Číslo jednací zadavatele: KGŘ/896-2010

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ustanovení § 38 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).
Název veřejné zakázky:

Poskytování specifických právních sluţeb

Druh veřejné zakázky

Veřejná zakázka na sluţby

Předmět veřejné zakázky Zajištění kompletního právního
především na avizovaný záměr
pojišťoven

servisu zaměřeného
slučování zdravotních

Název zadavatele:

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (VoZP ČR)

IČ zadavatele:

47114975

Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele:
Kontaktní adresa
zadavatele:
Kontaktní osoba
zadavatele:
Telefon, fax:

MUDr. Karel Štein, generální ředitel VoZP ČR

E-mail:

mleder@vozp.cz

Praha 9, Drahobejlova 1404/4, PSČ 190 03
Ing. Michal Leder
284 021 327, 266 310 723

1.

Předmět veřejné zakázky

1.1.

Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění kompletního právního servisu zadavateli
zaměřeného především na záměr slučování zdravotních pojišťoven, včetně právního
auditu, konzultací, poradenství a sepisu odborných analýz. Součástí plnění bude
zpracování kvalifikovaných stanovisek v souladu s příslušnými zákony, zejména
zákonem č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších
zdravotních pojišťovnách, zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění
pozdějších předpisů. Předmět plnění bude rovněţ zahrnovat přípravu a vypracování
relevantních dokumentů vyţadovaných pro tento proces příslušnými právními
normami.
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Zadavatel poţaduje osobní poskytování právních sluţeb v rozsahu a termínech dle
jeho potřeb.
Na základě této výzvy bude na předmět veřejné zakázky uzavřena jedna rámcová
smlouva (dále téţ jako „smlouva“), a to s vítězným uchazečem.
1.2.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

CPV:
Název:
1.3.

79100000-5
Právní sluţby

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky nepřekročí hranici podlimitní veřejné
zakázky ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

2.

Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky

2.1.

Doba plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je 48 kalendářních měsíců od prvního
dne nabytí účinnosti smlouvy uzavřené s vítězným uchazečem. Doba plnění veřejné
zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a uzavřením smlouvy.
Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo jednostranně změnit předpokládaný
termín zahájení plnění veřejné zakázky.
2.2.

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je ČR, zejména sídlo zadavatele.

3.

Kvalifikace uchazečů

3.1.

Splnění kvalifikace

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji
kvalifikaci.
Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáţe splnění:
a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 ZVZ,
b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 ZVZ,
c) ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 ZVZ,
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d) technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 ZVZ,
Pokud více uchazečů (dodavatelů) podává společnou nabídku, musí kaţdý z nich
prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů, jak jsou uvedeny níţe v této
výzvě, a profesní kvalifikační předpoklad podle § 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu.
Jestliţe více uchazečů podává společnou nabídku, poţaduje zadavatel v souladu s
poţadavky uvedenými v ustanovení § 51 odst. 6 ZVZ rovněţ předloţení smlouvy, ve
které bude obsaţen závazek, ţe všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a třetím
osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s touto veřejnou
zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky
i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.
3.2.

Pravost a stáří dokladů k prokázání kvalifikace

Uchazeč předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v kopii. Zadavatel můţe
poţadovat, aby před uzavřením smlouvy uchazeč, se kterým má být uzavřena
smlouva podle § 82 ZVZ, předloţil originály nebo ověřené kopie dokladů
prokazujících splnění kvalifikace.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z
obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno
splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.
3.3.

Prokázání kvalifikačních předpokladů výpisem z SKD nebo SCD

Předloţí-li uchazeč veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných
dodavatelů (SKD), který není starší neţ 3 měsíce, nahrazuje tento výpis prokázání
splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních
předpokladů v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění profesních
kvalifikačních předpokladů pokrývají poţadavky zadavatele na prokázání splnění
profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.
Předloţí-li uchazeč veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému
certifikovaných dodavatelů (SCD), který obsahuje náleţitosti podle § 139 ZVZ,
nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění
kvalifikace za předpokladu, ţe údaje v certifikátu uvedené jsou platné nejméně k
poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.
3.4.

Prokázání kvalifikace zahraniční osoby

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel
splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa
podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu poţadovaném tímto zákonem a veřejným
zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání
nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční
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dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením.
Není-li povinnost, jejíţ splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla,
místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této
skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá
zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného
překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v
případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném neţ českém jazyce
dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území
České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého
jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.
3.5.

Základní kvalifikační předpoklady

3.5.1. Splnění základních kvalifikačních předpokladů
Základní kvalifikační kritéria stanovená v § 53 odst. 1 ZVZ splňuje uchazeč,
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch
organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované
zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání
úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu,
včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém
trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového
trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba,
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či ţádost o účast zahraniční
právnická osoba prostřednictvím své organizační sloţky, musí předpoklad
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněţ vedoucí této
organizační sloţky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehoţ skutková podstata
souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů
nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li
o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo kaţdý
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem
statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; podává-li nabídku či ţádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační sloţky, musí předpoklad podle tohoto
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněţ vedoucí této organizační
sloţky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve
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vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé
soutěţe formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehoţ majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo
insolvenční řízení, v němţ bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční
návrh nebyl zamítnut proto, ţe majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, ţe majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních
předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní
pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště uchazeče,
h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v
zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu
nebylo pravomocně uloţeno kárné opatření podle zvláštních právních
předpisů, je-li podle § 54 písm. d) poţadováno prokázání odborné způsobilosti
podle zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost
prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za
činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby a
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
k) který předloţí seznam společníků nebo členů, jde-li o právnickou osobu,
l) který předloţí seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v
posledních třech letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací
pravomocí pro rozhodování o veřejných zakázkách a
m) který, má-li formu akciové společnosti, má vydány pouze akcie na jméno a
předloţil aktuální seznam akcionářů ve lhůtě podle § 52 zákona o veřejných
zakázkách.
3.5.2. Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle předchozího
odstavce předloţením:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [bod 3.5.1 písm. a) a b)];
b) potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani
čestného prohlášení [bod 3.5.1 písm. f)];
c) potvrzení příslušného orgánu či instituce [bod 3.5.1 písm. h)];
d) čestného prohlášení [bod 3.5.1 písm. c) aţ e), g), i) aţ l)].
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Uchazeč můţe prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle
předchozího odstavce písm. a), b), f) a h) předloţením čestného prohlášení, z jehoţ
obsahu bude zřejmé, ţe příslušný základní kvalifikační předpoklad splňuje.
3.6.

Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáţe uchazeč, který předloţí:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,
b) doklad vydaný Českou advokátní komorou prokazující členství uchazeče
(advokáta) v této komoře, přičemţ platí, ţe výkon advokacie nesmí být
pozastaven.
3.7.

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů prokáţe uchazeč,
který předloţí:
a) doklad prokazující, ţe uchazeč je pojištěn proti odpovědnosti za škodu
způsobenou třetím osobám při výkonu své činnosti (výkonu advokacie)
minimálně ve výši 50 mil. Kč.
Uchazeč k prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předloţí pojistnou
smlouvu nebo pojistný certifikát, z něhoţ bude splnění tohoto kvalifikačního
předpokladu patrné.

3.8.

Technické kvalifikační předpoklady

3.8.1. Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů
a) Uchazeč předloţí seznam alespoň tří advokátů (členů poradenského týmu,
kteří budou zajišťovat plnění předmětu veřejné zakázky), kteří jsou zapsáni do
seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.
b) Seznam minimálně 5 významných sluţeb, které byly realizovány uchazečem
v posledních třech letech a jejichţ předmětem bylo poskytování právního
poradenství, s uvedením stručného popisu předmětu sluţby, rozsahu
realizované sluţby a doby plnění. Významnou sluţbou se rozumí právní
sluţba realizovaná uchazečem v posledních třech letech, u níţ cena jejího
plnění činila:
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- v případě jedné právní sluţby pro jednoho objednatele minimálně 300.000,Kč bez DPH nebo
- v případě více dílčích právních sluţeb pro jednoho objednatele ve svém
souhrnu minimálně 500.000,- Kč bez DPH.
V seznamu musí být uvedeny kontaktní údaje na odpovědnou osobu
objednatele, u níţ je moţné si tyto reference ověřit (to neplatí, pokud osoba
objednatele odmítne zprostit uchazeče povinnosti mlčenlivosti ohledně vlastní
osoby). Přílohou tohoto seznamu musí být:
1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo

zboţí dodáno veřejnému zadavateli, nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboţí dodáno jiné osobě neţ
veřejnému zadavateli, nebo
3. čestné prohlášení uchazeče, pokud bylo zboţí dodáno jiné osobě neţ
veřejnému zadavateli a není-li současně moţné osvědčení podle bodu 2
od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
Splnění tohoto kvalifikačního předpokladu musí jednoznačně vyplývat
z předloţeného seznamu významných sluţeb a jeho příloh poţadovaných
výše.

4.

Zpracování nabídkové ceny

4.1.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč v nabídce dále uvede sazbu za jednu hodinu právní sluţby při plnění
předmětu této veřejné zakázky z jeho strany (bez ohledu na počet členů
poradenského týmu, nebo který ze členů poradenského týmu bude právní sluţbu
poskytovat). Tato sazba bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené
s plněním předmětu veřejné zakázky a bude stanovena jako nejvýše přípustná.
Sazba bude uvedena v Kč v členění sazba bez DPH, výše DPH a sazba s DPH
4.2.

Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídnuté sazby

Změna (překročení) nabídnuté sazby za jednu hodinu právní sluţby je moţná v
případě, ţe v průběhu realizace předmětu plnění veřejné zakázky dojde ke změnám
sazeb DPH. V tomto případě bude nabídnutá sazba upravena podle výše sazeb DPH
platných v době vzniku zdanitelného plnění.
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5.

Obchodní a platební podmínky

Součástí nabídky uchazeče bude závazný návrh rámcové smlouvy (dále jen
„smlouva“), který bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Uchazeč jako součást nabídky předloţí návrh smlouvy zpracované dle s § 536 a
násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „obchodní zákoník“),. V návrhu smlouvy bude uvedena hodinová sazba
stanovená dle čl. 4.1. této výzvy. Součástí smlouvy musí být následující ustanovení:













Zhotovitel (uchazeč) je povinen předat plnění objednateli (zadavateli) dle
jednotlivých dílčích objednávek objednatele po dobu trvání smlouvy.
Do dvou pracovních dnů od obdrţení objednávky předloţí zhotovitel
k odsouhlasení objednateli předpokládaný časový rozsah a cenu plnění na
základě objednávky.
Cena za provedení díla bude splatná po předání díla, a to na základě
akceptace objednatelem a po předloţení faktury s náleţitostmi daňového
dokladu na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře. Faktura je splatná
do 14 dnů od jejího doručení objednateli.
Pokud faktura nebude splňovat zákonem stanovené nebo výše uvedené
náleţitosti, nebo v ní uvedená částka nebude odpovídat předpokládané ceně,
je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, ţe zhotovitel je poté
povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém
případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury.
Zhotovitel je obecně povinen zachovávat mlčenlivost ohledně všech
skutečností, se kterými se při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním
díla seznámí. V případě porušení této obecné povinnosti mlčenlivosti je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to
za kaţdý jednotlivý případ.
Zhotovitel se zavazuje, ţe pokud v souvislosti s realizací této smlouvy přijde
on, jeho pověření zaměstnanci nebo osoby, které pověřil prováděním díla, do
styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá
opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto
údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich
jinému neoprávněnému zpracování, jakoţ aby i jinak neporušil zákon
č. 101/2000 Sb. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních
údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichţ zveřejnění by ohrozilo
zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení této
smlouvy. V případě porušení povinností uvedených v tomto odstavci je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to
za kaţdý jednotlivý případ.
Zhotovitel se zavazuje, ţe skutečnosti zjištěné v souvislosti s prováděním díla
nepouţije pro vlastní komerční činnost. Tím není dotčena moţnost zhotovitele
uvádět sluţby, které jsou předmětem této smlouvy, jako svou referenci
v rozsahu stanoveném ZVZ a zadavatelem. V případě porušení povinnosti
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stanovené v tomto odstavci je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to za kaţdý jednotlivý případ.
 V případě prodlení zhotovitele s předáním v termínu stanoveném touto
smlouvou má objednatel vůči zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve
výši 0,05% z ceny za provedení díla za kaţdý započatý den prodlení. To platí
pouze v případě, kdy prodlení s předáním díla je způsobeno výlučně důvody
na straně zhotovitele.
 Smlouva končí (práva a povinnosti v ní uvedené zanikají), pokud částka
zaplacená objednatelem dosáhne částky 4 990 000,- Kč bez DPH.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která
objednateli vznikne.
Uchazeč není oprávněn zahrnout do návrhu smlouvy ustanovení, které by měnilo
význam výše uvedených obsahových náleţitostí, nebo které by ve svých důsledcích
vedlo v rámci uvedených obsahových náleţitostí ke zhoršení právního postavení
zadavatele.

6.

Zadávací lhůta

Zadávací lhůta tj. doba, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázání, začíná
běţet okamţikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel stanovuje, ţe lhůta
skončí dne 28. 2. 2011.

7.

Požadavky na zpracování a členění nabídky

7.1.

Formální požadavky na zpracování nabídky

1. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
2. Nabídka bude podána v 1 originále a v 1 kopii.
3. Součástí nabídky bude návrh smlouvy ve znění, jeţ je součástí této výzvy jako

její příloha, podepsaný uchazečem, resp. osobou oprávněnou jednat jménem
nebo za uchazeče.
4. Nabídku včetně dokladů k prokázání kvalifikace je uchazeč povinen podat
písemně v listinné podobě. Nabídka musí být svázána do jednoho svazku.
Originál musí být na titulní straně označen jako „Originál“.
5. Nabídka, včetně případných příloh, bude opatřena bezpečnostními prvky, které
ji zajistí proti poškození a proti manipulaci s jednotlivými listy tak, aby byla
vyloučena moţnost jejich neoprávněného nahrazení. Zadavatel doporučuje
jako jeden z bezpečnostních prvků pouţití provázku a přelepek opatřených
podpisem statutárního orgánu uchazeče a jeho razítkem.
6. Veškeré doklady či prohlášení, u nichţ je vyţadován podpis uchazeče, musí
být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče.
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7. Veškeré doklady musí být kvalitně vytištěny, aby byly dobře čitelné. Ţádný

doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v
omyl.
7.2.

Požadavky na členění nabídky

Nabídka uchazeče bude strukturována následujícím způsobem:
1. Krycí list obsahující identifikační údaje o uchazeči podle § 17 písm. d) ZVZ,

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

název veřejné zakázky, nabídkovou cenu (v Kč v členění sazba bez DPH, výše
DPH a sazba s DPH) a prohlášení uchazeče o vázanosti nabídkou po dobu
zadávací lhůty.
Obsah nabídky.
Doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů podle kapitoly 3
zadávací dokumentace.
Nabídková cena dle kapitoly 4 této výzvy.
Podepsaný návrh smlouvy, ve kterém jsou obsaţeny závazné obchodní a
platební podmínky dle kapitoly 5 této výzvy.
Modelový právní rozbor dle kapitoly 10. této výzvy.
Případné další dokumenty.

Způsob, doba a místo podání nabídek

Nabídku uchazeči podají následujícím způsobem:
1. Uchazeči mohou nabídku podat osobně nebo doporučeně poštou, a to tak,

aby byla nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek doručena zadavateli.
Kaţdý uchazeč můţe podat pouze jednu nabídku.
2. Obálku jsou uchazeči povinni označit výrazně „NABÍDKA – Poskytování
specifických právních služeb“, označením „NEOTVÍRAT“ a dále
označením adresáta (VoZP ČR) a označením odesílatele (uchazeče) včetně
jeho adresy, na niţ je moţné odeslat oznámení podle § 71 odst. 6 ZVZ.
3. Místem pro podání nabídek je podatelna zadavatele na adrese:
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Drahobejlova 1404/4
190 03 Praha 9
Lhůta pro podání nabídek končí dne 05. 01. 2011 ve 12.00 hodin.

9.

Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek proběhne dne 06. 01. 2011 ve 13.00 hodin v místnosti č. 306 v sídle
zadavatele na adrese: Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Drahobejlova
1404/4, Praha 9, PSČ 190 03. Otevírání obálek jsou oprávněni se zúčastnit zástupci
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všech uchazečů, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, a to maximálně
jedna osoba za jednoho uchazeče. Kaţdá osoba, která se bude účastnit otevírání
obálek, je povinna se prokázat průkazem totoţnosti a prokázat, ţe je zástupcem
uchazeče, který podal nabídku (např. výpisem z obchodního rejstříku, jedná-li se o
statutární orgán, nebo plnou mocí).

10.

Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická
výhodnost nabídky. Nabídka bude hodnocena podle níţe uvedených dílčích kritérií.
Dílčí kritérium
1. Výše nabídkové ceny bez DPH
2. Kvalita nabízeného plnění

Váha v procentech
50 %
50 %

K dílčímu kritériu uvedenému v bodě 1 – „Výše nabídkové ceny“:
Zadavatel bude hodnotit výši nabídkové ceny bez DPH dle ust. odst. 4.1 této výzvy.
K dílčímu kritériu uvedenému v bodě 2 – „Kvalita nabízeného plnění“:
V rámci hodnocení tohoto dílčího hodnotícího kritéria bude hodnocena odborná
úroveň zpracování modelového právního rozboru.
Modelový právní rozbor:
Odpovědnost členů statutárních orgánů zúčastněných obchodních společností a
znalců za škodu vzniklou porušením jejich povinností při přeměně zúčastněné
obchodní společnosti podle zákona č.125/1998 Sb., a to v rozsahu 3 - 6 stran
formátu A4.
Zpracovaný právní rozbor bude hodnocen z následujících hledisek:
právní správnost zpracování,
úplnost zpracování (míra pokrytí zpracované látky), míra zohlednění právního
kontextu,
přehlednost a jasnost zpracování příkladu, úroveň a přehlednost vnitřních
vazeb,
jednoznačnost právní a logické argumentace,
formální správnost textu.
Metoda hodnocení:
Pro hodnocení nabídek pouţije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 1 aţ
100. Kaţdé jednotlivé nabídce je podle dílčího hodnotícího kritéria přidělena bodová
hodnota, která odráţí úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího hodnotícího
kritéria.
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U dílčího hodnotícího kritéria „Kvalita nabízeného plnění“ hodnotící komise sestaví
pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné, přiřadí nejvhodnější nabídce 100
bodů a kaţdé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje
míru splnění kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.
U číselně vyjádřitelného dílčího hodnotícího kritéria „Výše nabídkové ceny“ získá
hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru
hodnoty nejvhodnější nabídky (tj. nabídky s nejniţší nabídkovou cenou) k hodnocené
nabídce.
Bodová hodnocení, jeţ získaly nabídky v rámci dílčích kritérií, se upraví s ohledem
na váhu daného dílčího kritéria tak, ţe se vynásobí zlomkem, v jehoţ čitateli bude
váha daného dílčího kritéria a ve jmenovateli číslo 100. Na základě součtu
výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví výsledné pořadí
nabídek v rámci základního kritéria ekonomické výhodnosti nabídky.
Při veškerých výpočtech a úpravách v rámci hodnocení budou čísla zaokrouhlována
na dvě desetinná místa podle matematických pravidel.

11.

Další podmínky a práva zadavatele

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Kaţdý uchazeč můţe podat pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč podá více
nabídek, ať jiţ samostatně nebo společně s dalšími uchazeči, vyloučí zadavatel
všechny tyto nabídky ze zadávacího řízení.
Zadavatel nepoţaduje jistotu.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení kdykoliv zrušit, a to i bez udání důvodu,
nejpozději do uzavření smlouvy.
Kvalifikaci nesplňuje uchazeč, který neposkytl výše poţadované dokumenty, nebo
poskytl údaje a informace, které jsou neúplné nebo nepravdivé anebo nesplnil
zadavatelem vymezenou úroveň kvalifikačních předpokladů. Nabídka takového
uchazeče bude ze zadávacího řízení vyřazena a uchazeč ze zadávacího řízení
vyloučen.
V Praze dne 17. 12. 2010

_______________________
MUDr. Karel Štein v.r.
generální ředitel VoZP ČR
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