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vaše značka:  

naše značka: 27475/17/PM/01/PAV 

vyřizuje: Ing. Tomáš Pavel 

telefon: 475 258 185 

email: pavel@dpmul.cz 

datum: 21. 8. 2017 
 

 

 

Výzva k podání nabídek do soutěže o nejvhodnější nabídku – Právní služby poskytované advokátem 

spočívající v externím poradenství a částečném osobním působením u klienta  

Vážení, 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (dále jen „DPmÚL“), vyzývá zájemce k podání nabídek do 

soutěže o nejvhodnější nabídku na plnění služby – „Právní služby poskytované advokátem spočívající v 

externím poradenství a částečném osobním působením u klienta“.  

DPmÚL má zájem uzavřít s vybraným zájemcem smlouvu, jejímž předmětem budou právní služby 

poskytované advokátem spočívající v externím poradenství a částečném osobním působením u klienta (cca 

jeden den v týdnu bude advokát přítomen v sídle klienta a poskytovat osobní konzultace ke smlouvám, 

právním případům atd.). 

S touto výzvou se na Vás obracíme jako na možného zájemce a rovněž na další zájemce, mezi jejichž 

nabídkami máme v úmyslu uskutečnit výběr nejvhodnější nabídky podle stanovených pravidel. Tato výzva 

je zveřejněna a soutěž je tak přístupná všem zájemcům bez ohledu na to, zda jim tato výzva byla zaslána 

nebo se o ní dozvěděli v důsledku jejího zveřejnění. 

V souladu s ustanovením § 31 ZZVZ není touto výzvou zahájeno zadávací řízení ve smyslu ZZVZ.  

Předpokládané náklady na tuto službu činí cca 240.000,- až 300.000,- Kč bez DPH ročně. 

Zájemce uvede celkovou nabídkovou cenu za kalendářní rok v krycím listu nabídky. Zájemce uvede celkovou 

nabídkovou cenu za kalendářní rok rovněž do návrhu smlouvy. 

Nabídková cena musí zahrnovat i veškeré náklady, které nejsou výslovně uvedeny, ale o kterých zájemce 

vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. 

Nabídková cena musí zahrnovat rovněž veškerá rizika, přiměřený zisk, finanční vlivy (např. inflace), poplatky 

a veškeré další náklady spojené s plněním této zakázky po celou dobu její realizace. 

 

1. Podání nabídek 

Zájemci předloží nabídky v uzavřených obálkách opatřených kontaktní adresou zájemce a nápisem 

„Právní služby poskytované advokátem – nabídka – neotevírat“. 

Nabídka bude opatřena krycím listem, ve kterém zájemce uvede své jméno či název, datum narození či 

identifikační číslo a adresu svého pobytu či sídla a jméno, telefonní číslo a email kontaktní osoby, 

prohlášení zájemce, že podává nabídku na základě této výzvy, a nabídkovou cenu (vzor krycího listu je 

přílohou č. 1 této výzvy).  
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Součástí nabídky budou dále dokumenty prokazující kvalifikační předpoklady a návrh smlouvy, který musí 

akceptovat veškeré požadavky stanovené DPmÚL. Návrh smlouvy bude podepsán oprávněnými zástupci 

zájemce jako poskytovatele a to ve třech vyhotoveních. V jednom vyhotovení bude doplněný návrh smlouvy 

pevně spojen s ostatními částmi nabídky. Ve dvou dalších vyhotoveních bude doplněný návrh smlouvy volně 

přiložen samostatně tak, aby tato vyhotovení mohl DPmÚL od nabídky snadno oddělit a využít k případnému 

podpisu a zaslání smlouvy nazpět vybranému zájemci. 

Každý zájemce je oprávněn podat pouze jednu nabídku. Variantní nabídky nejsou připuštěny. 

Nabídku lze podat pouze na službu jako celek. Podání nabídky na část zakázky není připuštěno. 

Lhůta pro podání nabídek je stanovena na 29. 9. 2017, 10:00 hod., do kdy nejpozději musí být nabídky 

doručeny na doručovací adresu DPmÚL, tj. sekretariát výkonného ředitele společnosti, Revoluční 26, 

401 11 Ústí nad Labem. Včas doručené obálky budou otevřeny 15 minut po uplynutí lhůty pro podání 

nabídek. Pozdě doručené nabídky nebudou otevřeny, ani hodnoceny, a budou vráceny zájemcům.  

Zájemci jsou vázáni svými nabídkami po dobu 40 dní ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídek. Lhůta, po 

níž jsou zájemci svou nabídkou vázáni, počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. V této 

lhůtě DPmÚL odešle zájemcům oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a o odmítnutí ostatních nabídek. 

2. Společná ustanovení 

Touto výzvou se nezahajuje zadávací řízení podle ZZVZ, kterým se postup DPmÚL v tomto případě neřídí, 

neboť s ohledem na předpokládanou hodnotu zakázky se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, kterou 

není DPmÚL povinen zadávat v řízení podle ZZVZ.  

DPmÚL si vyhrazuje oprávnění podmínky stanovené touto výzvou měnit nebo soutěž zahájenou na 

základě této výzvy zrušit. V případě změny podmínek stanovených touto výzvou DPmÚL zpravidla 

přiměřeně prodlouží lhůtu k podání nabídek, bude-li to s ohledem na povahu změny nezbytné. 

Zájemci nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné soutěži, a to ani v případě, pokud 

budou podmínky soutěže změněny, nebo bude soutěž zrušena. 

DPmÚL je v souladu s § 1778 odst. 2 občanského zákoníku oprávněn odmítnout všechny předložené 

nabídky. DPmÚL vyrozumí bez zbytečného odkladu po ukončení soutěže zájemce, kteří v soutěži 

neuspěli, že jejich nabídky odmítl. Za odmítnutí nabídky se považuje rovněž oznámení, že některá 

z nabídek byla vybrána jako nejvhodnější. 

3. Přílohy 

Přílohou a nedílnou součástí této výzvy jsou následující dokumenty: 

1) Vzor krycího listu nabídky. 

 

 

S přátelským pozdravem 

_______________________ 

Ing. Libor Turek, Ph.D. 

výkonný ředitel společnosti 


