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Úvod
Tato zadźxacídokumentace (dále jen ,,ZD") se vztahuje k oznámeni o zahájeni zadávaciho
ŕizeni, které bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek, a obsahuje souhm všech údajů
a informacinezbyłtných pro řádné zptacováni nabídek.

je

zadávána ve zjednodušeném reŽimu podle ustanovení $ 129 zákona
č,. 13412016 sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve zněni pozdějšíchpředpisů (dále jen
,,zákon")' ZałJavaLel stanĺrví, Že nebude-li v załJávacíĺ;hpodmínkách této veřejné 'zakźľzky
stanoveno něco jiného, bude se při zadźwttni této veřejné zakázky postupovat přiměřeně
dle pravidel stanovených zákonem pro otevřenétizeni.

Veřejná zakázka

1.

Identifikačníúdaj e zadavatele a poľadce zadavate|e

Zadavatelz
Regĺonáln í organuáto r pľažskéintegrované dopľavy (ROPID)'

sídlo:
IČo:
zastoupená:

Rýířská 406110,110 00 Praha

p

říspěvková oľganizace

1

60437359
Ing. et Ing. Petr Tomčík,ředitel

ROPID

v organizačních věcech souvisejících se zadávacimĺizenimje oprávněn jednat

osoba:
kontaktní adresa:
tel.:
e-mail:
kontaktní

Ing. Miroslava Staňková, náměstkyně ředitele pro ekonomiku

Rýířská

10,

1l0 00 Praha

1

234 704 554

stankova.miroslava@ľopid.cz

Zástupce zadavatele pľo zadání veřejné zakázkyz

Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s ľ.o.

sídlo:
IČo:

Těšnov

lll059' l l0

00 Pľaha 1

28505913

Kontaktní osoba:

Mgr. Filip Karpíšek, advokát

telefon:
e-mail:

221 875 402

Zástupce zadavate|e

-9

kamisek@iansta-kostka.cz

pro zadání veřejné zakázky je

zadavatelem zmocněn k výkonu
zadavatelských činností'tj. je zmocněn k veškerým úkonůmsouvisejícím se zajištěnímpruběhu
zadávaciho Ťizeni s výjimkou rozhodování. Není-li v této ZD uvędeno jinak, jsou účastníci
zadávaciho Íizeni povinni adresovat veškerou korespondenci ve věci zadání této veřejné
zakázky tomuto zástupci zadav atęlę.
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2.

Předmět veřejné zakázky

Kód klasifikace předmětu veřejné zaká'zky
CPV:
79 1 00000-5

791

1

(Právní služby)

l000-5 (Právní poradenství)

79140000-7 (Právni poľadenství a informace)

Předpokládaná hodnota veřejné zakźnky:

8.000.000,- Kč bez DPH

2.1. Informace o aktuálním stavu

Regionální organizátor praŽské integrované dopravy (dále téžjen ,,ROPID") je příspěvkovou
organizací, jejimž zÍizovatelęm je hlavní město Pľaha|. Ztlkladnim účelemROPID
je zabezpečovánízájmű a potřeb hlavního města Prahy při výváření, organizování a kontrole
funkce systému hľomadné přepravy osob v Praze a v jejím spádovém uzemi.
Vzhledem k neustále narustajícímu objemu a sloŽitosti pľávního řádu, specifickému postavení
ROPID a okruhu právních pľoblémů,které jsou v rámci této organizace obvykle řešeny, jakoŽ
i vzhleđem k omezeným moŽnostem zajištěníprávních sluŽeb svými zaměstnanci, poŽaduje
ROPID externí právně poradenské sluŽby blíŽe specifikované niže v této ZD.
2.2. Yymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je všeobecné právní poradenství při ľealizaci činností
organizace ROPID, se zaměřením na následující oblasti ptáva:

a) právo veřejných sluŽeb v přepravě cestujících,
b) právo veřejných zakázek,

c) právo občanské,
d) právo pľacovní,

e) právo správní,

f) právo

tręstní.

Předpokládaný rozsah právních sluŽeb poptávaných za období jednoho kalęndářního ľoku
trvänísmlouvy činí800 hodin.
Předmětem právních sluŽeb poskýovaných v ľámci plnění této veřejné zakźzky můžebýt téź
poskyování pľávních sluŽeb podle ustanovení $ 29 písm. k) bod L a2. zákona'

Výsledkem zadźxaciho Íizeni bude uzavření smlouvy o poskýování právních sluŽeb s jedním
dodavatelem (dále téŽ jen,,Smlouva"). Účastníkem Smlouvy se stane ten dodavatel, jehoŽ
nabídka Se na základě provedeného hodnocení umístína prvním místě v pořadí. PoŽadavky

l Roplo bylzŤizenkę dni l.l2.l993 usnesením 33. Zasľupitelstva hlavního města Prahy č. 15 zę dne 25.l l.l993;
zŤizovací listina nově vydána a schválena usnesęním Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 39/66
ze dne 6.9.2018.
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najednotlivé dílčípľávníslužby podle uzavřené Smlouvy budou vybľanému dodavateli
zadávány způsobem popsaným v Příloze č,. 2 této ZD (závazný vzor Smlouvy).

3.

Doba plnění veřejné zakázky

Smlouva na plnění veřejné zakázky bude uzavřena na dobu neurčitou, která počne běžet dnem

nabýí účinnostiSmlouvy.

Plnění Smlouvy však bude omezeno maximální výšíriplaty za poskýované právní sluŽby,
atodosaŽením částky 15.900.000,_ Kč bez DPH' po jejímŽ vyčerpáníbude plnění veřejné
zakázky ukoněeno (bliže viz závazný vzor Smlouvy).

4.

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakźuky je zásadně sídlo zadavatele.

Veškerá osobní jednání vedená v souvislosti s plněním této veřejné zaktĺzky budou
uskutečňována v sídle zadavatele uvedeném v čl. 1 této ZD, pÍipadně v jiném místě uľčeném
zadavatelem.

Jakékoliv písemnéýstupy z činnosti vybľaného dodavatele budou zadavatęIi předávány v jeho
sídle, nebude-li v konkĺétnímpřípadě sjednáno něco jiného.

5. Prohlídka místa plnění
Prohlídka místa plnění se s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky nekoná'

6.

Požadavky na kvalifikaci

Zadavatę| stanoví, Že pti prokazování kvalifikace se bude postupovat podle ustanovení $ 73
násl. zákona.

a

Kvaliťrkaci splní dodavatel, který prokáže:

-

zák|adní způsobilost dle ustanovení $ 74 a75 zákona,
pľofesní způsobilost dle ustanovení $ 77 zákona,
splnění ekonomické kvalifikace dle ustanovení $ 78 zákona,
splnění technické kvalifikace dle ustanovení $ 79 zttkoĺa,

a to v rozsahu a

6.1.

zapodminek stanovených dále v této ZD.

Zá.Jĺlaďnízpůsobilost

Dodavatel prokazuje základni způsobilost vrozsahu stanoveném vustanovení $ 74 zákona,
a to způsobem uvedeným v ustanovení $ 75 zákona. Dodavatel prokazuje splnění podmínek
základni způsobilo sti předloŽením :
a) vypisu z evidence Rejstříku tľestů ve vztahu k ustanovení $ 74 odst. 1 písm. a) zákona; je-li
dodavatelem pľávnická osoba, předloŽí v1ipisy z Rejstříku trestů ve vztahu k osobám podle
ustanovení $ 74 odst. 2, resp. $ 74 odst. 3 zźlkona;
b) potvrzení příslušnéhofinančníhoúřadu a písemnéhočestnéhopľohlášeníke spotřební dani
ve vztahu k ustanovení $ 74 odst. 1 písm. b) zákoĺa;

c) písemného čestnéhoprohlášeni ve vztahu k ustanovení $ 74 odst. 1 písm. c) zákona;
d) potvrzení příslušnéokresní správy sociálního zabezpeěeni ve vztahu k ustanovení $ 74
odst' l písm. d\ zákona;
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e) výpisu z obchodního rejstříku, nebo písemného čestnéhoprohlášení v případě,
v obchodním rejstříku zapsźln, ve vztahu k ustanovení $ 74 odst. 1 písm. e) zákona.

žę neni

Splnění podmínek základni způsobilosti podle ustanovení $ 74 odst. l písm. b), c) a d) zákona
musí bý đodavatelem prokázźtno jak ve vztahu k územíČeskérepubliky, tak ve vztahu k zemi
jeho sídla.

6.2.

Profesnízpůsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k Českérepublice předloŽením:

a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence výaduje;
b) dokladu opravňujícího dodavatele poskýovat na uzęmi Českérepubliky pľávní sluŽby
podle zákona ě. 8511996 Sb., o advokacii' ve znění pozdějších předpisů, resp. potvľzujícího
členstvídodavatele v příslušnéprofesní samosprávné komoře, a to výpisu ze seznamu
advokátů vedeného Českou advokátní komoľou (vztahujiciho se k fyzické osobě), případně
potvľzenío zápisu v Českéadvokátní komoře (vztahujiciho se k právnické osobě).

6.3.

Ekonomická kvalĺÍikace

Dodavatel prokáže splnění ekonomické kvaliÍikace ve smyslu ustanovení $ 78 zákona
předloŽením ýkazu zisku a ztrát nebo obdobným dokladem podle právního řádu země sídla
dodavatele, ze kterého bude vyplývat, Že celkový ročníobľat dodavatele vkaŽdém
ze3bezprostředně předcházejících úěetních období ěinil minimá|né 4 mil. Kč (slovy: čtyři
miliony korun českých). JestliŽe účastníkvznikl později, postačí'předloŽí_li údaje o svém
obratu v poŽadované výši za všechna účetníobdobí od svého vzniku.
Zađavatel dodavatele upozorňuje, Že bude-li splnění ekonomické kvalifikace pľokazováno
jinou osobou, pak v souladu s ustanovením $ 83 zákona poŽaduje, aby účastníkzadávaciho
Íizeni a tato jiná osoba nesli společnou a nęrozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakźzky.
Z dokladů předloŽených účastníkemv nabídce musí byt bez jakýchkoliv pochybností zřejmé
naplnění tohoto poŽadavku zadav atele.

6.4.

Technickákvalifikace

Zaďavatel poŽaduje, aby dodavatel splňoval technickou kvalifikaci ve smyslu ustanovení $ 79
zákona, a to v rozsahu specifikovaném zadavatelem niŽe v této ZD. Zadzvate| může

považovat technickou kvalĺfikacĺ za nepľokázanou, pokud pľokáže, źe ričastník
má pľotichůdnézájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění předmětné veřejné
zakázky.

6.4.l. Seznam qýznamných služeb
Dodavatel prokźňe splnění poŽadavku zadavatele na realizaci významných sluŽeb ve smyslu
ustanovení $ 79 odst. 2 písm. b) zákona předloŽením seznamu významných sluŽeb
poskýnutých za posledních 5 let před zahájenim zadávaciho ŕizeni (dtie téŽ jen ,,referenční
zakázky").
ZadavatęI ke splnění kvalifikace poŽaduje, aby dodavatel prokázal, že v posledních 5 letech
alizov a| v ý znamné sluŽb y o dpo ví d aj í ci niže uved eným p aram etrum :

rę

a) alespoň 10 právních sluŽeb realizovaných V oblasti veřejných služeb v přepravě
cestujících,které spočívalyve zpÍacování pľávního ľozboru či poskýování jiného právního
poradenství v této oblasti' přičemŽ

7

-

alespoň 3 právní služby se týkaly problematiky uzavirání nových smluv o veřejných
sluŽbách v přepravě cestujících (např. sepis nebo revize smlouvy, konzultace v oblasti
příméhouzaviráni smluv apod.),

-

alespoň

-

alespoň 2 prźxni sluŽby se týkaly problematiky nabídkovéhoŤizeni podle natizeni
Evropskćho parlamcntu a Rady (ES) ě. 137012007, ľesp. zákona ě.19412010 Sb.,
o veřejných sluŽbách v přepľavě cestujícícha o změně dalšíchzákonű, ve znění
pozdějích předpisů;

-

alespoň 1 právní sluŽba se týkala problematiky tarifu jizdĺéhov rámci integrovaného
dopravního systému;

2

právni sluŽby se týkaly problematiky pľodlužováni stávajících smluv

o veřejných sluŽbách v přepravě cestujících,

právních sluŽeb ľealizovaných v oblasti zadávání veřejných zakázek,
kteľéspočívalyzejména ve zpracováni zadávacich podmínek veřejné zakázky,
v administľaci zadźxaciho Íizeĺi,zptacováni pľávního rozboru či poskýování. jiného
právního poľadenství v této oblasti, včetně zastupování ve správnim íizęni před Uřadem

b) alespoň

5

pľo ochľanu hospodářské soutěŽe a spľávními soudy všech stupňů, přičemŽ

-

alespoň
nadl

1 pľávní sluŽba

imitní veřej né zaktnky

zahrnovala komplexní administľaci zadávaciho ŕizeni

;

c) alespoň 5 pľávních sluŽeb rea|izovaných

v

oblasti občanského pľáva, které spočívaly

zejména v přípravě smlouvy, zpracováni pľávního rozboru, vymáhání nároku či poskytování

jiného právního poradenství v této oblasti, včetně zastupování v soudních a rozhodčích
Íizenich ve všech stupních, přičemŽ

-

alespoň l právní sluŽba spočívalave zptacovźlni prźtvniho rozboľu či poskytování
právního poradenství v oblasti práv duševního vlastnictví k programovému vybavení
(software);

d) alespoň 5 právních sluŽeb realizovaných v oblasti pracovního práva, kteľéspočívaly
v sepisu nebo v úpľavěpracovní smlouvy, zpracování právního rozboru týkajícíhose vztahu
zaměstnance a zaměstnavatele, vymáhání nároku či poskytování jiného pľávního poľadenství
v této oblasti, včetně zastupování v soudních a ľozhodčichřizenich ve všech stupních;
e) alespoň 5 právních sluŽeb realizovaných v oblasti správního práva, kteľéspočívaly
zejména ve zpÍacování právního ľozboru či poskytování jiného právního poľadenstvív této
oblasti, včetně zastupování před správními úřady či soudy ve správním soudnictví' přičemŽ

-

alespoň

l právní sluŽba Se týkala

oblasti rozpočtových pravidel územních

samosprávných celků,

-

alespoň 2 prtwni sluŽby se týkaly oblasti svobodného přístupu k informacím;

f) alespoň 3 pľávní sluŽby

rea|izované v oblasti trestního pľáva, které spočiva|y zejméĺa
ve Zpracování právního rozboru či poskytování jiného právního poradenství v této oblasti,
včetně obhajoby klienta před soudem či zastupování klienta jakoŽto osoby poškozené
účastnév tľestním tizeni, přičemŽ

-

alespoň

1

právní sluŽba zaltnova|a poradenství v oblasti tľestníodpovědnosti

pľávnických osob;

g) alespoň 2 prźtvni služby spočívající
Ve Zpľacování pľávního rozboru či poskýování jiného
pľávního poradenstvi, jejichž předmětem byla problematika ochľany osobních údajů.
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odstranění možných pochybností stanoví, že poskytování pľávních
poradenství,
sluŽeb/právního
v rámci kterého byly ľealizovány dokládané významné služby,
nemusí bý ke dni podání nabídek zcela dokončeno (zejména bylo-li poskýnutí právní služby
odpovídajícíshora uvedeným parametrum součástívětšího celku právních sluŽeb), musí však
být ręa|izovźln (dokončen) alespoň věcný ľozsah sluŽeb odpovídajícíshora uvedeným
poŽadavkům.

Zadavatel

pro

Zadavatel dále pro odstranění možných pochybností stanoví, Že v případě, kdy jedna
dodavatelem ľealizovaná výzĺamná sluŽba prokazatelně a v plném ľozsahu splňuje parametry
dvou či více druhů referenčníchzakázek definovaných zadavatelem shora pod písm. a) až g),
|ze jejím prostřednictvím pľokázat realizaci obou či všech takovýchto druhů významných
služeb.
v nabídce předloŽí seznam realizovaných významných služeb,
ve kterém strukturovaně (v podobě tabulky) uveđenásledující údaje vztahujici se ke kaŽdé
refeľenčnízakázce (seznam realizovaných významných služeb musí být dodavatelem
zptacovźln v takových podľobnostech, aby z něj bylo bez jakýchkoliv pochybností zřejmé
splnění všech shora uvedených poŽadavků zadavatele):

Dodavatel

-

místo a dobu plnění, včetně údaje o tom, zdabylavýznamná sluŽba dokončena,

-

kontaktní osobu, u které je moŽné uvedené údaje ověřit, její funkci, e-mail a telefonní ěíslo.

identifikace objednatele významné sluŽby,
podrobnou specifikaci předmětu významné služby (v případě, že významná sluŽba dosud
nebyla ukončena, budou uvedeny údaje týkajici se jižrealizovaného/dokoněenéhoplnění),

Zađavatelsi vyhľazuje právo ověřit si informace obsaŽené v dodavatelem předloženém
seznamu. Zzdavate| dodavatele upozoľňuje, źe ýznamná služba nebude zadavatelem
akceptována a nebude k ní přĺ posuzování kvalifikace dodavatele přihlŽeno, ukážoułi
se údaje uváděné dodavatelem ohledně takové významné služby jako nepravdivé.

6.4,2. Seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, osvědčení
o vzdělání a odboľné kvalifikaci těchto osob

Dodavatel splní daný technický kvalifikačnípředpoklad ve smyslu ustanovení $ 79 odst. 2
písm. c) a d) zźlkona předloŽením seznamu ělenů rea|izaěniho týmu, z něhož bude vyplývat,
Že realizaění tým uľčenýdodavatelem pro ręaLizaci veřejné zakäzky tvoří nejméně 1 advokát
zaÍazený napozici vedoucí realizačníhotýmu' nejméně 1 advokát zatazený na pozici zástupce
vedoucího realizaěniho týmu, a dále alespoň 2 dalšíadvokáti nebo alespoň 1 dalšíadvokát
a 1 advokátní koncipĺent (tj. celkem minimálně 4-ělenný realízaěni Ęim), přičemŽ

a)

všichni členovéľealizačníhotymu musí mít ukončenévysokoškolskévzdělání v oboru

b)

advokát zaŕazený na pozici vedoucího ľealizačníhoĘýmu musí mít nejméně 10 let pľaxe
v advokacii, z toho alespoň 3 ľoky v oblasti práva veřejných sluŽęb v přepravě cestujících,

c)

advokát zařazený na pozici zástupce vedoucího realizačníhotýmu musí mít nejméně 5
let praxe vadvokacii, ztoho alespoň 2 roky voblasti prźlva veřejných sluŽeb vpřepravě
cestujících,

d)

alespoň jeden člen realizačníhotýmu musí mít pľaxi v oblasti trestního práva
(obhajoba klienta před soudem, zastupování klienta jakoŽto osoby poškozené účastné

právo alespoň v magisterském stuđijnímprogramu a musí bý zapsáni v seznamu advokátů
či advokátních koncipientů, vedeném Českou advokátní komorou;

v tľestním řizeni, zkušenost z oblasti trestní odpovědnosti právnických osob).
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Zadavatel pľo jednoznaěnost stanoví, že đodélky praxe advokáta se započítává i praxe
advokátního koncipienta.
Seznam ělenů realizačniho týmu musí bý zpracováďpředložen v takovém rozsahu, abyzněj
bez jakýchkoliv pochybností vypl1ývalo splnění veškeľýchshora uvedených poŽadavků
zadavatelę. Seznam členůrealizaěního Ęimu vybraného dodavatele bude tvořit přílohu
Smlouvy, přičemŽ změnačlenarealizačníhotýmu bude možná pouze nazélkladě předchozího
písemnéhooznámęni zađavateli,a to výhĺadně za osobu se stejnou nebo vyššíkvaliťrkací (bliže
viz zźyazný vzot Smlouvy).
Dodavatel je povinen předloŽit v nabídce (ako přílohu seznamu členůrealizaěĺiho týmu)
ve vztahu ke kaŽdému členovi ręa|izaěniho týmu osvěděení o zápisu do seznamu advokátů
(advokátních koncipientů). Přílohou Seznamu bude dále přehled právních sluŽeb poskytnutých
jednotlivými členy realizačního týmu, zpracovaný vtakových podrobnostech, abynajeho
zák|ađěbylo moŽno provést hodnocení nabídky dle čl. 1I.2. ZD, kritérium č. 2.

7.
7.

Společná ustanovení ke kvalifikaci

1. Foľm áůnínáleźitosti dokladů prokazujících splnění kvalifikace

Doklady pľokazujícízákladni způsobilost podle ustanovęní $ 74 zźtkona a profesní způsobilost
podle ustanovení $ 77 odst. 1 zákoĺa musí v souladu s ustanovením $ 86 odst. 5 zákona
pľokazovat splnění poŽadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsícůpřede dnem
zahájeni zađávaciho řizení.

V

souladu s ustanovením $ 45 odst. 1 zákona postačí,předloŽí-li účastníkkopie đokladů.
Před uzavřením smlouvy si zadavatęI v souladu s ustanovením $ 86 odst. 3 zźtkona
od vybraného dodavatele vyžádá předloženíoriginálů nebo ověřených kopií dokladů
o kvalifikaci, pokud jiŽ nebyly v zadéxacimĺizeni předloŽeny.

Splnění poŽadované kvalifikace je podmínkou účastiv zadávacim Íizeni. Za podmínek
stanovených v ustanovení $ 46 odst. 2 zákona mohou skutečnosti ľozhodné pro posouzení
splnění podmínek účastiv zadávacim Ťizeni nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Pokud v pruběhu zadávaciho řizęní dojde ke změně kvalifikace úěastníkazadźwaciho ŕizeni, je
účastníkpovinen postupovat podle ustanovení $ 88 zákona.

V souladu s ustanovením $ 45 odst. 3 zákona předkládá účastníkdoklady v českémnebo

slovenském jazyce (a doklady o vzđěláni téŽ v latinském jazyce), případně v jiném jazyce spolu
s překladem do českéhojazyka.

Veškeré údaje o peněžních částkách v cizich měnách musí byt přepočítány na koruny české,
a to podle oficiálního kurzu vyhlášeného Českou náľodní bankou k prvnímu dni kalendářního
měsíce, který předcházi měsici, v němŽ byla podána nabídka.
Zadavatel ve smyslu ustanovení $ 86 ođst.2 ztlkona nepřipouštinahrazeni předloŽení dokladů
čestným pľohlášenímv případě, kdy v ZD požaduje předloŽení zvláštního dokladu. Dodavatel
pro veřejné
však můŽe vŽdy nahradit poŽadované doklady jednotným evropským osvěđčením

zaktzky.

7.2. Pľokazování části kvalifikace prostřednictvím jiných osob

(vč. poddodavatelů)

V souladu s ustanovením $ 83 odst. I zákona můžeúčastníkprokázat určitou část pľofesní
způsobilosti, ekonomické kvalifikace či technické kvalifikace pľostřednictvím jiných osob
(to neplatí v případě části profesní způsobilosti dle ustanovení $ 77 odst. I zákona _ v1ýpis
z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence).

l0

Účastník je v takovém případě povinen zadavatę|ipředloŽit

-

doklady prokazujícísplnění profesní způsobilosti dle ustanovení $ 77 odst'
z obchodního ľejstříku či jiné obdobné evidence) jinou osobou,

l

zákona (výpis

doklady pľokazujícísplnění chybějící části kvaliťrkace pľostřednictvím jiné osoby'

dokladyo splnění základni způsobilosti đleustanovení $74zákoĺajinouosobou a
píse,mný z,ávazek jiné osoby k poskýnutí plnění uľčenéhok plnění veřejné zakázky
účastníkemči k poskýnutí věcí či pľáv, s nimiŽ bude účastníkoprávněn disponovat v rámci
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvaliťrkaci
za účastníka;takto poskýnutá plnění, věci či práva musí byt identifikována zcela konkrétně,
určitě a srozumitelně a vŽdy v souladu se smyslem příslušnýchkvalifikačních poŽadavků.
Má se Za to, že tęnto poŽadavek je splněn, pokud obsahem písemnéhozávazkujiné osoby je
společná a nerozđí|náodpovědnost této osoby za p|něni veřejné zakázky společně
s účastníkem.Prokazuje-li však účastníkpľostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá
doklady podle ustanovení $ 79 odst. 2 písm. b) nebo d) zákonavztahljici se k takové osobě,
musí písemný závazek obsahovat ztxazek, že jiná osoba bude vykonávat služby,
ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Dodavatelé

a

jiné osoby prokazují kvalifikaci společně.

7.3. Prokázání kvalifikace v případě společnénabídky

V přípađěspolečnó účastidodavatelů prokazuje zák|ađni způsobilost a profesní způsobilost
podle ustanovení $ 77 odst. I zákonakaždý dodavatel samostatně. ostatní kritéria kvalifikace
splňují dodavatelé společně (resp. vŽdy alespoň jeden z nich) v celém rozsahu požadovaném
zadavatelem.
V souladu s ustanovením $ 103 odst. 1 písm. f) zákona zadavatęl poŽaduje, aby v případě
společnéúěasti dodavatelů tito v nabídce doložili, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plněni
veřejné zakázky. Zadavatel vyžaduje, aby odpovědnost za plnění veřejné zakázky nesli
všichnĺdodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně.

7.4. Prokazování kvalifikace výpĺsem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů,
resp. ceľtifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů

PředloŽení dokladu o zapsáni účastníkađoseznamu kvalifikovaných dodavatelů (vedeného
Ministeľstvem pro místnírozvoj ČRpodle ustanovení s 226 až $ 232 zákona) nahrazuje
v souladu s ustanovením $ 228 zźlkona doklad prokazující
a) profesní způsobilost podle ustanovení s 77 zákona vtom ľozsahu, vjakém údaje
v příslušnémvýpisu Ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritéľií
proťesnízpůsobilosti, a
b) základní způsobilost podle ustanovení $ 74 zákona.

Výpis ze sęzÍamll kvalifikovaných dodavatelů nesmí bý k poslednímu dni, ke kterému má
prokázánazźlk|adni způsobilost nebo profesní způsobilost, starší neŽ 3 měsíce.

bý

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému cęrtifikovaných dodavatelů lze
za to,
je
Že úěastník kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na tomto certifikátu.

podle ustanovení s 234 zákona prokázat kvaliťrkaci v zadźwacim Íizeni. Má se
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7.5. Pľokazování kvalifikace v případě zahraničníchosob
V případě, žebyla kvalifikace získánav zal'lranLě| prokazuje se podle ustanovení $ 81 zákona
doklady vydanými podle právního řádu země, ve kteľébyl'a ziskána, a to v rozsahu
poŽadovan ém zadav atelem.

Doklady pľokazujícísplnění kvalifikace předkládá zahĺaničniúčastníkv původnímjazyce
s připojením jejich překladu do českéhojazyka. Má_li zaďavatel pochybnosti o spľávnosti
překladu, můŽe si vyžádat předloŽení úředně ověřeného překladu dokladu do ěeského iazyka
tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.Doklady ve slovenském jazyce
a

doklady o vzdělání v latinském jazyce se předkláđajíbez překladu.

8.

obchodní podmínky zadavatele

8.1. Vzoľ smlouvy

Veškeréobchodní podmínky zadavatele jsou podľobně specifikovány v zźxaznémvzoru
smlouvy na plnění této veřejné zakázky, který tvoří Přílohu č).2 ZD.
Dodavatel je povinen vę své nabídce předloŽit návrh smlouvy na plnění veřejné zaktnky,
kteý bude zcela odpovidat závaznému vzoru smlouvy tvořícímu Přílohu č,. 2 ZD. Dodavatel je
t do vzoru smlouvy pouze údaje, kteréjsou Vevzoru smlouvy oznaěeny
opravnen
symbolem
Návrh smlouvy dodavatel předloŽí včetně přílohy č. l (odměna)
a přílohy č. 2 (Seznam členůrealizaěniho týmu Poradce)'

Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele. V případě, že ntwrh
smlouvy bude podepisován nazákladě zmocnění, bude k návrhu smlouvy přiložena příslušná
plná moc.

Pokud nabídku podává více dodavatelů společně (společnost), příslušn;ým způsobem tuto
skutečnost zohlední v úvodu (identifikace smluvních stran) a v závěru (podpisy smluvních
stran) návrhu smlouvy. Zadavatel vtakovém případě vsouladu sustanovením $ 103 odst. 1
písm. Í) ztlkona poŽaduje, aby tito dodavatelé nesli odpovědnost zatádné splnění veřejné
zakźzky společně a nerozdílně (tento ztpazek bude součástísmlouvy na plnění veřejné zakázky
uzavřené s takovýmto účastníkem).
Zadavatę| dodavatele upozorňuje, Že předloŽení podepsaného návrhu smlouvy odpovídajícího
požadavkům zađavatęleje podmínkou účastiv tomto zadávzcím ŕlzení,při jejímŽ nesplnění
bude dodavate|výazen z účastiv zadźpacimÍizeni.

Skutečnosti uvedené ve smlouvě na plnění veřejné zakázky nębudou smluvními stranami
považovźny za dtxěmé ani za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení $ 504 zákoĺa
č.89l20I2 Sb., občanskéhozákoníku, ve znění pozdějšíchpředpisů. Dodavatelé berou
na vědomí, žetęxt smlouvy na plnění veřejné zakázky bude uveřejněn v souladu s ustanovením
$ 2l9 zákona, resp. v souladu se zákonem č,.34012015 Sb., o zvláštních podmínkách úěinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistru smluv (ztlkon o registru smluv),
ve znění pozdějšíchpředpisů.
8.2. Využitípoddodavatelů

Zadavatel připouští využiti poddodavatelů při plnění veřejné zakźzky. VyuŽije-li vybľaný
đodavatelk plnění části předmětu veřejné zakázky poddodavatele, odpoví đázadavateli' jako by
příslušnou ěást předmětu veřejné zakázky plnil sám. Zadavatęl nepoŽaduje prokázání
kvalifikace poddodavatelů vę smyslu $ 85 zákona, s výjimkou případů, na které dopadá
ustanovení $ 83 zákona.

t2

8.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě
Zadavate| dodavatele upozorňuje, Že dodavatel vybraný pro plnění veřejné zakázky musí mít
sjednáno platné pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských činností,kteréjsou
součástíplnění této veřejné zakźlzky, a to s pojistným plněním vypl1ývajícím z takového
pojištění minimálně v hodnotě 50 mil. Kč (slovy: padesát milionů korun českých).

po celou dobu twáni smlouvy na plnění veřejné zakázky

Splnění tohoto poŽadavku zadavatęl stanoví jako dalšípodmínku pro uzavření smlouvy
naplnění veřejnó zakázky ve smyslu ustanovení $ 104 odst. 1 zákona, jejížsplnění bude
vybľaný dodavatel povinen prokázat před uzavřením smlouvy na plnění veřejné zakázky,
a to

přeđložením
relevantního dokladu o existenci poŽadované pojistné smlouvy.

8.4. Zákaz konkuľence

Dodavatel je povinen se ve smlouvě na plnění veřejné zakázky zavtzat k tomu, Že po dobu
plnění veřejné zakázky nebude zastupovat Žádné klienty v právních či jiných spoľech vedených
proti zadavateli. Dodavatel v nabídce současně doložíčestnépľohlášenío tom, źe źádné
takovéto klienĘ nezastupuje, ľesp. že nejpozději ke dni uzavření smlouvy na plnění
veřejné zakázky bude zastupování všech takovýchto klientů ukončeno.

9.

Požadavek na zpracování nabídkovéceny, platební podmínky

9.1. Nabídková cena

Dodavatel je povinen zpracovat přílohu ě. l Smlouvy (odměna), ve které uvede (v členění
v Kč bez DPH, samostatně DPH a v Kč včetně DPH):

a) cenu za

1

hodinu právních služeb poskytovaných vedoucím týmu,

b) cenu za

1

hodinu pľávních sluŽeb poskytovaných advokátem,

c) cenu za

1

hodinu právních sluŽęb poskýovaných advokátním koncipientem.

Pľo úěely hodnocení nabídek bude stanovena modelová nabídková cena, vypočtená za 4 roky
s níŽe uvedenými pravidly. Tato modelová nabídková cena bude
pľo
sloužit výhľadně
účelyhodnocení nabídek dle článku II.2. ZD (pľo účelyfakturace budou
rozhodující jednotkové ceny/odměna, stanovené vybraným dodavatelęm v nabídce v rámci
přílohy č. 1 Smlouvy).

plnění Smlouvy v souladu

Nabídkovou cenu dodavatel vypočte podle vzotce (výpočet uvede v příloze č. 1 Smlouvy
(odměna)):

N

:

4 x [(80 x V) + (400 x A) + (320 x K)]

kde:

N je nabídková cena bez DPH,

V je cena za

1

hodinu právních sluŽeb poskytovaných vedoucím týmu bez DPH,

A je cena za

1

hodinu právních sluŽeb poskytovaných advokátem bez DPH,

K je cena za 1 hodinu právních sluŽeb poskytovaných advokátnim koncipientem bez DPH
(pokud nebude součástí realizačního t;ýmu dodavatele žádný advokátní koncipient, uvede zde
dodavatel stejnou cenu jako u veličiny ,,A", tj. cenu za 1 hodinu pľávních sluŽeb
poskýovaných advokátem bez DPH).

Za

sprtwnost stanovení nabídkovéceny (pro účelyhodnocení nabídek) odpovídá výhradně
dodavatel.

l3

Dodavatel je povinen uvést nabídkovou cenu stanovenou pro účelyhodnocení téžđokrycího
listu nabídky, jehoŽ vzoľ tvoří Přílohu č. 1 této ZD, a to včleněnínabídkovácena vKč bez
DPH, samostatně DPH a nabídková cena v Kč včetně DPH. V případě ľozporu údajůmají
přednost cenové údaje uvedené v příloze č. 1 Smlouvy (odměna).

Nabídková cena' resp. cena Zajednu hodinu právních služęb poskýovaných členy ľealizačního
týmu dle poŽadovaných pozic (vedoucí t1ýmu/advokát/advokátní koncipient) je cenou
maximálně přípustnou. Při stanovení nabídkovéceny musí vzít dodavatel v úvahu veškeré
náklady, jejichŽ vynaloŽení bude nezbytné ke splnění předmětu veřejné zakázky v jeho plném
rozsahu.
Veškeréúdaje o nabídkovéceně musí byt uvedeny v korunách českých.
9.2. Mimořádně nízká nabídková cena

Zadavatel upozoľňuje, že v souladu sustanovením $ 1l3 zákona bude nabídková cena
dodavatęlů posuzována z hlediska mimořádně nizké nabídkovéceny. Bude-li shledáno'
Že nabídková cena dodavatele vykazuje znaky mimořádně nizké nabídkové ceny, bude takový
dodavatel vyzváĺ k písemnému zdůvodnění způsobu stanovení mimořádně nízkénabídkové
ceny.

Ve smyslu ustanovení $ 48 odst. 4 zźtkona můžezadavatel vyloučit účastníkazađźwacihořizeni,
pokud nabídka účastníkazadtlvaciho ĺizeni obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu,
která nebyla úěastníkem zadávaciho tizeni zdůvodněna. Zadavatel vyloučíúčastníkazuěasti
v zadźpacim Ťizeni, pokud z písemného objasnění mimořádně nizké nabídkové ceny vyplynou
skutečnosti uvedené v ustanovení $ 1 13 odst. 6 zákona.
9.3. Platební podmínky

Cena za plnění veřejné zakźnky (poskýování právních sluŽeb) budę zadavatelem vybranému
dodavateli llrazena pruběžně (měsíčnězpětně), a to na zák|aďě řádných daňových dokladů
(faktur) vystavených vybraným dodavatelem zakaždý kalendářní měsíc poskytování právních
služeb. Fakturu za toto plnění bude vybraný dođavatelvystavovat vždy do 15. dnę
následujícího měsíce. Splatnost faktur činíó0 dnů. Podrobné platební podmínky jsou upraveny
v závaznémvzoru smlouvy na plnění veřejné zakźnky.

10. Podmínky pro úpravu nabídkovéceny
Nabídková cena (ľesp. hodinové sazby) se upraví v případě, Že dojde ke změně daňových
pľávních předpisů, které budou mít pľokazatelný vliv na v'ýši nabídkovéceny' a to zejména
v případě sniženilzvýšenísazby DPH.

11.

Posuzování splnění podmínek účastiv zad,ávacím ŕízení,hodnocení

nabídek, výběľ dodavatele

11.1. Posuzování splnění podmínek účastiv zadávacím řízení
Zadavatel si vyhľazuje právo pľovéstposuzování splnění podmínek účastiv zadávacím tizeni
v části týkajici se kvaliťrkace aŽ po hodnocení nabídek' a to výhľadně ve vztahtl k vybranému
dodavateli, resp. úěastníku zadávacího řízeni vyzvanému k uzavření smlouvy (v případě
postupu dle ustanovení $ 125 zákona).

ll.2.

Hodnocenínabídek

Nabídky na plnění veřejné zakźnky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti,
a to dle níŽe uvedených

kritérií:

I4

Kľitéľium

Váha

I

Nabídková cena

40%

2

Zkušenosti členůr ęa|izaěniho týmu

20%

3.

Kvalita zpracov

40%

tlni pľávních rozboru

Hodnocení nabídek v kľitéľiuč. 1 ..Nabídková cena"
Předmětem hođnoceníbude nabídková cena, stanovená dodavateli dle pokynů uvedených
v ěl. 9.l. této ZD, a to celková nabídková cenabez DPH.
Dodavateli s nejniŽší nabídkovou cęnou bude přiděleno 100 bodů. KaŽdému dalšímudodavateli
bude přidělen počet bodů dle poměru jeho nabídky k nejniŽšínabídce, vypočtený
dle následujícího vzorce:
(nejnižśínabíďkovú cena/nabídkovd cena hodnoceného dodavatele) x 100
Takto vypočtená bodová hodnota buđezaokľouhlena na 2 desetinná místa' následně násobena
vahou kritéria č. 1 (40 Yo) a toto výsledné bodové hodnocení bude opět zaokrouhleno na 2
desetinná místa.

Hodnocení nabídek v kľitéľĺuč,.2 ..Zkuśenostičlenůrealizačního tÝmu"
Pľo účelyhodnocení nabídek v rámci tohoto kritéria hodnocení zadavatel stanovil následující
subkritéria:

Maximální

Subkľitérium
I

počet bodů

Zkušenost členůrealizačníhodmu v oblastĺ pľáva veřejných služeb
v přepľavě cestujících
Předmětem hodnocęní bude u 4 ělenů realizačniho týmu (čl.6.4.2. ZD)
počet zkušenostíspočívajícíchv poskýování právních sluŽeb v oblasti
práva veřejných sluŽeb v přepľavě cestujících (přípľava smlouvy
ozávazku veřejné sluŽby vpřepravě cestujících,zpracování právního
ľozboru či poskýování jiného právního poradenství v této oblasti).

Hodnocení nabídek bude pľobíhat tak, žęzakaždou1 takovouto zkušenost
(právní sluŽbu) bude přidělen 1 bod. Pokud více členůrealizačního týmu
disponuje stejnou zkušeností, povaŽuje se zkušenost kaŽdého člena
realizaěniho týmu za samostatně hodnocenou, tj. kaŽdý člen za takovouto
zkušenost dostane samostatně l bod.
Zadavatę| přitom stanovuje, žepŤíhodnocení zohlední celkově maximálně

50 zkušeností(případů poskytování právních sluŽeb v oblasti práva

veřejných sluŽeb v přepľavě cestujících),přičemŽ kę zkušenostem
uvedeným u jednotlivych členůrealizačníhotýmu nad rámec 50
hodnocených zkušeností nebude přihlédnuto. Maximálně lze tedy za toto
subkritérium získat 50 bodů.

Pro účelyhodnocęní nabídek se použije seznam členůrealizaěniho t;imu
předloŽený dodavatelem dle čl. 6.4.2. ZD. Dodavatel uvede v pÍiloze
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tohoto Seznamu u kaŽdého z uváděných členůpřehled právních sluŽeb
poskýnutých touto osobou v posledních 8 letech V oblasti práva
veřejných sluŽeb v přepravě cestujících (pokud takovými zkušęnostmi
disponuje). U každétakovéto právní sluŽby bude uveden alespoň stručný
popis předmětu právní sluŽby, doba poskytnutí' jakoŽ i subjekt, kterému
byla právní služba poskýnuta, včetně údaje o kontaktní osobě, u které lze
uváđěnéskutečnosti ověřit. Zadavatel si vyhtazuje právo ověřit
si informace obsaženév dodavatelem předloženém přehledrr zkušeností
členůľealizačníhotýmu. Zadavate| dodavatele upozorňuje,
že zkušenost člena realĺzačníhotymu nebude zadavatelem
akceptována a nebude k ní při hodnocení nabídek přihlíženo, ukážou_
li se údaje uváděné dodavatelem ohledně takové zkušenosti jako
nepľavdivé.

Zadavatę| výslovně uvádí, ž'e pokud dodavatel V Seznamu členů
rea|izačniho týmu uvede vicę neŽ 4 osoby, budou předmětem hodnocení
zkušenosti těch 4 členůrealizaěního týmu, kteří (ednotlivě)
dosáhli nejvyššíhopočtu uznatelných zkušeností.

Úaaj o celkovém počtu uznatelných zkušeností(relevantních právních
sluŽeb poskýnutých 4 nejzkušenějšímiěleny realizačniho týmu) uvede
dodavatel na kĺycímlistu nabídky. Tento údaj je pouze informativní

činnosti zadavatele, příp. jím pověřené komise.
Před hodnocením nabídek bude zkontľolováno, příp. ověřeno, zda
zkušenosti členůręalizaěniho týmu, uváděné dodavatelem v nabídce,
odpovídajípoŽadavkům zadavate|e, přičemŽ hodnoceny budou pouze
zkuš eno sti plně odpov idajici poŽadavkům zadav atele.
a bude slouŽit k usnadnění

2.

Zkušenost členůrealizačního tymu v oblasti práva veřejných zakázek
Předmětem hodnocení bude u 4 členůręa|izaěniho týmu (čl.6.4.2. ZD)

počet zkušenostíspočívajícíchvposkytování pľávních sluŽeb voblasti
práva veřejných zakázek (administrace zađávacihoÍizeni, přípľava
zadávacich podmínek veřejné zakázky, zptacováni nebo vypořádání
námitek proti úkonu zadavatele, zastupováni zadavatele nebo dodavatele
před Uřadem pro ochĺanu hospodářské soutěŽe nebo před soudem,
zpracováni právního rozboru či poskytování jiného právního poradenství
v této oblasti).

Hodnocení nabídek bude probíhat tak, Že zakaždou l takovouto zkušenost
(právní sluŽbu) bude přidělen 1 bod. Pokud více členůrealizačniho týmu
disponuje stejnou zkušeností, povaŽuje se zkušenost každéhočlena
realizačniho týmu za samostatně hodnocenou, tj' každý člen za takovouto
zkušenost dostane samostatně 1 bod.
Zađavatelpřitom stanovuje, žepÍihodnocení zohlední cęlkově maximálně
20 zkušeností(případů poskýování právních sluŽeb v oblasti prźxa
veřejných zakázek), přičemŽ ke zkušenostem uvedeným u jednotlivých
členůrea|izaěniho týmu nad rámec 20 hodnocených zkušeností nebude
přihlédnuto. Maximálně lze teďy za toto subkritérium získat 20 bodů.

Pro účelyhodnocęní nabídek se pouŽije seznam členůrealizaěního týmu
předloŽený dodavatelem dle ě|.6.4.2. ZD. Dodavatel uvede v pÍiloze
I6
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tohoto seznamu u kaŽdého zuváděných ělenů přehled právních sluŽeb
poskýnutých touto osobou v posledních l0 letech v oblasti práva
veřejných zakázek (pokud takoqými zkušenostmi disponuje). U kaŽdé
takovéto právní sluŽby bude uveden alespoň stručný popis předmětu
právní sluŽby, doba poskýnutí, jakoŽ i subjekt, kteľému byla pľávní
sluŽba poskýnuta, včetně údaje o kontaktní osobě, u kteľélze uváděné
skutečnosti ověřit. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace
obsaŽené v cloclavatęlem předloŽeném přehledu zkušeností členťr
realizačniho týmu. Zadavate| dodavatele upozoľňuj e, źe zkušenost
člena realĺzačníhotymu nebude zadavatelem akceptována a nebude
k ní přĺ hodnocení nabídek přihlíženo, ukážou-lĺse údaje uváděné
dodavatelem ohledně takové zkušenostĺ jako nepľavdivé.
Zad'avate| výslovně uvádí, že pokud dodavatel v seznamu členů
rcalizaěniho týmu uvede vice než 4 osoby, budou předmětem hodnocení

zkušenosti těch

4 členůrealizaěního týmu, kteří fiednotlivě)

dosáhli nejvyššíhopočtu uznatelných zkušeností.

Úĺaj o celkovém poětu uznatelných zkušeností(relevantních právních
služeb poskýnutých 4 nejzkušenějšímičleny ľealizačníhotýmu) uvede
dodavatel na krycím listu nabídky. Tento údaj je pouze informativní

činnosti zadavatele, příp. jím pověřené komise.
Před hodnocením nabídek bude zkontrolováno, příp. ověřeno, zđa
zkušenosti ělenů realizačniho týmu, uváděné dodavatelem v nabídce,
odpovídajípoŽadavkům zadavatele, přičemŽ hodnoceny budou pouze
zkušenosti plně odpovidajici požadavkůmzadav atę|ę.
a bude slouŽit k usnadnění

3.

Zkušenost členůrealizačníhotymu v oblasti občanského, pľacovního
a spľávního práva
Předmětem hodnocení bude u 4 členůręa|izaěniho Ęimu (č,I.6.4.2. ZD)
počet zkušeností spočívajícíchv poskýování pľávních služeb v oblasti
prttva občanského'pracovního a spľávního (vypracování smlouvy,
vymáhání nároku, zastupování klienta před soudem nebo jiným orgánem
v dané oblasti, zpracovźtni právního rozboru ěi jiného pľávního
poradenství v této oblasti).

Hodnocení nabídek bude probíhat tak, že zakaždou l takovouto zkušenost
(právní sluŽbu) bude přidělen 1 bod. Pokud více členůrcalizačniho týmu
disponuje stejnou zkušeností, povaŽuje se zkušenost kaŽdého člena
realizačniho týmu za samostatně hodnocenou' tj. kaŽdý č|en za takovouto
zkušenost dostane samostatně 1 bod.
Zadavate| přitom stanovuje, Žepři hodnocení zohlední celkově maximálně
20 zkušeností(případů poskýování pľávních služeb v oblasti prźtva
občanského,pracovního a správního), přičemŽ ke zkušenostem uvedeným
u jednotlivých členůrealizačníhotýmu nad ľámec 20 hodnocených

zkušęností nebude přihlédnuto. Maximálně
subkritéľiumzískat 20 bodů.

lze tedy za

toto

Pľo účelyhodnocení nabídek se pouŽije seznam ělenů ręalizaěniho týmu
předloŽený dodavatelem dle ěl.6.4.2. ZD. Dodavatel uvede v ptiloze
tohoto seznamu u kaŽdého z uváděných ělenů přehled právních sluŽeb
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poskýnutých touto osobou v posledních 10 letech v oblasti prźxa
občanského,pracovního a správního (pokud takoqimi zkušenostmi
disponuje). U každétakovéto právní sluŽby bude uveden alespoň stručný
popis předmětu pľávní služby, doba poskýnutí, jakoŽ i subjekt, ktęrému
byla právní sluŽba poskýnuta, včetně údaje o kontaktní osobě, u kteľélze
uváděné skutečnosti ověřit. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit
si informace obsaženév dodavatelem předložęném přehledu zkušeností
člęnůľealizaěního týmu. Zadavate| dodavatele upozorňuje,
že zkušenost člena realizačníhotymu nebude zadavatelem
akceptována a nebude k ní při hodnocení nabídek přihlíženo, ukážouli se údaje uváděné dodavatelem ohledně takové zkušenosti jako
nepravdivé.
Zadavate| výslovně uvádí, že pokud dodavatel v Seznamu členů
realizačniho týmu uvede vicę ĺež4 osoby, budou předmětem hodnocení
zkušenosti těch 4 členůrealizačníhotýmu, kteří (ednotlivě)
dosáhli nejvyššíhopočtu uznatelných zkušeností.

Úaai o celkovém počtu uznate\ných zkušeností(ľelevantních právních
sluŽeb poskýnutých 4 nejzkušenějšími členy rcalizaěniho týmu) uvede
dodavatel na kľycímlistu nabídky. Tento údaj je pouze informativní

činnosti zadavatele, příp' jím pověřené komise.
Před hodnocením nabídek bude zkontrolováno, příp. ověřeno, zďa
zkušenosti členůrealizačniho týmu, uváděné dodavatelem v nabídce,
odpovídajípožadavkům zadavatele, přičemŽ hodnoceny budou pouze
zkuš eno sti plně odpovídaj ícípožadavků m zadav atęIę'
a bude slouŽit k usnadnění

4.

Zkušenost členůľealizačníhotymu v oblasti tľestníhopráva
Přędmětem hodnocení bude u maximálně 4 členůrea|izaěniho týmu
(ěl.6.4.2. ZD) počet zkušeností spoěívajícíchv poskytování právních
sluŽeb v oblasti trestního práva (obhajoba klienta před soudem,
zastupování klienta jakoŽto osoby poškozené účastnév trestním Íizeni,
poľadenství v oblasti tľestní odpovědnosti pľávnických osob, zptacováni
pľávního rozboru či jiné právní poradenství v oblasti trestního práva).
Hodnocení nabídek bude probíhat tak, že zakaždou l takovouto zkušenost
(právní sluŽbu) bude přidělen 1 bod. Pokud více členůrealizaěniho Ęimu
disponuje stejnou zkušeností, povaŽuje se zkušenost každéhočlena
realizačního týmu za samostatně hodnocenou, tj. kaŽđýě|en za takovouto
zkušenost dostane samostatně 1 bod.
Zadavatęl přitom stanovuje, žepti hodnocení zohlední celkově maximálně
10 zkušeností(případů poskýování pľávních sluŽeb v oblasti trestního
prźxa), přičemŽ ke zkušenostem uvedeným u jednotlivých členů
realizačníhotýmu nad rámec 10 hodnocených zkušenostínebude
přihlédnuto. Maximálně lze tedy za toto subkľitéľiumzískat 10 bodů.

Pro účelyhodnocení nabídek se pouŽije seznam členůrealízaěniho týmu
předloŽený dodavatelem dle ě|.6.4.2. ZD. Dodavatel uvede v příloze
tohoto seznamu u kaŽdého zuváđěĺýchělenů přehled právních sluŽeb
poskýnutých touto osobou v posledních 10 letech v oblasti trestního
pĺáva (pokud takovými zkušenostmi đisponuie).U kaŽdé takovéto právní
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služby bude uveden alespoň stručný popis předměfu právní služby, doba
poskýnutí, jakož i subjekt, kterému byla právní sluŽba poskýnuta, včetně
údaje o kontaktní osobě, u které lze uváděné skutečnosti ověřit. Zadavatel
si vyhrazuje pľávo ověřit si informace obsaŽené v dodavatelem
předloŽeném přehledu zkušeností členůrealizačniho týmu. Zadavate|
dodavatele upozoľňuje, že zkušenost člena ľealĺzačníhotymu nebude
zadavatelem akceptována a nebude kní při hodnocení nabídek
přihlíženo, ukážou-li se údaje uváděné dodavatelem ohledně takové
zkušenosti jako nepravdivé.

Zadavatę| výslovně uvádí, že pokud dodavatel v seznamu ělenů
ręalizačniho Ęimu uvede více neŽ 4 osoby, budou předmětem hodnocení

zkušenosti těch

4 členůrealizačníhotýmu,

kteří (jednotlivě)

dosáhli nejvyššíhopoětu uznatelných zkušeností.

Úaaj o celkovém počtu uznatelných zkušeností(relevantních právních
sluŽeb poskýnutých 4 ĺejzkušenějšímiěleny rea|izaěniho týmu) uvede
dodavatel na krycím listu nabídky. Tento údaj je pouze infoľmativní
činnosti zadavatele, příp' jím pověřené komise.
Před hodnocením nabídek bude zkontľolováno, příp. ověřeno, zda
zkušenosti ělenů rcalizačníhotýmu, uváděné dodavatelem v nabídce,
odpovídajípoŽadavkům zadavatele, přičemžhodnoceny budou pouze
zkušenosti plně odpovidajici poŽadavkům zadavatele.
a budę slouŽit k usnadnění

Hodnocení v tomto dílčímkritériu pľoběhne tak, že nabídkám budou nejprve dle shora
uvedených pravidel přiděleny body zajednotlivá subkritéria, tj. za subkritérium č. 1 0-50 bodů'
za subkritérium č. 2 a3 vždy 0-20 bodů a za subkritérium č. 4 0-10 bodů, celkově tedy 0-100
bodů.

Takto přidělené bodové hodnocení bude následně přepoěteno na 100 bodovou stupnici dle níŽe
uvedeného vzotce vyjadřujícího poměr vhodnosti jednotliých nabídek v rámci tohoto
hodnotícíhokritéria k nejvhodnější nabídce (nabíce s nejvyššímpřiděleným počtem bodů):
(body přiděIené v rámci kľitériač. 2 hodnocené nabídce/body přiděIené v rómci
nabídce s nejvyššímpočtem bodů) x 100

kľitériač. 2

Takto získanébodové hodnocęní bude zaokrouhleno na 2 desetinná místa, následně bude
násobęno vahou kritéria č. Ż (20 %) a toto výsledné bodové hodnocení bude opět
zaokľouhledno na 2 desetinná místa'

(Ś

Pro účelyhodnocení nabídek v rámci tohoto kritéńa hodnocení zadavatel stanovil následující
subkľitéria:

Maxĺmální

Subkrĺtéľium
I

počet bodů

Yzorová pľáce č. 1: ,,Pľávní rozboľ k otánce přímého uzavření nové
smlouvy o závazku veřejné služby v železničnídopľavě"

Zadáni: Dodavatel zpracuje právní stanovisko ohledně

postupu
objednatele, kterým bude Hlavní město Praha (zastoupeno organizaci
ROPID ve smyslu $ 6 zákona ě. 19412010 Sb.), při přímémuzavření nové
smlouvy o poskytování veřeiných sluŽeb V přepravě cestuiících
t9

15

konkľétnímvybraným dopravcem v rámci železniěĺidopravy (linka
bude vedenapo űzemi hlavního města Prahy a Středočeského kraje).
s

Dodavatel se bude Ve vzorové práci zabývat zejména specifikací
jednotlivých kroků, které by měl objednatel učinit, identiÍikací
potenciálních problémových situací spolu s návrhem moŽností jejich
řešenía popisem souvisejících rizik včetně doporučeník jejich eliminaci
či alespoň zmírnění.
2

Yzorová práce č.2: ,oVypľacování zadávací dokumentace"

25

avatel zpr acuj e zadétv aci dokumentaci ot evřenéh o zadáv aciho
ŕizęĺina nadlimitní veřejnou zakázl<ll, jejimž předmětem bude dodávka
a instalace (bez souvisejícího inŽenýringu, přípravy infrastruktury nebo
zajišťovánímajetkoprávních otázek k místůminstalace) nových
zastávkových označníkůpro autobusové zastávky ĺa uzemi hlavního
města Pľahy. Zaďavatelęm bude ROPID. Součástívzorové zadávací
dokumentace bude i vzor smlouvy na plnění takové veřejné zakázky.
Součástívzorové zadávaci dokumentace naopak nebudou formuláře podle
s 2I2 zákona.
Zadáni :

D od

Foľmální požadavky pro zpľacování vzoľových pľací
Dodavatelé budou při vypľacování vzorových prací vychźlzet zprávního stavu platného
a účinnéhoke dni zahájeni tohoto zadávaciho řizeni. Vzorové práce budou v nabídce
předloženy (téź)veformátu DoC či DoCx' atoza účelemověření dodľženístanoveného
rosahu prací.
Zadavatel limituje ľozsah vzorové práce č. 1 (Právni rozbor k otázce přímého uzavření nové
smlouvy o závazku veřejné služby v železničnídopravě), věetně všech případných příloh,
na maximálně 15 noľmostran.
ZadavatęI limituje rozsah vzorové pľáce ě. 2 (Vypracování zadávaci dokumentace) takto:
ľozsah zaďávaci dokumentace (včetně všech případných příloh) je stanoven na maximálně 20
normostran, rozsah vzorové smlouvy na plnění veřejné zakázky (včetně všech případných
příloh) je stanoven na maximálně 15 normostran.
Normostranou se ľozumístrana textu v délce 1 800 znaků (symbolů amezer), tj. 30 řádků o 60
zĺacich (včetně poznámek pod čarou). V případě. Že dodavatel u některé vzorové práce
nře.kročí shoľn stanovenÚ maxim Á1ni razsah í1 5 normostran resn 27 000 znakt/ZO normostran
ŕAcń ?Á nÔÔ -nąL.i\ -ol-''Áo
nlznlnncf
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ze zadtryaciho Íizeni. avšak při hodnocení obsahu příslušnévzotové prźrce bude přihlédnuto
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nadstanovený ľozsah (ti. 1ó. a dalšístrany. resp.27 001. adalšíznakyl2l. a dalšístľany,
ľesp' 36 001. a dalšíznaky) bude povaŽován za nenapsaný.

Způsob hodnocení jednotlivých subkrĺtéľií
v rámci kritéľiač. 3 ,,Kvalita zpľacování
právních ľozborů"
Vzorové práce Vypracované dle shora uvedeného zadání dodavatel zadavateli předloŽí jako
součást své nabídky; vzorové práce budou slouŽit pro účelyhodnocení nabizęné kvality
budoucího plnění veřejné zakázky, která vyplpe Z faktické a právní kvalifikace případu
a zohlednění všech ľelevantních aspektů souvisejícíchs danou otázkou, a to z pohledu platné
a účinnélegislativy (českéi evropské), příp. téŽ judikatury či rozhodovací praxe příslušných
orgánů (blíŽe viznižę uvedené hodnocené parametry vzorových pľávních dokumentů).
Ż0

Paľametry, podle kterých bude hodnocena kvalita vzorových pľací(platí shodně pro obě
vzorové ptáce, není-li dále výslovně uvedeno jinak):

Maximální počet bodů

Hodnocený paľametľ

vzorová

pľáce č. 1
1

Celková odbomá právní úľoveňvzorové pľáce, tj. zda

30

vzoľová
pľáce č.2
1

0

akékoliv zjevné
nesprávnosti či dokonce rozpoÍ s platn1imi právními
předpisy (v případě právního ľozboľu téžkva|íta právní
argumentace a náležitéodůvodnění uváděných právních
vzorov á práce po právní stránce nevykazuj

ej

závértl)

2.

Jednoznačnost a sľozumitelnost učiněných právních závěrű,
včetně jasného definování nz1k zvažovaných řešení' jakož
i přípađnýchmoŽností jejich minimalizace či eliminace
(v rámci tohoto paľametru bude zohledněna téŽ úroveň,
ľesp. míľa,,zacilení" odpovědí na dotazy zadavatele) _ tento
parametr se týká pouze právního rozboru (tj. vzorové práce

10

neuplatní se

5

neuplatní se

č.1)

3.

Návaznost zźxěrŮ na obsah rozboru a formulované
argumenty, tj. zda ztxěry a doporučeníobsaženév právním
ľozboru mají SVuj logický základ v právní argumentaci
obsaŽené v pľávním ľozboru a jsou ve vzájemném souladu _

tento parametr se týká
práce č. l)
4.

pove pľávního rozboru (tj. vzoľové

Komplexnost zpracované vzorové práce, tj. zda bylo
zadavatelem defi nované zadtni zpr acov áno vyčerpávaj ícím
způsobem' resp. zda se účastníkvypořádal Se všemi

0

1

0

1

0

neuplatní se

1

0

5

1

zadavatelem poloŽenými dotazylresp. se všemi relevantními
aspekty příslušnévzorové práce; v rámci tohoto paľametru
bude zohledněno i to, zda by účastníkempředloŽená práce
byla pro zadavate|e bez dalšíhovyllŽitelná, anebo
zdabybylo zapotÍebi dodatečných objasnění/doplnění
(v případě zadźpaci dokumentace a vzorové smlouvy bude
přihlíženok tomu, že se bude jednat pouze o návrhy
dodavatele, které by v pľaxi mohly být dále upraveny
s ohledem na konkrétnípotřeby či zvyklosti zadavatele)
5

Zohlednění relevantní oficiální (autoritativní) rozhodovací
praxe v dané oblasti (české,případně téževropské), a to jak
pokud jde o rozsah citované judikatury, tak pokud jde o její
relevanci - tento parametr se týká pouze právního rozboru
(tj. vzoľovépľáce č. 1)

6.

Míľapřehlednosti textu (tzv. uŽivatelský komťort při práci
s textem vzorové pľáce), ti. zejména snadná orientace
ŻI

v textu, vhodná akcentace podstatných informací, v případě
právního ľozboru téžpřehledné shrnutí závérű a doporuěení

Za kaŽdou vzorovou práci bude dodavatęli v souladu se shoľa uvedenou metodikou přidělen
počet bodů odpovidajici míře naplnění jednotlivých shoľa uvedených parametľů relevantních
pro hodnocení vzoľových praci; za Vzorovou práci můŽe být v souladu s touto
metodikou přiděleno 0-75 bodů (v případě vzotové práce ě. 1), ľesp. 0-25 bodů (v případě
vzorové pľáce č). 2), tj. celkově lze za toto kľitériumzískat 0- 100 bodů.
Takto přidělené bodové hodnocení bude následně přepoěteno na 10Obodovou stupnici dle níŽe
uvedeného vzorce vyjadřujícího poměr vhodnosti jednotlivých nabídek v ľámci tohoto
hodnotícíhokritéria k nejvhodnější nabídce (nabíce s nejvyššímpřiděleným počtem bodů):
(body přiděIené v rúmci kritéria č. 3 hodnocené nabídce/body přidělené v rdmci
nabídce s nejvyššímpočtem bodĺů)x I00

krítériač. 3

Takto získanébodové hodnocení bude zaokľouhleno na 2 desetinná místa, následně bude
násobeno vahou kritéria č. 3 (40 %) a toto výsledné bodové hodnocení bude opět
zaokľouhlędno na 2 desetinná místa.

11.3. Stanovení pořadí nabídek
Výsledné hodnocení nabídky (celkový počet bodů) bude dáno součtem ýsledných bodových
hodnot za dilči hodnotícíkritéria 1 až' 3. Na základě tohoto součtu bodů bude stanoveno pořadí
úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, Žę jako nejúspěšnějšíbude stanovena nabídka,
která dosáhla nejvyššíhocelkového počtu bodů. Pořadí nabídek tedy bude určeno sestupně
od nejvyššího(na prvním místě) po nejniŽší (na posledním místě).

l1.4.

Výběľ dodavatele

Zađavatel vybeľe k uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky účastníkazaďávaciho Íizeni,

kteý se na základě shora popsaného hodnocení umístína prvním místě. Zađavatelupozorňuje,
Že vybraný dodavatel bude povineĺ zadavateli předloŽit doklady podle ustanovení s 122
odst. 3, přip.též odst. 5 zákona.

12. Lhůta a místo pľo podání nabídek, otevíľánínabídek

Konec lhůty pro podání nabídek je uveden v oznámení o zahájení zadávacího řízení
uveřejněném ve Věstníku veřejný ch zakázek

Nabídky se dle ustanovení s 107 odst. 1 zákona podávají písemně, a to Ľ&ľadně
v elektľonické podobě pľostřednictvím elektronického nástroie E-ZAK dostupného
na https://ezak.ropid.cz. Nabídka musí být podána tak, aby byla zadavateli doľučena
ve lhůtě pľo podání nabídek. B|iže viz ě|. 15 ZD.

Nabídky budou otevřeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek postupem podle ustanovení
$ 109 zźlkona. Vzhledem kpovinné elektronické podobě nabídek se veřejné otevíľání
nabídek nekoná.
13, Zadźlvacídoku mentace
Infoľmace o přístupu k zadźlvaci dokumentaci byla uvedena v oznámeni o zahájeni zadávaciho

ŕizeĺi.

Zadźxaci dokumentace včetně příloh je umístěna na pľoÍiluzadavate|ę v elektronickém nástroji
E-ZAK, na němŽ budou zveřejňována téŽ veškeľá vysvětlení' změny či doplněni zadávacich
podmínek podle ustanovení $ 129 odst. 5 a7 zźtkona. ľesp. dle ustanovení $ 98 a99 zákona.
22

Poskyování d-odatečných informací (vysvětleni zaďźxací dokumentace) se řídíustanovením
$ 98 zákona. Zádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být podány elektronĺcky,
přičemž zadavate| pľefeľuje použitíelektronického nástroje E_ZAK (profil zadavatele).
14. Dalšípodmínky a pľáva zadavatele

14.1. Dalšízadávací podmínky
Zadavatel nepřĺpouštívariantní řešení.
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.
Z adav atel pro

to

to zadźx aci ĺizeni n es t a n ov uj e zadáv ací l h ů tu.

Účastníci jsou povinni ve svých nabídkách uvést, zda spadají pod definicĺ malého
a středního podniku ve smyslu dopoľučeníKomise 20033flnS2, a to pro účelyvyplnění
formuláře ,,Oznámení o výsledku zadá.ľacího ŕízení"ouveřejňovaného ve Věstníku
veřejných zakázek
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacim Íizeni, nesmí byt současně osobou, jejimž
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéžzadávacim Íizeni prokazuje kvalifikaci. Zadavate|
vyloučíúčastníkazađávacihoŕizeni, který podal více nabídek samostatně nebo společně
sjinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejimŽ' prostřednictvím jiný
účastní k zađävaciho Ť izení v tomtéžzadáv acim ŕizęni pľokazuj e kval i fikaci.
Zadavatel si vyhľazuje právo:

a) v pruběhu lhůty pro podání nabídek poskýnout vysvětlení ZD ďIe ustanovení $ 98 zákona,
či případně za podmínek stanovených v ustanovení $ 129 odst. 7, ľesp. $ 99 zákona
dodatečně změnit nebo doplnitzadźxacípodmínky obsaŽené v ZD;
b) v souladu s ustanovením $ 39 odst. 5 zźlkona ověřovat věrohodnost údajůďnebo dokladů
poskýnutých dodavatelem za účelemposouzení splnění podmínek účastiv zadźxacim
tizeni, jakoŽ i pro účelyhodnocení nabídek' ľesp. opatřit si k tomuto účelupotřebné
údajeidoklady sám;

c) nehĺadit náklady na účastv zadávacimŕizeni, nevracet uchazečům nabídky;
d) zrušit zadźtvaciÍizeniza podmínek uvedených v ustanovení $ 127 zákona;
e) vyloučit účastníkyzadávaciho ĺizeni v souladu s ustanovením $ 48 zákona. Zadavatel
upozorňuje, Že d|e ustanovení $ 48 odst. 7 zákona můŽe vyloučit účastníkazađźxaciho
tizeni, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové spoleěnosti a
nemá vydány výlučně zaknihované akcie. Zađavate| u vybraného đodavateleověří naplnění
tohoto důvođupro vyloučenína základě infoľmací vedených v obchodním rejstříku. Pokud z
informací vedených v obchodním rejstříku vyplývá naplnění tohoto důvodu pro vyloučení'
zadavatel úěastníka zadávacího Íizęni vyloučíze zađźtvacihoiizeni.
Podáním nabídky účastníkpotvrzuje svůj bezpodmínečnýsouhlas s podmínkami stanovenými
v ZD a jejích přílohách, věetně všech vysvětlení ZD poskýnutých zadavatelęm v pruběhu lhůty

2 Dlę definice uvedené v tomto doporučení Komise (viz

htę://eur-lex.europa.eu/1ega1-

contęnt/CS/TXT/?uri:URISERV%3 An2 6026) je:

-

mikropodnik: méně neŽ l0 zaměstnanců

a ročníobrat (ťrnančníčástka získaná zaurčítéobdobí) nebo rozvaha
2 milionů EUR,
malý podnik: méně než 50 zaměstnanců a ročníobrat nebo rozvaha do 10 milionů EUR,

(ýkaz aktiv a pasiv společnosti) do

střední podnik; méně nęŽ 250 zaměstnanců a ročníobrat do 50 milionů EUR nebo rozvaha do 43 milionů
EUR.
Ż3

pľo podání nabídek. Úěastník podáním nabídky výslovně souhlasí s tím, aby zadavatel uveřejnil
na svém profilu zadavatelę informace a dokumenty' k jejichŽ uveřejněni je zadavatel ze zákona
povinen.
Pľáva a povinnosti výslovně v ZD neupravené se řídízákonem.

14.2. Dalšípodmínky pro uzavření smlouvy
Vybľaný dodavatel je v souladu s ustanovením $ 104 písm. e) zttkona povinen zaslat zadavate|i
pľostřednictvím datové schránky po uplynutí lhüty pro podání námitek návrh smlouvy
na plnění veřejné zakäzky včetně všech příloh elektľonicky ve formátu MS WORD
s anonymizovanými informacemi, které ve smyslu $ 3 odst. l zákona č. 340l20L5 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnostiněkterých smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistru
smluv, ve znění pozdějších předpisů, nebudou uveřejněny.

Vsouladu sustanovením $ l04 písm. e) zźtkona bude vybraný dodavatel povinen zađavateli
předloŽit jako podmínku uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky doklad o sjednání
platného pojištěníodpovědnosti za škodu, a to způsobęm a v rozsahu dle čl' 8.3. ZD.
Zadavate| upozoľňuje, že v souladu s ustanovenim $ I22 odst. 4 zákona bude u vybraného
dodavatele, který je právnickou osobou, zjišťovatúdaje o jeho skutečnémmajiteli podle zźlkona
č,' 25312008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z tľestné činnosti a Íinancování
terorismu, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen ,,skuteěný majitel"), a to dálkovým přístupem
do evidence údajůo skuteěných majitelich. Zadavatel současně upozoľňuje, že nebude-li
možnézjistit údaje o skutečnémmajiteli dálkovým přístupem do ęvidence údajůo skutečných
majitelích, bude zadavatęl od vybľaného dodavatelę, ktery je pľávnickou osobou, požadovat,
aby jako podmínku pro uzavření smlouvy v souladu s ustanovęnim $ I22 odst. 5 zákona
předloŽil:

a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skuteěn;im majitelem podle zákona
č,.25312008 Sb., o někteých opatřeních proti \egalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terońsmu,
b) doklady, z nichž vyplyvá vztah všech osob podle písm. a) k vybľanému dodavateli; těmito
doklady jsou zejména

15.

vypis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
Seznam akcionářů,

rozhodnutí statutárního oľgánu o vyplacení podílu na zisku,
společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Komunĺkace mezi zadavatelem

a

dodavateli, požadavky zadavatele

na podání nabídek v elektronické podobě pľostřednictvím elektľonického
nástľoje

15.1. Komunikace mezi zadavatelem

a dodavatelem v zadávacím

řízení

Písemná komunikacę mezi zadavatęlem a dodavatelem v zadtxacim tizeni musí v souladu
sustanovením $ 21l odst. 3 zźtkona pľobíhatvýhradně elektľonicky. Zadavatel pľeferuje
komunikaci prostřednictvím elektľonického nástroje E'-ZAK dostupného na adrese
https.llezakropid.cz' Nabídky se podávají výhradně pľostřednictvím elektľonického
nástroje.

15.2. Elektľonická podoba nabídky
Nabídky se podávají v písemnéformě, a to výlučně v elektľonické podobě pľostřednictvím
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elektľonického nástľoie E_ZAK dostupného na adrese: https:llezakropid.cz. Nabídku nelze
podat v listinné podobě. Podání elektľonickénabídky se řídíuŽivatelskými příručkamiE-ZAK
(viztéžpříloha ě' 3 této ZD\
Nabídka účastníkapodaná v elektronické podobě musí splňovat požadavky podle $ 5 odst. 3
vyhlášky ě. 26012016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajícíchse elektronických
nástrojů, elektľonických úkonůpÍi zadávźníveřejných zakázek a certifikátu shody. Nabídka
bude podána v obvyklém datovém formátu s přihlédnutím k obsahu nabídky (zejména DoC,
DOCX nebo PDF). Tam, kde je to zađavatelemvýslovně poŽadováno, budou přísluŠné
dokumenty předloŽeny (téŽ) ve formáfu DoC nebo DOCX (zejména vzorové práce). Je-li
zákonęm čízadavatelem poŽadováno předloŽení podepsaného dokumentu, předloŽí dodavatel
scan podepsaného dokumenfu, příp' dokument opatřený elektľonickým podpisem.

Pro podání nabídek je nutná ľegistrace v elektľonickém nástrojĺ E-ZAK, přičemž

k registľacĺ je vyžadován zaľučenýelektronický podpis. Podľobné informace jsou
uvedeny na stránkách provozovatele elektronĺckého nástroje http://www.ezakczl.
Nabídky musí účastnícidoruěit shoľa uvedeným způsobem nejpozději đokonce lhůty
pľo podání nabídek. Veškerétechnické požaďavky pro podání nabídky přes systém E-ZAK jsou
popsány na http

V

:

ll

www. ezak'

c

zl ťaql pozadavky-na-system.

případě, že by se vyskýly problémy s podáním nabídky, můžese dodavatel obrátit

na technickou podporu

E-ZAK

7027I9.
čęskémjazyce, s výjimkou dokladů vyhotovených

na tel. čísle:+420 538

Nabídka musí být zpracována

v

ve slovenském jazyce a dokladů o vzdělání v latinském jazyce. Nabídka musí bý datována.

Účastníci jsou povinni podepsat následující dokumenty předkl ádané v nabídce: kĺycílist,
veškerá prohlášení, návrh Smlouvy a dalšídokumenty, na kterých je podpis účastníků
výslovně poŽadován ZD nebo zákonem. Účastníci jsou povinni všechna písemná právnijednání
činěná v souvislosti s podáním nabídky učinit způsobem stanoveným obecně závaznými
předpisy.

Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy. Zadavatel doporučuje
všechny listy nabídky, a to včetně příloh, očíslovatjednotn1ým způsobem umoŽňujícím ověření,
že se jedná o kompletní nabídku.
Zađavatelupozorňuje, Že nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka
zadávaciho řizeni. Zadavate| účastníkůmzađávaciho Íizęni zejméĺadoporučuje zohlednit
rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě
pro podání nabídek (zaďavatel připomíná, že podáním nabídky se rozumí ťrnální odeslání
nabídky do elektronického nástroje po nahrání všech příloh).

15.3. obsah nabídky
Nabídka by měla obsahovat alespoň následující dokumenty a doklady:
a)

kľycílist nabídky obsahující zejména identifikačníridaje dodavatele

v rozsahu

dleustanovení $ 28 odst. 1 písm. g) zźlkona, údaj o nabídkovéceně (viz čl.9 ZD) a číselně
vyjádřený údaj o zkušenostech členůľealizačníhot;ýmu relevantních z hlediska hodnocení
nabídek (viz čl. 11. ZD) _ zadavatel doporučuje pouŽít vzor kľycího listu, kteý tvoří přílohu
č,.l téIo ZD,

b) obsah nabídky _ měl by obsahovat všechny dokumenty nabídky dle doporučeného členění,
ke kter;ýłn budou přiŕazena ěísla příslušných listů, příp. stránek, a to způsobem umoŽňujícím
ověření, že zadavatel prostřednictvím elektronického nástĄe obdľŽel kompletní nabídku,

c) smlouva o spoleěnosti či jiná smlouva či jiný doklad osvědčujíci, jaké bude ľozdělení
Ż5

odpovědnosti za plnění veřejné zaktzky ve smyslu ustanovení $ 103 odst. 1 písm. Í) zźlkona
(e-li relevantní, tj. předkládá-li nabídku více účastníkůspolečně),

d) návľh smlouvy na plnění veřejné zakźnky, včetně požadovaných příloh'
e) doklady prokazující splnění kvalifikace, včetně doklađůvztahujicich se k poddodavatelům
a jiným osobám,

f1 dokumenty poŽadované zadavatelem pro účelyhodnocení nabídek, které nejsou přílohou
návrhu smlouvy dle písm. d) shoľa, ľesp. součástídokladů o kvalifikaci dle písm. e) shoľa
(tj. zejmén a vzotové práce),
g) dalšídokumenty poŽadované zadavatelem v této ZD
ZD aprohlášení dle bodu 14.l. ZD,

-

zejm. ěestné prohlášení dle čl. 8.4.

h) přílohy' resp' dalšídokumenty dle uváŽení účastníka(nepovinné).

16.

Přílohy ZD

Příloha č. 1 _ Kľycílist nabídky
Příloha č).2 - Závazný vzor Smlouvy

Příloha č' 3 _ UŽivatelská příručka E-ZAK-Manuál pro dodavatele (ve znění aktuálním ke dni
zahájeni zad'áv aciho Íizeni)
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