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VYZVA K PODANI NABIDKY

vrŘrrnÁ zexÁzxa uelÉxo RozsAHU
zadávána v souladu s ustanovením $ 18 odst. 3 zákona č.Lg7 /20,06 sb.
Zadavatel:
Síd!o:

rč:
osoba oprávněná
jednat za zadavatele:

Římskokatolická fa rnost VeIeh rad
Stojanovo nádvoří 206, Velehrad PSč 687 06
46956484
P. Petr Přádka SJ, farář

Název veřeiné zakázkv malého rozsahu:
,,Právní poradenství..

Předpok|ádaná hodnota veřejné zakázky bez DPH je 740'000,- Kč.

Vvmezení předmětu veřeiné zakázkv ma|ého rozsahu
Předmětem veřejné zakázky ma|ého rozsahu je poskytnutí poradensko-právní činnosti při
kontrole smluvních vztahů v rámci projektu ,,Ve|ehrad - Centrum ku|turního dialogu
západni a východní Evropy...

Kvalifikačnípředooktadv:
Čestnéproh|ášení uchazeče, že sp|ňuje nás|edující zák|adní kvaIifikační předpok|ady:

- č|enovéstatutárního orgánu dodavate|e nebyli pravomocně odsouzeni pro trestný
čin spáchaný ve prospěch z|očinnéhospo|čení,trestný čin účastina zločinném
spo|čení,|egaIizace výnosů z trestné činnosti, podí|nictví,přijímání úp|atku,
podplácení, nepřímého úp|atkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů,
kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenstvína takovém trestném činu nebyl
pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání dodavatele pod|e zvláštních právních předpisů dodavate|
nenap|ni| skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podp|ácení podle $ 49
obchodního zákoníku,
- vůčijehož majetku neprobíhá inso|venční řízení,v němž by|o vydáno rozhodnutí o
úpadku nebo insolvenčnínávrh neby| zamítnut proto, že majetek nepostačuje
k úhradě nák|adů inso|venčního řízení, nebo neby| konkurs zrušen proto, že majetek
byl zce|a nepostačujícínebo zavedena nucená správa pod|e zv|áštních právních
předpisů,
- dodavateI není v Iikvidaci,

- dodavate| nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedop|atky, a to jak v České
repubIice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydIiště

-

dodavate| nemá nedop|atek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní
pojištění,a to jak v Českérepub|ice, tak v zemi síd|a, místa podnikání či bydIiště
dodavatele,
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dodavate| nemá nedop|atek na pojistném a na pená|e na sociá|ní zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a to jak v Českérepub|ice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště

- dodavatel nebyl v pos|edních 3 |etech pravomocně disciplinárně potrestán či mu

neby|o pravomocně uloženo kárné opatření pod|e zvláštních právních předpisů, je-|i
podle $ 54 písm. d) zákona^požadováno prokázání odborné způsobi|osti podle
zv|áštníchprávních předpisů. Íotéžp|atí pro odpovědného zástupce a jiné osoby
odpovídajícíza činnost dodavate|e.

.

Výpis z obchodního rejstříku čijinéobdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán

Požadavkv na iednotnÝ zoůsob zoracování nabídkovécenv

Uchazeč předloží nabídkovou cenu za hodinu právního poradenství v následujícím
č|enění:
- hodinová sazba v Kč bez DPH
- DPH v o/o
. hodinová sazba v Kč včetně DPH
Uchazeč je povinen uvést ve své nabídce, že se jedná o cenu maximální, kterou není
možnév žádnépřípadě překročit.

Lhůta a místo pro podávání nabídek:
Nabídky je nutno doručit v za|epené obá|ce s uvedením názvu veřejné zakázky,
označenímuchazeče (obchodní firmy/názvuljména a příjmení, ďd|a/místa podnikání) a
označením ,,NEOTVÍRAT - PRÁVNÍ poRRorNSTVÍ" na adresu Římskokato|ická farnost
Ve|ehrad, Stojanovo nádvoří 206 neioozděii do 29. 1o. 2oo9 15.0o hod. Nabídky
doručenépo uvedeném termínu nebudou hodnoceny a budou uchazeči vráceny.

Ná|ežitosti nabídkv:

1. Zák|adní údaje o uchazeči (obchodní firma/názevljméno a příjmení, síd|o/místo

2,
3.
4'

podnikání, iČ, Dtč, te|efon, e-mail, kontaktní osoba)
Prokázání kvaIifikačních předpok|adů d|e požadavků zadavatele
Uvedení výše nabídkovéceny za splnění veřejné zakázky (s rozlišením na cenu s DPH,
DPH, a bez DPH)
Návrh sm|ouvy

Nabídka musí být opatřena podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jeho jménem
jednat' Nabídky, které nebudou splňovat výše uvedené ná|ežitosti nebo které zjevně nesp|ní
zadání veřejné zakázky, budou z hodnocení nabídek vyřazeny.

Platební oodmínkv:

Zadavate| nebude poskytovat zá|ohy. Sjednaná cena za reaIizaci poradenství bude
pIacena průuěŽně na základě schvá|ených úkonůzadavatelem se splatností 90
kalendářních dnů od doručenídaňového dok|adu zadavate|i'

Uchazeč je povinen se zavázat v návrhu sm|ouvy k uchovávání veškerých dok|adů a
dokumentací související s reaIizací veřejné zakázky nejméně do konce roku 2021 nebo
do 10 |et od ukončeníprojektu a po tuto dobu umožnil zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů kontro|u dokladů souvisejícíchs projektem resp. předmětem veřejné
zakázky, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčenéprojektem a jeho rea|izací.
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Uchazeč je povinen se závaz k označování faktur a dokladů, kdy předmět plnění bude
vykazován v rámci projektu.
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Uchazeč je nabídkou vázán po dobu 30 dnů ode dne následujícího po skončení|hůty pro
podáván.í nabídek.

Hodnotícíkritéria:
Před|oženénávrhy budou hodnoceny pod|e těchto kritériíl

Kritérium

Váha kritéria
Hodinová sazba bez DPH 100 o/o

Dá|šíoodmínkv:.............].......:-.......;..
Uchazečůmnevzniká právo na náhradu nák|adů spojených se zpracováním a před|ožením
nabídky.

Zadavate| si vyhrazuje právo upravit, dop|nit nebo změnit podmínky veřejné zakázky
malého rozsahu, právo zrušit kdyko|i zadání veřejné zakázky ma|ého rozsahu i bez
uvedení důvodu, jakož i možnost neuzavřít sm|ouvu se žádným z uchazečů,

Velehrad dne 13. 10. 2009

