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Název veřejné 
zakázky: 

 Poskytování právních služeb pro Městskou část Praha –  
 Velká Chuchle                              

Zadavatel 

Název:  Městská část Praha-Velká Chuchle 

Adresa sídla / místa 
podnikání: 

 Praha-Velká Chuchle, Velká Chuchle, U Skály 262/2 

 
IČO: 

 
 00231185 

Osoba oprávněná 
za zadavatele jednat:

 
 Mgr. Lenka Felix, starostka 

Kontaktní osoba pro 
VZMR: 

 Mgr. Lenka Felix, starostka 
 Tel. 774 700 133 
 starostka@chuchle.cz 
 

Profil zadavatele:  https://chuchle.zakazky-profil.cz/ 

Obecná elektronická 
adresa: 

 
 https://www.chuchle.cz/ 

 
Zadavatel upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem 
požadavků zadavatele, a nikoliv souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně 
platných norem, na které zadávací dokumentace odkazuje, neboť jsou všeobecně známé. 
Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými 
v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních 
norem. 
 
Náležitosti výběrového řízení, které nejsou konkrétně upraveny v této zadávací 
dokumentaci, jsou dány podpůrně ustanoveními ZZVZ. Tam, kde zadavatel v této zadávací 
dokumentaci odkazuje na ustanovení ZZVZ, budou tato ustanovení analogicky užita 
podobným způsobem. Podáním nabídky na tuto veřejnou zakázku malého rozsahu (dále 
jen „VZMR“) přijímá účastník plně a bez výhrad její podmínky. 
 

 
2.1. Účel VZMR 
Účelem této VZMR je vybrat dodavatele k uzavření smluv na poskytování právních 
služeb v celém rozsahu potřeb městské části. 

1. Identifikace zadavatele 

2. Účel, předmět a klasifikace předmětu VZMR 
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2.2. Vymezení předmětu plnění 
 
Předmětem VZMR je výběr poskytovatele právních služeb pro městskou část, a to v celém 
rozsahu jejích potřeb. 
 
Předmětem VZMR je poskytování právních služeb zejména v následujících oborech práva: 

a) občanské právo, tj. právních vztahů upravených zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník a zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv; 

b) pracovní právo, tj. právních vztahů upravených zejm. zákonem č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, zákonem č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti a právními 
předpisy na úseku bezpečnosti práce; 

c) právo obchodních společností a družstev, tj. právních vztahů upravených zejm. 
zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích; 

d) insolvenční právo, tj. právních vztahů upravených zákonem č. 186/2006 Sb., 
insolvenční zákon;  

e) stavební právo, tj. právní vztahy upravené především zákonem č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon; 

f) zákon o hlavním městě Praze, tj. právní vztahy upravené především zákonem č. 
131/2000 Sb., zákon o hl.m. Praze; 

g) svobodný přístup k informacím, tj. právní vztahy upravené především zákonem 
č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; 

h) trestní právo, tj. právní vztahy upravené především zákonem č. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník; 

i) správní právo, tj. právní vztahy upravené alespoň podpůrně zákonem 
č. 500/2004 Sb., správní řád; a 

j) zastupování městské části v případných sporech a správních či soudních řízeních 
vedených v oblastech práva uvedených výše a) – i). 

 
2.3. Klasifikace předmětu VZMR - CPV 
 
 

Kód CPV Název plnění 

79110000-8 Právní poradenství a zastupování 

 
 

 
Zadávací dokumentace je v plném rozsahu zveřejněna a bez omezení přístupná na profilu 
zadavatele: 

https://chuchle.zakazky-profil.cz/  

3. Poskytování zadávací dokumentace 
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Předpokládaná celková hodnota VZMR stanovená analogicky s ust. § 18 ve spojení  s 
ust. § 20 písm. a) ZZVZ činí 900 000,- Kč bez DPH. 
Tato předpokládaná hodnota zahrnuje celé období plnění smlouvy, tedy do konce roku 
2022. 
 
 
 

5.1. Předpokládaná doba plnění 
 
Doba trvání smlouvy pro VZMR je stanovena do 31.12.2022. Datum uzavření smlouvy na 
plnění VZMR předpokládá zadavatel do jednoho měsíce po skončení lhůty pro podání 
nabídek. 
 
5.2. Místo plnění VZMR 
 
Místem plnění je sídlo zadavatele – Praha-Velká Chuchle, Velká Chuchle, U Skály 262/2. 

 
6.1. Způsobilým pro plnění VZMR je účastník výběrového řízení, který prokáže 

splnění: 
 

- profesní způsobilosti analogicky podle § 77 odst. 2 ZZVZ; 
- technické kvalifikace analogicky podle § 79 odst. 2 písm. b). 

 
6.2. Profesní způsobilost analogicky podle § 77 odst. 2 ZZVZ splňuje účastník 

výběrového řízení pokud: 
 
Je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou, nebo je společností, 
ve které je advokacie vykonávána ve smyslu ust. § 11 odst. 2 zákona o advokacii. 
 
Zápis do seznamu advokátů dodavatel v nabídce neprokazuje. Zadavatel si tuto 
skutečnost ověří sám z veřejně dostupného veřejného seznamu. 
 
6.3. Technickou kvalifikaci analogicky podle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ 

prokazuje účastník výběrového řízení předložením: 
 

4. Předpokládaná hodnota VZMR 

5.  Doba a místo plnění VZMR 

6. Kvalifikace účastníků výběrového řízení 
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Seznamu významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového 
řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. 
Seznam významných služeb musí obsahovat minimálně 2 (dvě) jednotlivé právní 
služby pro obec či kraj odpovídající svým předmětem předmětu VZMR (tj. některé ze 
služeb uvedených v odst. 2.2. písm. a) – j). Minimální finanční objem se nestanovuje. 
 

 
Seznam významných služeb realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech bude 
obsahovat minimálně 

- identifikační údaje objednatele významné služby, telefonní a elektronický kontakt 
na oprávněnou osobu objednatele, která může potvrdit údaje uvedené v seznamu 
významných služeb, 

- popis předmětu služby 
- dobu poskytnutí. 

 
Účastník předloží seznam formou čestného prohlášení (podepsaný osobou oprávněnou 
jednat za účastníka). Zadavatel doporučuje použít přílohu č. 3 této zadávací dokumentace. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace obsažené v účastníkem předloženém 
seznamu významných služeb. Zadavatel upozorňuje účastníka, že  ukáží-li se údaje uváděné 
účastníkem ohledně významné služby jako nepravdivé a/nebo obdrží-li negativní vyjádření 
od kontaktní osoby objednatele  příslušné významné služby (plnění významné služby nebylo 
řádné a včas), nebude takováto významná služba zadavatelem akceptována a nebude k ní 
při posuzování splnění technické kvalifikace účastníka přihlíženo. 
 
6.4. Společná ustanovení ke kvalifikaci dodavatelů 
 
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje ji dodavatel doklady vydanými 
podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném 
zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo 
bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen 
prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž 
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 překladu do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti 
překladu, může si vyžádat předložení překladu dokladu do českého jazyka. Doklad ve 
slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. 
 
V případě společného podání nabídky musí osoby společně podávající nabídku předložit v 
nabídce smlouvu uzavřenou vzájemně mezi sebou, která bude obsahovat jejich společný 
závazek ručit za své závazky vzniklé z plnění veřejné zakázky vůči třetím osobám společně 
a nerozdílně. 
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V případě společné účasti dodavatelů prokazuje profesní způsobilost každý dodavatel 
samostatně. 
 
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace prostřednictvím jiných osob. 
Dodavatel je v takovém případě analogicky podle § 83 ZZVZ povinen zadavateli předložit 
doklady prokazující splnění profesní způsobilosti jinou osobou.  
 
Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně poddodavatelem, 
jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. 
 
Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo 
poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení 
prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. 
Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti ve 
výběrovém řízení. Vyloučení účastníka včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně 
oznámí účastníkovi prostřednictvím elektronického nástroje. 
 
Účastník, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu dle zadávacích podmínek, může 
být zadavatelem z účasti ve výběrovém řízení vyloučen, obdobně pokud se jedná o 
vybraného dodavatele. 
 

 
7.1. Požadavky zadavatele na poddodavatele 
 
Zadavatel analogicky v souladu s § 105 odst. 1 ZZVZ požaduje, aby účastník  výběrového 
řízení v nabídce předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi výběrového 
řízení známi. Za poddodavatele se pro účely   této VZMR považuje ten, prostřednictvím 
něhož plní dodavatel alespoň 10% hodnoty  předmětu plnění VZMR. 
 
V případě, že tak účastník neučiní, má zadavatel za to, že zakázka nebude plněna 
poddodavatelsky. V případě, že účastník využije poddodavatelský systém, požaduje 
zadavatel, aby vybraný dodavatel předložil zadavateli identifikační údaje 
poddodavatelů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení  o 
výběru dodavatele, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli takto 
identifikováni a kteří se následně v průběhu zapojí do plnění VZMR, musí být 
identifikováni, a to před zahájením plnění VZMR poddodavatelem. 
 
Seznam poddodavatelů připojí účastník v rámci nabídky a bude následně přílohou smlouvy. 
  

7. Další požadavky zadavatele 
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Obchodní podmínky jsou stanoveny v závazném návrhu smlouvy, který je přílohou č. 2 
této výzvy. 
 
Účastník podáním nabídky vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami. Účastníci 
výběrového řízení nemusí do nabídky předkládat podepsanou smlouvu. 
 
Účastník podáním své nabídky vyjadřuje souhlas se zveřejněním všech  náležitostí 
budoucího smluvního vztahu. 
 
Přílohy smlouvy na poskytování právních služeb: 

- Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem  při výkonu 
podnikatelské činnosti (účastník předloží před podpisem smlouvy), 

- Seznam poddodavatelů (příp. prohlášení o jejich nevyužití; účastník předloží v 
nabídce). 

 
Nabídková cena bude uvedena v nabídce jako hodinová sazba za jednu hodinu právních 
služeb. Zadavatel stanovuje maximální přípustnou hodinovou sazbu ve výši 2.500,- 
Kč za hodinu bez DPH. 
 
Nabídková cena bude uvedena v českých korunách jako cena nejvýše přípustná. 
Nabídkovou cenu účastník zpracuje vyplněním přílohy č. 1 (krycí list nabídky).   
 
Změny ceny na základě inflačních vlivů se nepřipouští.  
 

 
 
Podáním nabídky v tomto výběrovém řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací 
podmínky vymezené zadavatelem, včetně všech příloh a případných vysvětlení zadávací 
dokumentace. 
 
Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídky. 
 
V případě rozporu mezi zadávací dokumentací a smluvními ujednáními (viz příloha č. 2 této 
zadávací dokumentace), mají přednost ustanovení smluvních ujednání. V případě rozporů 
mezi zadávací dokumentací a jejími přílohami, mají přednost její přílohy. 
 

10.  Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele 

8. Obchodní a jiné podmínky 

9. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 
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Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv bez uvedení důvodu. 
O zrušení výběrového řízení zadavatel bezodkladně písemně informuje všechny účastníky 
výběrového řízení, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, a to prostřednictvím 
elektronického nástroje. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté účastníkem u třetích osob a 
účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. 
 
Nestanoví-li zadavatel v průběhu řízení pro zadání VZMR jinak, bude smlouva s vybraným 
dodavatelem uzavřena formou elektronického dokumentu ve formátu *.pdf podepsaného 
osobami oprávněnými jednat za zadavatele a vybraného  dodavatele elektronickými 
podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis, který lze získat 
u některého z poskytovatelů, jejichž seznam je dostupný na adrese 
https://www.mvcr.cz/clanek/seznam-kvalifikovanych-poskytovatelu-sluzeb-vytvarejicich-
duveru-a-poskytovanych-kvalifikovanych- sluzeb-vytvarejicich-duveru.aspx. 
 
Účastníci sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení.  
Účastníci berou na vědomí, že jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinna 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly; obdobně je dodavatel povinen zavázat i svoje 
poddodavatele. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo, že rozhodnutí zadavatele spojená s průběhem výběrového 
řízení (rozhodnutí o vyloučení a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky) zadavatel 
uveřejní na stránkách profilu zadavatele. V takovém případě se rozhodnutí o vyloučení 
účastníka a/ nebo rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky považují za doručená všem 
dotčeným účastníkům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit či doplnit podmínky tohoto výběrové ho řízení. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem. 
 

 
 
 
 
 
 

11. Poskytování vysvětlení zadávací dokumentace a prohlídka místa plnění 
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11.1. Poskytování vysvětlení zadávací dokumentace 
 
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemné vysvětlení zadávací dokumentace. 
Písemná žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli 
doručena prostřednictvím elektronického nástroje, a to nejpozději do 3 pracovních dnů 
před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 
 
V žádosti musí být specifikována osoba tazatele s uvedením její obchodní firmy, sídla a 
IČO u právnické osoby, příp. jména, příjmení, IČO a místa podnikání (resp. místo trvalého 
pobytu) u fyzické osoby a název VZMR, ke které se žádost vztahuje. Zadavatel nebude 
brát do úvahy dotazy sdělené telefonicky. 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace budou uveřejněna stejným způsobem, jakým byla 
uveřejněna textová část zadávací dokumentace na profilu zadavatele: 
  https://chuchle.zakazky-profil.cz/ 
Zjistí-li zadavatel v průběhu lhůty pro podání nabídek, že se objevily objektivní důvody 
vedoucí ke změně zadávacích podmínek (vysvětlení zadávací dokumentace, 
autoremedura), zadavatel si vyhrazuje právo přijmout opatření k nápravě a zadávací 
podmínky změnit a současně přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek s ohledem na 
rozsah a závažnost změny, vyžaduje-li to charakter vysvětlení zadávací dokumentace. 
 
11.2. Prohlídka místa plnění 
 
Prohlídka místa plnění se s ohledem na předmět VZMR nekoná. 

 
12.1. Obsah nabídky 
 
Nabídku podá účastník v písemné podobě v souladu s formálními podmínkami zadavatele 
uvedenými v zadávací dokumentaci. 
 
Celá nabídka, včetně všech dokladů, musí být zpracována výhradně v českém jazyce; není-li 
některý doklad v českém jazyce, musí být předložen rovněž jeho překlad do českého 
jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení 
úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do 
seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v 
latinském jazyce se předkládají bez překladu. 
 
Za obsah nabídky, vč. jejího včasného a řádného podání, odpovídá výlučně účastník, který 
je povinen zajistit, aby nabídka a všechny doklady a přílohy, na které se nabídka odvolává, 
byly srozumitelné, čitelné, a aby splňovaly podmínky a předpoklady stanovené v této 
zadávací dokumentaci. 

12. Pokyny a požadavky na zpracování nabídky 
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Veškeré doklady, u nichž je vyžadován podpis účastníka, musejí být podepsány 
osobou oprávněnou jednat za účastníka. Pokud doklady podepisuje osoba na základě 
zmocnění či pověření, zadavatel žádá, aby účastník doložil v nabídce kopii plné moci či 
jiného platného pověřovacího dokumentu opravňujícího tuto osobu k podpisu. Zadavatel 
však bude před uzavřením dohody po vybraném dodavateli vyžadovat předložení zmocnění 
či pověření v originále či ověřené kopii, pokud již takto nebyly předloženy v nabídce. 
 
Všechny stránky nabídky budou očíslovány průběžnou číselnou řadou (doporučení 
zadavatele).  
 
Nabídka musí být dobře čitelná, nesmí obsahovat opravy překlepy, přepisy či jiné 
úpravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. 
 
12.2. Doporučení na jednotné uspořádání písemné verze nabídky 
 
Zadavatel doporučuje, aby nabídka účastníka byla řazena následovně: 

1. krycí list nabídky zpracovaný podle přílohy 1 zadávací dokumentace; 
2. doklady k prokázání splnění způsobilosti a kvalifikace v požadovaném 

rozsahu (přehled významných služeb); 
3. seznam služeb pro hodnocení zpracovaný dle přílohy 4 zadávací dokumentace; 
4. doklady o využití poddodavatele a doklady ke kvalifikaci poddodavatele; 
5. další doklady na uvážení účastníka. 

 

 
Nabídka bude předložena písemně v originále a v elektronické podobě na CD. 
 
Nabídka bude zabezpečena proti rozešití provázkem, který bude provlečen všemi listy 
nabídky a zapečetěn přelepkami s razítky účastníka. 
 
Nabídka bude doručena v zalepené obálce s nápisem „CENOVÁ POPTÁVKA Č.2/2021  
NEOTVÍRAT“ 
 

 
Zadavatel analogicky s ust. § 114 odst. 2 ZZVZ stanovil, že ekonomickou 
výhodnost nabídek bude hodnotit na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové 
ceny a kvality. 
  

13. Lhůta a způsob podání nabídky 

14. Hodnocení nabídek a hodnotící kritéria 
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Hodnotící kritéria: 
 

1. Nabídková cena váha 70 % 
2. Kvalita (zkušenosti dodavatele) váha 30 % 

 
Pro hodnocení nabídek v rámci jednotlivých dílčích hodnotících kritérií použije zadavatel 
bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé nabídce bude v rámci jednotlivých dílčích 
hodnotících kritérií přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky 
v rámci daného dílčího hodnotícího kritéria. 
 
I. Nabídková cena 
 
Nejprve bude hodnoceno dílčí hodnotící kritérium Nabídková cena. Bude hodnocena 
celková nabídková cena v číselné hodnotě bez DPH uvedená účastníkem na krycím listu 
nabídky. Nabídce s nejnižší nabídkovou cenou ze všech hodnocených nabídek bude 
přiřazeno 100 bodů. Ostatním nabídkám bude přidělena bodová hodnota stanovená 
násobkem čísla 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky (tj. nabídky s nejnižší 
nabídkovou cenou) k nabídce hodnocené. Výpočet odpovídá následujícímu vzorci: 
 

výše nejnižší nabídkové ceny ze všech nabídek x 100 
__________________________________________ 

výše nabídkové ceny hodnocené nabídky 
 
Takto získaný počet bodů bude vynásoben koeficientem 0,70 (tj. váhou dílčího hodnotícího 
kritéria Nabídková cena) a následně matematicky zaokrouhlen na dvě desetinná místa.  
 
II. Kvalita (zkušenosti dodavatele) 
 
Předmětem hodnocení nabídek v rámci dílčího hodnotícího kritéria Kvalita (zkušenosti 
dodavatele) bude míra splnění parametrů uvedených v tabulce níže v tomto článku 
u nejvýše tří pracovníků vybraného dodavatele, kteří budou zapojeni do plnění VZMR.  
 
Dodavatel je tedy ve své nabídce oprávněn uvést 1 až 3 pracovníky, kterými prokáže 
splnění níže uvedených zkušeností a kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky. 
V případě, že dodavatel uvede k prokázání kvalifikace více osob, bude zadavatel hodnotit 
pouze tři nejlepší pracovníky (z hlediska dosažení nejvyššího počtu bodů dle tabulky níže) 
a k ostatním nebude přihlížet. 
 
Dodavateli se doporučuje využít přílohy č. 4 zadávací dokumentace (Seznam služeb pro 
hodnocení). 
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Bodovaná kritéria Počet bodů  Maximální bodové 
ohodnocení (zakázky nad 
rámec maxima již nejsou 
hodnoceny) 

Zkušenost s vedením soudního 
sporu o ochranu osobnosti 

2 body za každou 
zakázku 

10 

Zkušenost s vedením soudního 
sporu o určení vlastnictví 
k nemovité věci 

2 body za každou 
zakázku 

10 

 Zkušenost spočívající v poskytování 
právních služeb ve věci nájmu bytů 

2 body za každou 
zakázku 

10 

 Poskytování právních služeb 
účastníkovi územního či stavebního 
řízení 

5 bodů za každou 
zakázku 

20 

 Zkušenost s poskytováním právních 
služeb v územním či stavebním 
řízení vedeném pro stavbu dopravní 
infrastruktury dle zákona 
č. 416/2009 Sb. 

10 bodů za 
každou zakázku 

20 

 Zkušenost s poskytováním právních 
služeb při vypořádání žádosti o 
informace podané dle zákona 
č. 106/1999 Sb. 

2 body za každou 
zakázku 

10 

 Zkušenost s poskytováním právních 
služeb ve věci upravené zákonem 
č. 128/2000 Sb., zákon o obcích 

2 body za každou 
zakázku 

10 
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Přidělování bodů v rámci dílčího hodnotícího kritéria Kvalita (zkušenosti dodavatele) bude 
probíhat tak, že zadavatel přidělí body dle výše uvedené tabulky. Takto dosažené body se 
přepočtou tak, že nejlepší nabídka, tj. nabídka dodavatele s nejvyšším bodovým 
hodnocením, obdrží 100 bodů, a každé další nabídce se přiřadí počet bodů, který odpovídá 
násobku čísla 100 a poměru počtu bodového hodnocení hodnocené nabídky k bodovému 
hodnocení nejlepší nabídky (tj. nabídky s nejvyšším bodovým hodnocením). Výpočet 
odpovídá následujícímu vzorci: 
 

bodové hodnocení hodnocené nabídky x 100 
__________________________________ 

bodové hodnocení nejlepší nabídky 
 

Takto získaný počet bodů bude vynásoben koeficientem 0,30 (tj. váhou dílčího hodnotícího 
kritéria Kvalita (zkušenosti dodavatele) a následně matematicky zaokrouhlen na dvě 
desetinná místa. 
 
III. Celkové hodnocení 
 
Celkový počet získaných bodů je dán součtem počtu bodů (zaokrouhlených na dvě 
desetinná místa) získaných v rámci dílčích hodnotících kritérií.  
 
Nabídka, která získá nejvyšší počet bodů, bude vyhodnocena jako nabídka ekonomicky 
nejvýhodnější. Ostatní nabídky budou seřazeny dle počtu získaných bodů sestupně za 
nejvýhodnější nabídkou a jejich pořadí bude očíslováno. Pokud dvě či více nabídek 
dosáhnou stejné bodové hodnoty představující celkové hodnocení nabídky, pak 
nejvýhodnější nabídkou bude ta, která obsahuje nižší nabídkovou cenu. 

 
1. Krycí list nabídky 
2. Závazný vzor smlouvy na plnění VZMR 
3. Seznam významných služeb 
4. Seznam služeb pro hodnocení 

 
 
V Praze-Velké Chuchli dne 26.3. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Mgr. Lenka Felix, starostka 

15.  Přílohy ZD 
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