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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU:

Právní služby – 2017

Lhůta pro podání nabídek: 8.3.2017, do 9.00 h Zodpovědná osoba:

Mgr. Matěj Novák

+420 377 103 533

novakma@fnplzen.cz

V souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), 
Vás vyzývám k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu: Právní služby – 2017.
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1. Základní identifikační údaje Zadavatele

Zadavatel
Název Fakultní nemocnice Plzeň

Sídlo
Edvarda Beneše 1128/13
305 99 Plzeň

Zastoupený MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel

Kontaktní 
údaje

Kontaktní osoba pro dotazy Mgr. Matěj Novák

Telefon +420 377 103 533

E-mail novakma@fnplzen.cz

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování právních služeb podle zákona č. 85/1996 Sb., zákon o 
advokacii, ve znění pozdějších předpisů, jejichž potřeba vyvstane při chodu zadavatele, spočívajících 
zejména v poskytování právních porad a konzultací, zpracovávání právních rozborů, stanovisek a 
doporučení, zpracovávání smluv a dalších listin.

Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy na dobu určitou dvou let.

CPV:

79100000-5 Právní služby

79111000-5 Právní poradenství

Jedná se o předem nespecifikované množství právních služeb dle potřeb a požadavku zadavatele 
v předpokládaném rozsahu:

Část 1 - 450 hodin/rok a maximální celkový finanční rozsah 500.000,-Kč/rok bez DPH.

Část 2 - 180 hodin/rok a maximální celkový finanční rozsah 200.000,-Kč/rok bez DPH.

2.1. Rozdělení na části

Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na dvě části. Obě části mají shodný předmět plnění (nikoli rozsah) a 
rozdělení zakázky slouží k zajištění dvou nezávislých dodavatelů. Zadavatel k tomuto přistoupil zejména 
z důvodu možnosti zadávat komparativní stanoviska a posouzení, zastupitelnost při případném střetu zájmů 
nebo vyčerpání kapacit.

Dodavatelé podávají jednu nabídku společnou pro obě části veřejné zakázky, tj. nabídková cena bude 
pro obě části shodná. Dodavatel, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější v Části 1, nebude v Části 2 
hodnocen.
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3. Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 1.400.000,- Kč bez DPH.

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky: únor 2017

Předpokládaný termín ukončení plnění zakázky: leden 2019

Místo plnění FN Plzeň

5. Způsob prokázání kvalifikace

Účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) je povinen prokázat kvalifikaci v dále uvedeném rozsahu. 
Veškeré doklady požadované k prokázání splnění kvalifikace mohou být předloženy v prosté kopii. Nabídka 
bude podepsána statutárním orgánem účastníka, v případě podpisu jinou osobou musí byt originál nebo 
úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými účastník prokazuje splnění kvalifikace. 
Nesplnění těchto podmínek posoudí Zadavatel jako nesplnění kvalifikace s následkem vyloučení účastníka
ze soutěže.

Splněním kvalifikace se rozumí:

a) splnění podmínek základní způsobilosti dle bodu 5.1. této výzvy,

b) splnění profesní způsobilosti dle bodu 5.2. této výzvy,

c) splnění technické kvalifikace dle bodu 5.3. této výzvy.

5.1. Základní způsobilost

Podmínky základní způsobilosti splňuje účastník, který splňuje veškeré zákonné požadavky dané § 74 odst. 
1 zákona. Dodavatel prokazuje splnění těchto podmínek základní způsobilosti předložením čestného 
prohlášení podepsaným osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.

5.2. Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník, který předloží:

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je 
v ní zapsán,

b) doklad o členství v profesní samosprávné komoře – výpis nebo potvrzení ze seznamu advokátů, 
advokátních koncipientů, evropských usazených advokátů

5.3. Technická kvalifikace

5.3.1. Seznam významných služeb

Účastník prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením seznamu významných právních služeb 
formou čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zjevné naplnění níže uvedených požadavků zadavatele 
(zadavatel požaduje uvedení konkrétních informací rozhodných pro posouzení splnění uvedených 
požadavků, nikoli pouhé prohlášení, že dodavatel uvedené splňuje) a identifikace osob, kterým byly tyto 
služby poskytovány, vč. kontaktu pro ověření pravdivosti uvedených údajů.

Zadavatel požaduje, aby uvedené významné právní služby byly poskytovány v posledních třech letech 
(od 1.1.2014 do data podání nabídky) a jejich předmětem bylo:
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a) nejméně 3 případy poskytnutí právního poradenství v podobě vypracování právních stanovisek či 
analýz v oblasti práva veřejných zakázek nebo tvorby zadávací dokumentace;
b) nejméně 2 případy spočívající v zastupování klienta (nerozhodno, zda na straně zadavatele či 
uchazeče) před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže při výkonu dozoru nad zadáváním veřejných 
zakázek dle zákona o veřejných zakázkách, respektive zákona o zadávání veřejných zakázek;
c) nejméně 2 právních služeb poskytování kontinuálního právního poradenství (zpracování právních 
stanovisek, resp. smluv pro klienta) v oblasti občanského práva po dobu alespoň 12 měsíců, přičemž 
odměna za poskytování těchto služeb činila alespoň 500.000,-Kč bez DPH za každou z nich. Každá 
z těchto služeb musí být poskytována odlišné osobě, tj. třem různým osobám;
d) nejméně 2 případy právního zastupování v soudním sporu v oblasti pracovního práva;
e) nejméně 2 případy v zastupování klienta v soudním řízení o náhradu škody na zdraví,
f) nejméně 1 případ právního poradenství spočívajícího v přípravě, úpravě nebo doplnění interních 
předpisů pro zaměstnavatele zaměstnávajícího alespoň 250 zaměstnanců;
g) nejméně 2 případy poskytování právní služby spočívající v oblasti medicínského práva;
h) nejméně 1 případ poskytování právního poradenství týkajícího se nakládání s majetkem státu dle 
zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích; 

přičemž kromě písm. c) není rozhodné, zda budou požadavky kumulovány v rámci více významných 
služeb poskytovaných různým osobám.

Seznam významných služeb bude zároveň sloužit jako podklad pro hodnocení nabídek v kritériu 
„Zkušenost dodavatele a osob přímo se podílejících na plnění veřejné zakázky“. Ke skutečnostem v něm 
výslovně neuvedeným, nebo informacím, které se zadavateli nepodaří u příslušných objednatelů služeb 
ověřit, nebude při hodnocení nabídek brán zřetel.

5.3.2. Realizační tým

Uchazeč o tuto veřejnou zakázku musí mít k dispozici realizační tým složený nejméně z 5 advokátů či 
advokátních koncipientů zapsaných v seznamu advokátů či advokátních koncipientů, popřípadě seznamu 
evropských advokátů vedeném Českou advokátní komorou dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění 
pozdějších předpisů, přičemž:

a) vedoucí realizačního týmu musí být advokátem s praxí v poskytování právních služeb v advokacii 
v délce trvání nejméně 5 let a mít prokazatelnou praxi s vedením týmu,
b) minimálně jeden člen realizačního týmu musí mít prokazatelnou praxi v oblasti práva veřejných 
zakázek v délce trvání alespoň 5 let,
c) minimálně jeden člen realizačního týmu musí mít prokazatelnou odbornou praxi v oblasti práva 
občanského a pracovního v délce trvání alespoň 5 let,
d) minimálně jeden člen realizačního týmu musí mít prokazatelnou odbornou praxi v oblasti 
medicínského práva v délce trvání alespoň 5 let.

Tento kvalifikační předpoklad prokáže účastník předložením seznamu členů realizačního týmu 
s uvedením identifikace jednotlivých členů. Dále předložením profesních životopisů každého člena 
realizačního týmu, z jehož obsahu bude zjevné naplnění uvedených požadavků zadavatele. 

Seznam členů realizačního týmu a profesní životopisy budou zároveň sloužit jako podklad pro hodnocení 
nabídek v kritériu „Zkušenost dodavatele a osob přímo se podílejících na plnění veřejné zakázky“. Ke 
skutečnostem v něm výslovně neuvedeným, nebo informacím, které se zadavateli nepodaří ověřit, nebude 
při hodnocení nabídek brán zřetel.

6. Požadovaná struktura nabídky

Účastník ve své nabídce musí doložit minimálně níže uvedený rozsah požadavků:

a) Identifikační údaje účastníka.

b) Prokázání splnění základní způsobilosti. (bod 5. 1., této výzvy)

c) Prokázání splnění profesní způsobilosti. (bod 5. 2., této výzvy)

d) Prokázání splnění technické kvalifikace dle této výzvy. (bod 5. 3., této výzvy)

e) Čestné prohlášení o pojištění odpovědnosti

f) Návrh podepsaný účastníkem dle vzorové smlouvy, která je přílohou této výzvy.
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g) Další dokumenty dle uvážení účastníka.

7. Vysvětlení zadávací dokumentace

Každý účastník je oprávněn po Zadavateli požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost o 
poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena na emailovou adresu kontaktní osoby, která 
je uvedena v základních identifikačních údajích Zadavatele a to nejpozději 2 pracovní dny před koncem lhůty 
pro podání nabídek. Zadavatel doručí vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, 
včetně přesného znění žádosti, současně všem zájemcům, kteří byli osloveni výzvou nebo kterým byla 
výzva poskytnuta. Zároveň Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace a odpovědi na dotazy na 
svých webových stránkách.

8. Hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude 
hodnocena na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality. Zadavatel stanovil následující 
kritéria hodnocení. Jednotlivým kritériím hodnocení stanovil zadavatel váhu vyjádřenou takto:

Kritérium Váha

Nabídková cena
80 % (až 80 bodů v 

hodnocení)

Zkušenost dodavatele a osob přímo se podílejících na plnění veřejné zakázky
20 % (až 20 bodů v 

hodnocení)

V rámci kritéria „Nabídková cena“ bude hodnocena cena zpracovaná dle čl. 9 této výzvy. Jako 
nejvýhodnější nabídka bude hodnocena nabídka s nejvyšším počtem získaných bodů, tj. nabídka s nejnižší 
nabídkovou cenou bez DPH. Pro hodnocení nabídek použije zadavatel bodové rozmezí 0 až 80 bodů. 
Každé jednotlivé nabídce bude přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v 
rámci kritéria. Pro číselně vyjádřitelné kritérium, pro které má nejvýhodnější nabídka nejnižší hodnotu 
kritéria, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 80 a poměru hodnoty 
nejvýhodnější nabídky k hodnocené nabídce v rámci kritéria. Zadavatel bude hodnotit v rámci kritéria 
nabídkovou cenu v Kč bez DPH podle její výše. Zadavatel bodovou hodnotu vypočte podle vzorce:

nejnižší nabídková cena
počet bodů kritéria = ------------------------------------- x 80 (bodů)

hodnocená nabídková cena

Takto vypočtená bodová hodnota bude následně zaokrouhlena na 2 desetinná místa.

V rámci kritéria „Zkušenost dodavatele a osob přímo se podílejících na plnění veřejné zakázky“ bude 
hodnocena ve dvou subkritérií: referenční zakázky a složení realizačního týmu. V každém z subkritérií bude 
dodavateli přiděleno 0 až 20 bodů dle následující metodiky.

Subkritérium „referenční zakázky“

Zadavatel přidělí dodavateli příslušný počet bodů při splnění dále uvedených podmínek:

Za každou službu uvedenou mezi referenčními službami v seznamu významných služeb splňující 
podmínku dle bodu 5.3.1 písm. c) této výzvy nad minimální počet (2) přidělí zadavatel dodavateli 1 bod. 
Tímto způsobem může dodavatel získat maximálně dva body.

Za každou službu uvedenou mezi referenčními službami v seznamu významných služeb splňující 
podmínku dle bodu 5.3.1 písm. c) této výzvy přidělí zadavatel dodavateli 1 bod, pokud taková služba byla 
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zároveň poskytována zdravotnickému zařízení s lůžkovou péčí. Tímto způsobem může dodavatel získat 
maximálně dva body. 

Za každý případ uvedený mezi referenčními službami v seznamu významných služeb splňující podmínku 
dle bodu 5.3.1 písm. a) této výzvy přidělí zadavatel dodavateli 1 bod, pokud předmětem takové služby byla 
veřejná zakázka s předpokládanou hodnotou alespoň 100.000.000,-Kč. Tímto způsobem může dodavatel 
získat maximálně dva body.

Za každý případ uvedený mezi referenčními službami v seznamu významných služeb splňující podmínku 
dle bodu 5.3.1 písm. a) této výzvy přidělí zadavatel dodavateli 1 bod, pokud předmětem takové služby byla 
veřejná zakázka realizovaná v rámci projektu Evropských strukturálních investičních fondů. Tímto způsobem 
může dodavatel získat maximálně dva body.

Za každý případ uvedený mezi referenčními službami v seznamu významných služeb splňující podmínku 
dle bodu 5.3.1 písm. g) této výzvy nad minimální počet (2) přidělí zadavatel dodavateli 1 bod. Tímto 
způsobem může dodavatel získat maximálně dva body.

Subkritérium „složení realizačního týmu“

Zadavatel přidělí dodavateli příslušný počet bodů při splnění dále uvedených podmínek:

Pokud doba advokátní praxe vedoucího realizačního překročí minimální požadovanou (doba trvání 5 let
až 10 let), přidělí zadavatel dodavateli jeden bod, pokud doba advokátní praxe vedoucího realizačního 
překročí 10 let, přidělí zadavatel dodavateli tři body.

Za každého advokáta uvedeného v seznamu realizačního týmu, kromě vedoucího, přidělí zadavatel 
dodavateli jeden bod. Tímto způsobem může dodavatel získat maximálně čtyři body.

Pokud všichni členové realizačního týmu (alespoň 5 členů, pokud jich dodavatel uvede více než 
minimální počet) splní minimální praxi dle bodu 5.3.2 písm. b), c) a d), přidělí zadavatel dodavateli tři body.

Nejvýhodnější nabídkou bude nabídka, která získá součtem přidělených bodů obou kritérií hodnocení
nejvyšší bodovou hodnotu.

Zadavatel nejprve provede hodnocení nabídek dle výše uvedeného pro Část 1. Následně provede 
hodnocení pro Část 2, přičemž nabídka vybraného dodavatele v Části 1 (dodavatel s nejvýhodnější 
nabídkou) nebude do tohoto hodnocení zahrnuta.

9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Cena bude uvedena jako cena konečná bez DPH za jednu hodinu právních služeb. 

V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady, související s plněním předmětu veřejné zakázky.

10. Variantní nabídky

Každý účastník může v rámci zadávacího řízení předložit pouze jednu nabídku. Zadavatel vyloučí ze 
zadávacího řízení účastníka, který předložil více nabídek či variantní nabídku.

11. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je Zadavatelem stanovena na 8.3.2017, do 9.00 hod. Uvedeným termínem se 
rozumí doručení na adresu uvedenou v bodě 14. této výzvy.

12. Lhůta, po kterou jsou účastníci nabídkami vázáni

Lhůta, po kterou jsou účastníci nabídkami vázání, činí 60 kalendářních dnů ode dne následujícího po 
skončení lhůty pro podání nabídek.



Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 
Právní služby – 2017

Fakultní nemocnice Plzeň email: fnplzen@fnplzen.cz

Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň 305 99 http://www.fnplzen.cz

Strana 7 (celkem 9)

13. Požadavky na zpracování a předložení nabídky

Nabídka účastníka bude zpracována v písemné formě v českém jazyce (v jednom originálním 
vyhotovení) v rozsahu této výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Nabídka 
bude předána v tištěné formě a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy pevným sešitím.

Účastníci podají nabídku v řádně uzavřené neporušené obálce či jiném obalu výrazně označeném:

 názvem zakázky a 

 nápisem „NEOTEVÍRAT“.

Obálka, či obal, bude odpovídajícím způsobem zajištěna proti manipulaci. Při odeslání poštou doporučuje 
zadavatel nabídku zaslat doporučeně.

14. Způsob a místo pro podání nabídek

Nabídku může účastník poslat poštou na adresu Fakultní nemocnice Plzeň, Oddělení veřejných zakázek, 
alej Svobody 80, 304 60 Plzeň, nebo doručit osobně na stejnou adresu v pracovních dnech, pondělí až 
pátek, od 7:00 do 15:00 hodin, tak aby byla zadavateli doručena nejpozději do konce lhůty pro podání 
uvedené v bodě 11. této výzvy. Osobní předání je vhodné předem telefonicky dohodnout s přijímající osobou 
p. Gabrielou Maškovou, tel. 377 103 663.

15. Obchodní podmínky

Zadavatel jako součást této Výzvy předkládá obchodní podmínky. Obchodní podmínky stanovené pro 
předmětnou veřejnou zakázku jsou vymezeny formou závazného textu návrhu smlouvy o dílo. Obchodní 
podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1 této Výzvy. Obchodní podmínky jsou závazné a neměnné. Dodavatel 
je povinen obchodní podmínky zadavatele akceptovat v plném rozsahu.

Nabídka dodavatele musí zcela respektovat stanovené obchodní podmínky. Dodavatel je povinen upravit 
návrh smlouvy pouze o údaje nezbytné pro vznik závazného návrhu smlouvy (zejména identifikační údaje 
dodavatele, cenové údaje a popřípadě jiné údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a 
takto doplněné obchodní podmínky předloží jako nedílnou součást své nabídky - Závazný návrh smlouvy. 
Rozsah plnění, který je příslušný dané části veřejné zakázky dodavatel v návrhu smlouvy nedoplňuje, bude 
doplněno na základě výběru nejvýhodnější nabídky před podpisem smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Dodavatel není oprávněn činit změny obchodních podmínek nad rámec výše uvedeného, případnou 
úpravu jiných než shora uvedených částí textu obchodních podmínek považuje zadavatel za nedodržení 
podmínek stanovených touto Výzvou.

Návrh smlouvy bude obsahem nabídky a bude podepsán dodavatelem, respektive osobou oprávněnou 
jednat za dodavatele.

16. Práva Zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje:

a) odmítnout všechny předložené nabídky;

b) zrušit zadávací řízení;

c) nevracet podané nabídky;

d) upřesnit podmínky zakázky;

e) právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit, případně vyjasnit informace a skutečnosti 
deklarované účastníkem v jeho nabídce;

f) vyloučit ze soutěže účastníka, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené ve výzvě;

g) vyžádat si od účastníka písemné doplnění nabídky a ověřit si informace, uvedené účastníkem v 
nabídce;

h) účastníkovi podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se Zadavatelem;
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i) výběrem nejvhodnější nabídky účastníka nevzniká právní vztah, Zadavatel si vyhrazuje právo 
jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění;

j) účastník nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v soutěži.

17. Přílohy

1. Vzorová smlouva

V Plzni dne1.03.2017

……………………………..

Podpis
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