
Výzva k podání nabídek 
  
 

Název zakázky: Specializované právní služby v oblasti ICT 

Předmět zakázky (služba, 
dodávka nebo stavební práce): 

služby 

Datum vyhlášení zakázky: 24. 4. 2019 

Název / obchodní firma 
zadavatele: 

Česká republika - Úřad pro ochranu osobních údajů 

Sídlo zadavatele: Praha 7, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 

Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele JUDr. Ivana Janů, předsedkyně Úřadu 

 

IČ zadavatele: 70837627 

DIČ zadavatele: Není 

Kontaktní osoba zadavatele 
ve věci zakázky, její telefon a 
e-mailová adresa: 

Ing. Jitka Vojtíšková 
tel. 234 665 319 
e-mail: jitka.vojtiskova@uoou.cz 

Lhůta pro podávání nabídek: 
 
9. 5. 2019 do 10:00 hod. 
 

Místo a způsob podávání 
nabídek: 

 
Elektronické tržiště NEN 
https://nen.nipez.cz/ 
 

Popis předmětu zakázky: 

 
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou specializované právní služby 
v oblasti ICT ÚOOÚ specifikované v příloze č. 3  
 

Předpokládaná hodnota 
zakázky v Kč (bez DPH): 

740 000,- Kč 

Lhůta dodání / časový 
harmonogram plnění / doba 
trvání zakázky: 

Rámcová smlouva na plnění této veřejné zakázky bude uzavřena na 
dobu určitou do 31. 12. 2022 nebo do vyčerpání finančního rámce dle 
příslušné rámcové smlouvy. 

Místo dodání / převzetí 
plnění: 

Místem plnění je Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00 

Hodnotící kritéria: 

 
Hodnotícím kritériem je cena za hodinu služby bez DPH  s váhou 
100 %. 

 
HODNOCENÍ 
 
Cena za hodinu poskytování služeb: 
Pro hodnocení ceny a dalších číselných kritérií, kdy nejvhodnější 
nabídkou je ta, která nabídne pro dané kritérium nejnižší hodnotu: 
 

mailto:jitka.vojtiskova@uoou.cz


nejvýhodnější nabídka 
                               tzn. Nejnižší hodinová cena (hodnota) 
100 x ----------------------------------------------- x váha v %. 
                          cena (hodnota) hodnocené nabídky 
 
 
 
 

Požadavky na prokázání 
kvalifikace dodavatele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Požadavky na varianty 
nabídky a jistota 
 

Čestné prohlášení dodavatele, že nemá v evidenci daní zachyceny 
daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa 
podnikání či bydliště dodavatele. 
 
Čestné prohlášení dodavatele, že nemá nedoplatek na pojistném a 
na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v 
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
dodavatele. 
 
Čestné prohlášení dodavatele, že nebyl pravomocně odsouzen. 
 
Čestné prohlášení dodavatele, že vůči jeho majetku neprobíhá 
insolvenční řízení. 
 
Čestné prohlášení dodavatele, že není v likvidaci. 
 
Čestné prohlášení dodavatele, že nebyl v posledních 3 letech 
pravomocně disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů 
upravující výkon odborné činnosti. 
 
Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné 
obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. 
 
Kopii dokladu o oprávnění k podnikání. 
 
Doklad prokazující, že uchazeč je pojištěn proti odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetím osobám při výkonu své činnosti minimálně 
ve výši 10 mil. Kč. Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního 
předpokladu předložením originálu pojistné smlouvy nebo ověřené 
kopie pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. 
 
 
Dodavatel předloží seznam jedné referenční zakázky která 
spočívala v právním poradenství objednateli v oblasti práv 
duševního vlastnictví, a to z hlediska rozsahu ochrany ICT 
řešení, ve finančním objemu plnění min. 700 000,- Kč bez DPH. 
 
Dodavatel předloží seznam tří referenčních zakázek, které 
spočívaly v přípravě nebo revizi smluv v oblasti ICT, přičemž 
hodnota předmětu těchto smluv činila celkem alespoň 20 mil. Kč 
bez DPH a přičemž alespoň ve dvou (2) případech byl 
předmětem této smlouvy provoz (poskytování supportních 
služeb) složitých ICT systémů, tj. ICT systémů s alespoň 100 
uživateli. 



 
Dodavatel předloží seznam tří referenčních zakázek, které 
spočívaly v přípravě právního stanoviska týkajícího se oblasti 
ICT. 
 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky. 
 
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel 
podá více nabídek, ať již samostatně nebo společně s dalšími 
dodavateli, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky ze zadávacího 
řízení. 
 
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty. 

Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby dodavatele: 

Dodavatelé ve své nabídce uvedou kontaktní osobu ve věci zakázky, 
její telefon a e-mailovou adresu.  

Požadavek na formu 
nabídky: 

 
Podaná nabídka musí být strukturována následujícím 
způsobem: 

• krycí list nabídky (příloha č. 1) 

• čestné prohlášení o splnění kvalifikace (příloha č. 2) 

• doklady k prokázání splnění kvalifikace 

• návrh smlouvy, podepsaný osobou oprávněnou jednat 

za dodavatele 

• doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh 

smlouvy jednat za dodavatele 

• případné další dokumenty 

 
Nebude-li nabídka obsahovat některý z výše uvedených bodů, 
nebude tato nabídka dále hodnocena.   
 
 

Platební a obchodní 
podmínky 
 

 
Úhrada ceny za služby bude provedena na základě daňového 
dokladu (faktury), vystaveného dodavatelem. Pokud nebude daňový 
doklad (faktura) obsahovat všechny náležitosti stanovené 
příslušnými právními předpisy, je zadavatel oprávněn fakturu ve lhůtě 
její splatnosti vrátit s odůvodněním dodavateli, a ten je povinen 
bezodkladně vystavit řádný daňový doklad (fakturu).  
 
Doba splatnosti daňového dokladu bude stanovena na 14 
kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. 
V případě, že zadavatel oprávněně vrátí dodavateli daňový doklad 
(fakturu) z důvodu, že neobsahuje všechny náležitosti stanovené 
příslušnými právními předpisy, běží lhůta splatnosti daňového 
dokladu až ode dne doručení řádného daňového dokladu (faktury) 
vystavené dodavatelem. 
 
Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje 



budou v této měně. 
 
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. 
 
Zadavatel nebude poskytovat zálohy na cenu za dodávku.  
 
Cena za poskytování dodávky bude strukturována na celkovou cenu 
bez DPH, DPH a celkovou cenu včetně DPH. 
 
Cena za dodávku musí zahrnovat veškeré náklady zhotovitele 
spojené s plněním předmětu veřejné zakázky. 

Požadovaný jazyk nabídky: Český 

Termín a místo otevírání 
nabídek 
 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 9. 5. 2019 v 10:01 
hod. v sídle zadavatele.  
 

Ostatní 

 
Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit bez uvedení 
důvodu, a to do doby uzavření smlouvy, dále si vyhrazuje právo 
požadovat doplňující informace či vysvětlení k podané nabídce 
dodavatelem. 
 
 
Veškeré náklady spojené s účastí dodavatele v tomto zadávacím 
řízení nese dodavatel. 
 
Zadavatel nevrací zájemcům podané nabídky. 
 
Jakékoliv porušení, nesplnění nebo nedodržení těchto zadávacích 
podmínek ze strany dodavatele nebo uvedení neúplných nebo 
nepravdivých informací v nabídce bude důvodem k jeho vyloučení ze 
zadávacího řízení. 
 
O výsledku hodnocení budou dodavatelé, kteří nebyli vyřazeni, 
informováni prostřednictvím Elektronického tržiště NEN 
https://nen.nipez.cz/. 
 

 
 
 
 
 
Zadávací řízení se řídí: 

 
 
Usnesením vlády č. 467 ze dne 21. 6. 2017 o uložení povinnosti 
využívat Národní elektronický nástroj při zadávání veřejných 
zakázek, na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 

 
 
 
 
V Praze dne 17.4.2019       …………………………. 
        JUDr. Ivana Janů 
        Předsedkyně Úřadu 
  

https://nen.nipez.cz/


Příloha č.1   

Krycí list nabídky 

 

Krycí list nabídky pro veřejnou zakázku 

 
 „Specializované právní služby v oblasti ICT“ 

 
a. V krycím listu nabídky vyplní dodavatel všechny požadované identifikační údaje dodavatele.  
 
b. V údajích pro hodnocení uvede dodavatel nabídkovou cenu v Kč bez DPH  

 
 

c. Tyto údaje jsou závaznou součástí nabídky a budou využity v rámci procesu hodnocení nabídek. 

 

 
Obchodní firma / název / jméno a 

příjmení dodavatele 
 

 

 
Sídlo/místo trvalého pobytu 

dodavatele 
 

 

 
Adresa pro poštovní styk 

 

 

 
Kontaktní osoba ve věci zakázky, 

emailová adresa, kontaktní adresa, 
telefon 

 

 
Právní forma dodavatele 

 

 

 
IČ dodavatele (bylo – li přiděleno) 

 

 

 
Jméno a funkce statutárního orgánu 

 

 

 
1. Nabídková cena bez DPH za 

hodinu poskytování 
specializovaných právních 

služeb v oblasti ICT 
 

 

 

 
Jméno, příjmení a podpis osoby 
oprávněné jednat jménem či za 

dodavatele 

 

 
 

Datum a razítko 
 
 

 
 
 



 
Příloha č. 2  
 

Čestné prohlášení pro splnění kvalifikačních předpokladů dodavatele 
 
 

Č E S T N É    P R O H L Á Š E N Í 
 
 

Níže podepsaný prohlašuje, že 
 

• dodavatel ani nikdo z členů jeho statutárního orgánu nebyl pravomocně odsouzen pro 
trestný čin, spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném 
spolčení, 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, 

 

• dodavatel ani nikdo z členů jeho statutárního orgánu nebyl pravomocně odsouzen pro 
trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle 
zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového 
trestného činu 

 

• vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 

 

• není v likvidaci, 
 

• nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky 
 

• nemá nedoplatek na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění, 
 

• nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti, 

 

• nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán podle zvláštních 
předpisů upravující výkon odborné činnosti. 

 
 
 
V ……………… dne …………… 
 
 
 
 
 

………………………………………. 
 

Podpis 
 

 



Příloha č. 3 
 
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování specializovaných právních služeb ve vztahu 
k veřejným zakázkám realizovaným Českou republikou – Úřadem pro ochranu osobních 
údajů, přičemž tyto služby budou spočívat zejména v poskytování právních služeb v oblasti 
práva ICT a zadávání veřejných zakázek podle Zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. 

 

Tyto právní služby budou poskytovány zejména formou: 

• revize stávajících smluv 

• kontroly a zpracování smluv a dalších listin,  

• zpracovávání analýz, právních rozborů a stanovisek,  

• poskytování právních porad a konzultací, 

• komplexního právního poradenství zadavateli při přípravě podkladů a zadávací 

dokumentace pro zadávání veřejných zakázek či v souvislosti se zadávanými 

veřejnými zakázkami: 

• příprava oznámení o zakázce; 

•   komplexní zpracování zadávací dokumentace a zadávacích 
podmínek  

•   zajištění uveřejnění zakázky na relevantních místech;  

•   dohled nad správností administrace výběrového řízení;  

•   komunikace s uchazeči;  

•   poskytování součinnosti při otevírání obálek s nabídkami, při 
posuzování a hodnocení nabídek 

•   dohled nad právní stránkou smluvních vztahů s vítězným 
uchazečem; vytvoření návrhu smlouvy s vítězným uchazečem.  

 

• zastupování zadavatele při jednáních souvisejících s výše uvedenou agendou 
 
 
Doba plnění veřejné zakázky 
Rámcová smlouva na plnění této veřejné zakázky bude uzavřena na dobu určitou do 31. 
12. 2022 nebo do vyčerpání finančního rámce dle příslušné rámcové smlouvy. 
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