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Veřejná zakázka na „Poskytování právních služeb“ – zadávací dokumentace, výzva 
k podání nabídky 
 
Svazek obcí Čistá Odra, svazek obcí, sídlem Náměstí č. 3, 739 11, Frýdlant nad Ostravicí,               
IČ 75063310, (dále jen „SOČO“) hodlá zadat veřejnou zakázku na služby, a to na poskytování 
právních služeb pro svazek obcí.  
  
V případě Vašeho zájmu Vás vyzýváme k podání nabídky na níže uvedené služby, dle 
stanovených podmínek:  
 
 
1.  Identifikace zadavatele: 
 
Svazek obcí Čistá Odra, svazek obcí 
sídlem:  Náměstí 3 

            739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
Provozovna:  Snozina 709 
  739 11 Frýdlant nad Ostravicí 
IČ:          75063310 
DIČ:   CZ75063310 
                                          
zastoupeno ve věcech smluvních:   Mgr. David Pavliska, předseda svazku 
 
zastoupeno ve věcech technických:    Zbyněk Hudeček, ředitel svazku   
    
Kontakty: 
 
Email: zbynek.hudecek@cistaodra.cz,  
GSM: 730 105 792 
 
 
2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky: 
 
Předmětem veřejné zakázky je poskytování právních služeb zadavateli. 
Poskytováním právních služeb se rozumí činnosti a úkony, jak jsou specifikovány v ust. § 1 odst. 
2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, (dále i jen „zákon o 
advokacii), poskytované zadavateli advokátem jako dodavatelem. 
 
 
3. Doba plnění zakázky:   
 
Doba plnění:  doba neurčitá avšak maximálně do doby vyčerpání peněžité částky poskytnuté 
dodavateli zadavatelem jako odměna advokáta, případně náhrada hotových výdajů a náhrada za 
promeškaný čas, vše na základě plnění veřejné zakázky, v celkové výši 2.000.000 Kč bez DPH. 
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Zde uvedená částka nemusí být za dobu plnění veřejné zakázky zadavatelem dodavateli 
poskytnuta v plné výši, resp. při dřívějším skončení plnění této veřejné zakázky nevzniká 
dodavateli nárok na zaplacení zbylé částky představující rozdíl mezi již vyčerpanou částkou na 
odměnu advokáta včetně případných náhrad a maximální celkovou částkou ve výši 2.000.000 Kč 
bez DPH. Smluvní vztah mezi zadavatelem a dodavatelem bude moci být písemně vypovězen 
kteroukoliv smluvní stranou ve lhůtě 3 měsíců.  

  
 
4. Lhůta a místo pro podání nabídky: 
 
Nabídku doručte nejpozději do 16.1.2019, do 10:00 hod., (tak aby v této lhůtě byla zadavateli 
doručena) osobně na provozovnu zadavatele, nebo poštou v zalepené neporušené neprůhledné 
obálce označené nápisem „veřejná zakázka – Poskytování právních služeb - neotvírat“ 

na adresu provozovny zadavatele: 

Svazek obcí Čistá Odra 
Snozina 709 
739 11 Frýdlant nad Ostravicí  
 
 
5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace: 
 
Dodavatel prokáže kvalifikaci: 
-    osvědčením vydaným Českou advokátní komorou o zápisu do seznamu advokátů vedeného 

Českou advokátní komorou nebo 
- identifikačním průkazem advokáta vydaným Českou advokátní komorou, 
- čestným prohlášením advokáta, že nebyl vyškrtnut ze seznamu advokátů vedeného Českou 

advokátní komorou a že mu nebyl pozastaven výkon advokacie, 
- pojistnou smlouvou pro případ odpovědnosti za újmu, za kterou odpovídá advokát klientovi, 

jakož i pro případy specifikované v ust. § 24a odst. 1 zákona o advokacii, dopadají-li                      
na dodavatele, vše s minimálním limitem pojistného plnění dle příslušného stavovského 
předpisu.   

 
Kvalifikaci je možno prokázat kopiemi výše uvedených listin nebo dokladů. Listiny a doklady 
prokazující kvalifikaci budou součástí nabídky do této veřejné zakázky. 
 
6. Obchodní a platební podmínky pro uchazeče, s nímž bude uzavřena smlouva                           o 
poskytování právních služeb: 
 
-  zadavatel nebude poskytovat dodavateli zálohy, 
- odměna bude advokátovi poskytována jako tzv. smluvní odměna na základě ujednání                     

o odměně, jež bude obsahem návrhu smlouvy o poskytování právních služeb předloženého 
dodavatelem v nabídce do této veřejné zakázky, a to v té výši nebo o těch složkách, jak je 
uvedeno v této zadávací dokumentaci, 

-  odměna bude dodavateli poskytována měsíčně, na základě předloženého přehledu 
poskytnutých právních služeb a daňového dokladu vystaveného dodavatelem, 

- doba plnění bude ve smlouvě o poskytování právních služeb sjednána jako doba neurčitá 
maximálně však do vyčerpání peněžité částky poskytnuté dodavateli zadavatelem jako odměna 
advokáta, případně náhrada hotových výdajů a náhrada za promeškaný čas na základě plnění 
veřejné zakázky ve výši maximálně 2.000.000 Kč bez DPH, uvedená částka nemusí být za 
dobu plnění veřejné zakázky zadavatelem dodavateli poskytnuta v plné výši,  
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-  smlouva o poskytování právních služeb bude moci být písemně vypovězena kteroukoliv 
stranou ve lhůtě 3 měsíců, a to i bez uvedení důvodu, výpovědní doba začne běžet prvního dne 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bude písemná výpověď druhé straně 
doručena, 

- zadavatel poskytne dodavateli měsíční paušál ve výši 22.000 Kč bez DPH za poskytování 
právních služeb v rozsahu do prvních 20 hodin v každém daném příslušném kalendářním 
měsíci a dále pak paušální odměnu ve sjednané výši za právní služby v rozsahu převyšujícím 
20 hodin měsíčně, 

- dodavatel ve smlouvě o poskytování právních služeb sjedná se zadavatelem povinnost 
dodavatele dostavovat se na jednání zadavatele a jeho orgánů a osob vykonávajících funkce u 
zadavatele dle pokynu zadavatele v sídle, provozovně nebo na jiném místě, za to mu náleží 
také plnění stanovená advokátním tarifem a jinými právními předpisy (příslušné náhrady), 

- dodavatelem může být advokát vykonávající advokacii některým ze způsobů specifikovaným 
v ust. § 11 zákona o advokacii, 

- návrh smlouvy o poskytování právních služeb předloží dodavatel spolu s nabídkou učiněnou 
v rámci této veřejné zakázky, do návrhu smlouvy dodavatel zapracuje ujednání požadovaná 
v této zadávací dokumentaci, 

- předpokládaná doba zahájení plnění je od 1.4.2019. 
 
 
7. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny: 
 
Dodavatel uvede v cenových ujednáních návrhu smlouvy o poskytování právních služeb, který 
bude součástí nabídky:  
 
-  paušální odměnu za poskytování právních služeb v rozsahu do 20 hodin měsíčně ve výši 

22.000 Kč bez DPH, jakož i  
- jednotkovou cenu (odměnu) za 1 hodinu poskytování právních služeb nad rámec 20 hodin 

poskytování právních služeb v daném kalendářním měsíci. 
 
Dodavatel uvede cenu (odměnu) bez DPH, jakož i včetně DPH. 
 
8. Hodnotící kritéria 
 
Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost - nejnižší nabídková cena: jednotková cena          
za 1 hodinu poskytování právních služeb bez DPH nad rámec rozsahu do 20 hodin poskytování 
právních služeb v daném kalendářním měsíci. Při hodnocení je rozhodná cena bez DPH.  
 
9. Ostatní ustanovení: 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného dodavatele, jakož i zrušit toto zadávací řízení,            
a to i bez udání důvodu. 
Zadavatel si vyhrazuje právo upravit rozsah této veřejné zakázky omezením nebo rozšířením 
zadání. 
 
Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 28. 12. 2018 
 
 
Mgr. David Pavliska 
předseda svazku 


