Věc: Vyhodnocení nabídek dle zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
k zajištění nákupu Poskytování právních služeb pro Drážní úřad – uzavřená výzva.
Na základě interního průzkumu obchodních společností, dále jen možných dodavatelů,
provedeného pomocí internetu byli osloveni následující možní dodavatelé:

Dodavatel
VVV Legal s.r.o.
BS Legal
CÍSAŘ, ČEŠKA,
SMUTNÝ s.r.o.

Adresa
Václavské náměstí
802/56,
110 00 Praha 1
Jánský vršek 323/13
118 00 Praha 1
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4

E-Mail

IČ
DIČ
4926633
CZ04926633

office@bslegal.cz
ak@akccs.cz

71467262
CZ7801210450
48118753
CZ48118753

Poptávka byla zveřejněna od 19.10.2017, termín pro podání nabídek byl stanoven do
6.11.2017.
Otevírání nabídek proběhlo dne 7.11.2017 v 10:00 hodin v následujícím složení komise: Ing.
Martina Fialová, Bc. Hana Kynclová, JUDr. Roman Bulíř.

Zjednodušená vyhodnocovací tabulka:
Dodavatel

Nabízená cena
za 1 hod.
(Kč bez DPH)

VVV Legal s.r.o.

Důvod zvýhodnění /
zamítnutí nabídky

Poznámka

Dodavatel nabídku nedodal

BS Legal

1 600,00 Kč

CÍSAŘ, ČEŠKA,
SMUTNÝ s.r.o.

1 500,00 Kč

Vyřazení nabídek z vyhodnocení pro nesplnění podmínek zadání
•
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.
•
Požadavky zadavatele na kvalifikaci. Zadavatel v předmětné veřejné zakázce malého
rozsahu na služby požaduje prokázání kvalifikace, a to následujícím způsobem:
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.
Profesní způsobilost
Dodavatel doloží prokázání profesní způsobilosti ve smyslu § 77 zákona předložením
prosté kopie těchto dokladů: 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.
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.
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.
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.

Do výběrového řízení byly doručeny celkem dvě nabídky. Po podrobném prostudování
těchto nabídek nebylo shledáno vad z hlediska splnění podmínek zadání a byly proto
připuštěny k dalšímu vyhodnocení dle použitých hodnotících kritérií.
Vyhodnocení nabídek podle jednotlivých použitých kritérií:
Nejnižší nabídková cena za celý předmět dodávky – váha 100 %.

–

Dodavatel

Nabízená cena za 1 hod.
(Kč bez DPH)

CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o.

1 500,00 Kč

BS Legal

1 600,00 Kč

Po tomto vyhodnocení bylo přikročeno k výběru vítěze. Ke sporům v komisi nedošlo,
a nebylo třeba hlasování o žádném z použitých kritérií. Podle platné směrnice pro hospodaření
s finančními prostředky DÚ komise doporučuje řediteli uzavřít smlouvu na poptávané služby
s dodavatelem CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o..

Zdůvodnění:
Dodavatel CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s.r.o. nabídl nejnižší cenu za poptávané služby.
Jeho nabídka zároveň nejlépe vyhověla kritériím uvedeným v poptávce. Dodavatel má
zastoupení v místě plnění a lze se domnívat, že závazky plynoucí z uzavření smlouvy beze
zbytku dodrží.

V Praze dne 27.11.2017:
Jméno a příjmení

Funkce

Ing. Martina Fialová

vedoucí oddělení metodickoprávního a přestupkového

Bc. Hana Kynclová

přestupky

JUDr. Roman Bulíř

referent oddělení ostatních drah

S vyhodnocením a pořízením formou smlouvy souhlasí
Ing. Jiří Kolář, Ph.D.

ředitel DÚ

Podpis

