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                            Zadávací  dokumentace 

 

 

 
                                                      veřejná zakázka č. 12/2017 

                                             pro vypracování a předložení nabídky  

                                             pro veřejnou zakázku malého rozsahu 

 

 

 

 

                                                                 pod názvem 

                      „Právní poradenství při přípravě projektu,  

                                 zařízení pro využití odpadu“ 

 
                                           formou veřejné soutěže 

 

 
 

 

Společnost Technické služby Havířov a.s. vyhlašuje poptávkové řízení o nejvhodnější 

nabídku, pro poskytnutí služby „ Právní poradenství při přípravě projektu - zařízení pro 

využití odpadu“, veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR). Poptávkové řízení 

není zadávacím řízením podle zákona č. 134/2016 Sb. zákon o zadávání veřejných zakázek 

(dále jen ZZVZ). Jedná se o veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., Občanský zákoník (dále jen OZ), formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku ve 

smyslu §§ 1772 až 1779 OZ. Zadavatel uchazeče upozorňuje, že pokud je v zadávací 

dokumentaci odkazováno na ZZVZ je tak činěno pouze z důvodu specifikace rozsahu 

prokazování kvalifikace. Zadavatel poukazuje na skutečnost, že poptávkové řízení vypsal 

v souladu s dodržením ustanovení § 27 písm. a), s odkazem na § 31 a dodržením zásad dle § 

6, ZZVZ. 

Tímto si Vás dovolujeme oslovit jako jednoho z možných poskytovatelů poptávaných 

právních služeb o předložení nabídky dle stanovených kritérií vyhlašovatelem:   

      

1. Vyhlašovatel: Technické služby Havířov a.s. 

se sídlem: 736 01 Havířov Město, Karvinská 66/1461 

zastoupen: Ing. Ludvík Martinek, ředitel společnosti 

IČ: 253 75 601      

DIČ: CZ25375601 

Tel: 596 802 601    

Fax: 596 811 099 

                                   e-mail: tsh@tsh.cz 

http://www.tsh.cz/
mailto:tsh@tsh.cz
mailto:tsh@tsh.cz
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2. Předmět plnění: 

Poskytnutí externích právních služeb při přípravě projektu „zařízení pro využití 

odpadů“, který je připravován na základě memoranda o spolupráci mezi městem Havířov, 

městem Karviná a firmou Veolia Česká republika a.s. Jedná se zejména o kontrolu 

jednotlivých částí projektu, návrhů řešení dílčích problematik v uspořádání projektu a jiných 

záležitostí, zda tyto jsou v souladu s platnou legislativou. 

 

3. Specifikace poskytovaných právních služeb:  

 účast na jednáních dílčí pracovní skupiny pro oblast „Právo“ 

 zpracování různých právních materiálů potřebných pro přípravu projektu zpracování 

 variant řešení legislativních záležitostí projektu 

 hájení zájmů vyhlašovatele při jednáních v rámci přípravy projektu, který byl k tomuto 

účelu zplnomocněn městem Havířov, 

 poradenská činnost z oblasti legislativy pro ostatní členy pracovních skupin v rámci 

přípravy projektu (fyzicky i elektronickou komunikací). 

 

Požadovaná znalost práva z oblastí: 

- Korporátní právo,  

- Správní řád,  

- Právo týkající se životního prostředí, 

- Zákon o obcích, 

- Občanský zákoník 

 

 

4. Místo plnění:  

Sídlo společnosti – Havířov Město, Karvinská 63/274. 

Jednání k předmětu VZMR nemusí probíhat jen v sídle společnosti, ale můžou se 

uskutečňovat v rámci Moravskoslezského kraje, výjimečně i mimo kraj. Z tohoto důvodu je 

vyžadována časová flexibilita. 

 

5. Zadávací výzva: 

Zadávací výzva k podání nabídek bude uveřejněna na webových stránkách 

vyhlašovatele www.tsh.cz a poskytována přímo stažením z webových stránek zadavatele nebo  

na žádost uchazečů dle informací uvedených ve výzvě.  Informace o uchazečích,  kterým byla 

zadávací výzva poskytnuta, se nesdělují. Údaje uvedené v jednotlivých  částech zadávací 

výzvy vymezují požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky.  Těmito podklady je 

uchazeč povinen se řídit při zpracování nabídky. 

 

6. Hodnotící kritérium:  

Vyhlašovatel požaduje uvedení těchto skutečností: 

 Cena v Kč bez DPH/hod. za výkon 

 Cena v Kč bez DPH/hod. za dopravu 

 Dojezdová vzdálenost do sídla zadavatele 

 Lhůta pro sdělení o potřebě fyzické účasti na jednání 

http://www.tsh.cz/
mailto:tsh@tsh.cz
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Podané nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti na základě výše uvedených 

skutečností (nejnižší nabídková cena za výkon i dopravu, nejkratší dojezdová vzdálenost do 

sídle vyhlašovatele a nejkratší lhůta pro sdělení o potřebě fyzické účasti na jednání 

Vyhodnocení nabídek bude vyhlašovatelem provedeno nejpozději do termínu 23.8.2017, a 

to oznámením zúčastněným uchazečům o přidělení nejvhodnější nabídky vítěznému uchazeči  

a oznámením ostatním uchazečům soutěže, kteří v soutěži neuspěli, že jejich nabídky 

odmítnul. 

 

 

7. Způsob zpracování nabídkové ceny:  

Nabídková cena bude uvedena v Kč, a to v členění bez DPH, výše DPH a včetně DPH 

za výkon a samostatně ve stejné prezentaci za cestovní náklady. Nabídkovou cenu lze 

překročit pouze v případě, že dojde před nebo v průběhu realizace poskytovaných služeb ke 

změně sazeb DPH proti sazbám platným v době podání nabídky. Jiné podmínky pro 

překročení nabídkové ceny vyhlašovatel nepřipouští. 

Daňový doklad bude vystaven uchazečem a předložen měsíčně za provedené výkony a 

vyúčtované cestovní náklady, doba splatnosti daňového dokladu bude stanovena na 21 

kalendářních dnů.        

 

                                              

8. Lhůta pro podání nabídek a Otevírání obálek:: 
Nabídky uchazečů budou doručeny nejpozději do 16.8.2017 do 10,00 hod na adresu 

sídla zadavatele – Technické služby Havířov a.s., Havířov Město, Karvinská 66/1461. 

Otevírání obálek proběhne dne  16.8.2017 v 10,15 hod v sídle zadavatele, v zasedačce. 

Otevírání obálek proběhne bez účasti uchazečů.  

 

 

9. Požadavky zadavatele na podání nabídek:  
Nabídky  budou podány v uzavřené obálce a označeny: 

 

NEOTEVÍRAT  -  VZMR č. 12/2017 

„ Právní poradenství při přípravě projektu, zařízení pro využití odpadu“ 

 

Na obálce musí být uvedena úplná adresa uchazeče i zadavatele. Nabídky lze doručit 

poštou, osobně na sekretariát ředitele nebo jiným vhodným způsobem na adresu Technické  

služby Havířov a.s., 736 01 Havířov Město, Karvinská 66/1461 v pracovní dny od 7,00 do 

14,00 hod. vhodným způsobem zabezpečené obálce. 

Zadavatel neodpovídá za zdržení zásilky zaviněné poštou či jiným přepravcem. Za čas 

podání nabídky se považuje její fyzické převzetí sekretariátem zadavatele. Nabídky podané po 

lhůtě nebo nabídky, které budou poškozeny tak, že se z nich dá obsah vyjmout nebudou 

přijaty a budou ve stavu v jakém byly doručeny v době vadného podání vráceny zpět 

uchazeči. 
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10. Prokázání kvalifikačních předpokladů: 

Uchazečem může být pouze advokát, který je v souladu s platnými právními předpisy 

oprávněn vykonávat advokacii v plném rozsahu a kterému nebyl výkon advokacie 

pozastaven. Tuto skutečnost doloží uchazeč prostou kopií o zápisu do seznamu advokátů a 

dále předloží prostou kopií výpisu ze seznamu advokátů vedeného Českou advokátní 

komorou, který nebude starší než 15 kalendářních dnů, počítáno ode dne podání nabídky. 

 

11. Obsah nabídek: 

 Název a přesnou adresu uchazeče v četně uvedení telefonního čísla a emailového 

spojení. 

 Dokumenty o prokázání kvalifikačních předpokladů. 

 Nabídková cena, cena za dopravu, dojezdová vzdálenost do sídla zadavatele a uvedení 

lhůty pro sdělení o potřebě fyzické účasti na jednání. 

 Vypracovanou a podepsanou příkazní nebo jinou vhodnou smlouvu o poskytování 

předmětu VZMR. 

 

Nabídka musí být zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy, například 

provázáním nabídky provázkem, jehož konec bude zapečetěn nebo přelepen nebo jinak 

zajištěn, ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list 

z nabídky volně vyjmout. 

 

12. Ostatní ujednání: 

Nabídky a veškeré doklady budou předloženy v českém jazyce. 

Uchazeči nemají právo na náhradu nákladů spojených s účasti v soutěži. 

Vypisovatel si vyhrazuje právo zakázku zrušit bez udání důvodů, odmítnout všechny 

předložené nabídky bez udání důvodů nebo nevybrat žádného uchazeče. 

Vypisovatel je oprávněn zveřejnit na svých webových stránkách http://www.tsh.cz 

uzavřenou smlouvu s uchazečem, kterému byla na základě tohoto výběrového řízení přidělena 

vy soutěžená veřejná zakázka. 

Vypisovatel je oprávněn před podpisem smlouvy o poskytnutí předmětu veřejné 

soutěže požadovat od uchazeče předložení dokumentů prokazujících kvalifikační předpoklady 

v originále. 

Vypisovatel předpokládá termín plnění od 09/2017 do 12/2018 v objemu VZMR cca 

250.000,- Kč. 

Vybraný uchazeč je povinen poskytnout vypisovateli součinnost potřebnou k uzavření 

smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena nejpozději do 20 dnů ode dne doručení 

oznámení o přidělení veřejné zakázky. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít s vypisovatelem 

smlouvu nebo neposkytnul-li potřebnou součinnost tak, aby mohla být smlouva v daném 

termínu uzavřena, uzavře zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil další v pořadí. 

Případné dotazy Vám zodpoví Bc. Václav Zyder, telefon 5968026, mobil 776573114, 

e-mail: zyder@tsh.cz, manažer nových projektů. 

 

 

                                                                                      Ing. Ludvík Martinek 

                                                                                         ředitel společnosti 

http://www.tsh.cz/
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