VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB.,
O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
ZADAVATEL:
Sídlem:
Zastoupený:
IČ:

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem
70888337

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
Právní služby při pořizování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje
V Brně dne 21.12.2012
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky Vás tímto dle § 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky.
1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Právní služby při pořizování Zásad územního
rozvoje Jihomoravského kraje
Zjednodušené podlimitní řízení

Název veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem či za
zadavatele:

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
70888337
JUDr. Michal Hašek, hejtman

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE § 151 ZÁKONA
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
IČ:
Osoba oprávněná za osobu zastupující
zadavatele jednat:
Kontaktní osoba:
Telefon, fax, e-mail:

GORDION, s.r.o.
Praha 9 - Vysočany, Kolmá 6/682, PSČ 190 00
26147921
Mgr. Pavel Robek, jednatel
Blanka Dosedělová
+
420
728 528 148,
dosedelova@gordion.cz

+

420 582 335 705,

4. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Druh veřejné zakázky:
Název
Právní poradenství

veřejná zakázka na služby
CPV
79111000-5

Měrná jednotka
soubor

Množství
1

Jiné služby

98390000-3

soubor

1

5. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je poskytování právních služeb souvisejících s pořizováním Zásad
územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „ZÚR JMK“), přičemž právními službami
v souvislosti s pořizováním ZÚR JMK se rozumí:
a) právní služby spočívající v zastupování klienta v řízení před krajským soudem;
b) právní služby spočívající v zastupování klienta v řízení před Nejvyšším správním soudem;
c) právní služby spočívajících v zastupování klienta v řízení před Ústavním soudem;
d) služby spočívající v účasti na veřejném projednání návrhu zásad územního rozvoje;
e) administrace zadávacího řízení veřejné zakázky na zpracovatele ZÚR JMK ve smyslu
ustanovení § 151 zákona a zastupování klienta v navazujícím řízení před Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže;
f) ostatní právní služby spočívající zejména v prostudování a seznámení se s podklady,
posouzení návrhů a požadavků klienta, jednání s klientem či třetími osobami a v sepisování
písemností (posouzení, stanovisek, analýz, rozborů a dalších obdobných dokumentů).
6. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NEBO PODMÍNKY PŘÍSTUPU ČI POSKYTNUTÍ ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE DLE § 48 ZÁKONA
Zadávací dokumentace vč. všech příloh je uveřejněna v souladu s § 48 zákona na profilu zadavatele
na adrese: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2.html
7. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta pro podání nabídek:

Datum: 7.1.2013

Hodina: 12:00

Místo pro podání nabídek:

GORDION, s.r.o., Drozdovice 4, Prostějov

Kontaktní osoba pro příjem nabídek:

Klára Dosedělová, tel.: +420 582 335 705,
e-mail: prostejov@gordion.cz

Uchazeč podá nabídku v souladu s § 69 zákona. Nabídku může uchazeč doručit po celou dobu lhůty
pro podání nabídek vždy v pracovních dnech od 8 hodin do 12 hodin a od 13 hodin do 16 hodin
kontaktní osobě pro příjem nabídek. Nabídka musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené
názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle §
71 odst. 6 zákona, nápisem „NABÍDKA – NEOTEVÍRAT“ a adresou uchazeče.
8. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE DLE § 62 ZÁKONA
Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace dle § 62 zákona jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci.
9. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Zadavatel v souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona uvádí, že má v úmyslu vyhradit si v zadávací
dokumentaci požadavek, že následující věcná část plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být plněna
subdodavateli:
−

poskytování právních služeb souvisejících s pořizování ZÚR JMK dle odst. 5 písm. a) – d) a f) této

výzvy.
10. ÚDAJE O HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍCH DLE § 78 ZÁKONA
Údaje o hodnotících kritériích dle § 78 zákona a způsob hodnocení nabídek jsou uvedeny v zadávací
dokumentaci.
Zadavatel uvádí, že v souladu s § 96 odst. 1 zákona využije jako prostředek hodnocení nabídek
elektronickou aukci. Údaje o hodnotících kritériích dle § 78 zákona a způsob hodnocení nabídek jsou
uvedeny v zadávací dokumentaci.
11. DÉLKA ZADÁVACÍ LHŮTY
Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty 120 dní od konce lhůty pro podání nabídek.

V Brně dne 21.12.2012

………………………………………
Jihomoravský kraj
v.z. Gordion, s.r.o.
Mgr. Pavel Robek, jednatel

