
Poptávka na zajištění právních služeb  

 

Institut pro veřejnou správu Praha, státní příspěvková organizace 

Dlážděná 1004/6, 110 00 Praha 1 

IČO: 70890293 

Kontaktní osoba zadavatele: JUDr. Petr Šticha, 974 863 507, 736 610 232 

Předmět poptávkového řízení  

Uzavření smlouvy o poskytování právní služby pro Institut pro veřejnou správu Praha, 

spočívající v přípravě na řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí finančního úřadu o 

uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně spočívající v použití výnosů z jiné činnosti 

státní příspěvkové organizace v rozporu s rozpočtovými pravidly a v zastupování Institutu pro 

veřejnou správu Praha advokátem v tomto řízení a v řízeních navazujících. 

Základní hodnotící kritérium: 

Nabídková cena za jednu hodinu právní služby bez DPH. 

Doba a místo plnění: 

Doba plnění je ihned po uzavření smlouvy. Místem plnění je Dlážděná 6, Praha 1. 

Doložení kvalifikace dodavatelů: 

Prokázání základní způsobilosti 

Uchazeč předloží čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za 

uchazeče: 

-  že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak 

v zemi sídla, místě podnikání či bydliště dodavatele  

- že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na 

sociální zabezpečení a příspěvku na sociální politiku zaměstnanosti, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místě podnikání či bydliště dodavatele  

Prokázání profesní způsobilosti 

Uchazeč doloží prostou kopií dokladu, vydanou profesní samosprávnou komorou, tj. 

osvědčení o oprávnění poskytovat právní služby na území ČR dle zákona č.85/1996 Sb., o 

advokacii, ve znění pozdějších předpisů. 

Prokázání odborné způsobilosti 

Uchazeč doloží tři ukončené významné služby obdobného předmětu poptávky (bylo již 

pravomocně rozhodnuto), tj. zastoupení objednatele v řízení o opravném prostředku a 

pokračujícím řízení správním soudnictví, a to formou čestného prohlášení. 



Závazná struktura nabídky 

Nabídka může být zpracována pouze v českém jazyce a bude obsahovat následující části: 

1.Krycí list – obsah – kontaktní údaje, nabídková cena bez DPH/ hodinu právních služeb 

2.Prokázání kvalifikace – viz výše 

3.Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, kde budou 

vymezeny mimo jiné další podmínky odměny (tj. účtování kratších časových úseků, hotové 

výdaje, poplatky, součinnost, odpovědnost AK, výše pojistného plnění pro případ 

odpovědnosti). Uchazeč v nabídce uvádí pouze jednu variantu. 

 

Lhůta, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou 

Uchazeč je vázán svou nabídkou do uzavření smlouvy. 

Lhůta po předložení nabídky 

Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může uchazeč podat svou nabídku. Lhůta 

pro předložení nabídky končí dne 23.11.2017 ve 12:00. 

Způsob a místo předložení nabídky 

Na adresu zadavatele poštou či osobně v uzavřené obálce s označením „NEOTEVÍRAT – 

PRÁVNÍ SLUŽBY“. 

Závěrečné ustanovení 

Účastníkům nenáleží za vypracování nabídek žádná odměna ani úhrada nákladů spojených 

s jejich vypracováním a s účastí v poptávkovém řízení. Nabídky ani jejich jednotlivé části 

nebudou uchazečům vráceny. Splněním podmínek poptávkového řízení nevzniká účastníkovi 

nárok na uzavření smlouvy. 

 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 

1. Požadovat od uchazečů informace a možnost ověřit si skutečnosti uvedené 

v nabídkách. 

2. Jednat s uchazečem o smluvních podmínkách. 

3. Zadávací řízení kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodů, nejpozději do uzavření 

smlouvy s vybraným uchazečem. 

V Praze dne 16.11.2017 

 

     doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.M. 

             ředitel 
 


