profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2016 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

Nabídka a její součásti (krycí list, čestné prohlášení) budou podepsány osobou oprávněnou jednat 
jménem či za dodavatele. 

O zakázku se může ucházet jen dodavatel, který nabídne kompletní nabídku. Zakázka nebude 
rozdělena mezi více dodavatelů. 

Součástí nabídky bude návrh smlouvy. 

S dotazy k případným nejasnostem k zadávacím podmínkám obsaženým v této výzvě k podání 
nabídky je možné se obracet na kontaktní osobu uvedenou v čl. 1 této výzvy k podání nabídky.  

 

 
V Praze dne 19.10.2017 

 
 

 
                         



 

 

Příloha č. 1 
Krycí list nabídky  

 

KRYCÍ LIST NABÍDKY  

Veřejná zakázka 

Název  

Základní identifika ční údaje 

Zadavatel: 

Název: Drážní úřad 
Sídlo: Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 
IČO: 61379425 
Osoba oprávněná 
zastupovat zadavatele: 

Ing. Martina Fialová 

Uchazeč:  
Název:  

Sídlo podnikání:  

Tel/Fax.:  

IČO:  

DIČ:  

Právní forma:  
Osoba oprávněná 
zastupovat dodavatele: 

 

Telefon:  

E-mail:   

ID datové schránky:  

Adresa pro písemný styk  

Hodinová sazba v Kč bez 
DPH 

 

DPH ve výši ………..%  

Hodinová sazba v Kč s 
DPH 

 

 

Autorizace nabídky osobou oprávněnou zastupovat dodavatele: 

Podpis oprávněné 
osoby: 

 

…………………………………………………… 

 

Razítko 

Titul, jméno, 
příjmení 

 

Funkce   



 

 

Příloha č. 2 
Vzor čestného prohlášení 

 
obchodní firma / jméno a příjmení1 

se sídlem / trvale bytem…… 
IČO:…… 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……, 
oddíl ……, vložka …… 

zastoupená: …… 
 

čestně prohlašuje, že: 

a) nebyla v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 
pravomocně odsouzena pro trestný čin uvedený v příloze č. 3, zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země 
sídla dodavatele;  

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 
daňový nedoplatek; 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na veřejné zdravotní pojištění;  

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;  

e) není v likvidaci 

f) nebylo proti vydáno rozhodnutí o úpadku, nařízena nucená správa podle jiného 
právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. 

 

V ………………….. dne ……………..  

 

Podpis osoby oprávněné zastupovat uchazeče: ……………………………….  
 

 

                                                 
1 Identifikační údaje doplní uchazeč dle skutečnosti, zda se jedná o uchazeče – fyzickou či právnickou osobu.  


