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Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, se sídlem Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad
Labem, IČO: 750 82 136, zastoupena předsedou Ing. Petrem Navrátilem, Vás tímto vyzývají
k podání nabídky na plnění veřejné zakázky „Právní poradenství v oblasti práva veřejných
zakázek, veřejné podpory a práva EU“ a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném
podlimitním řízení. Níže jsou uvedeny základní informace o zadavateli a veřejné zakázce,
podrobnosti jsou pak obsaženy v zadávací dokumentaci zpracované dle ustanovení § 44 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).
Identifikační údaje zadavatele:
název:
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
sídlo:
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem
IČO:
750 82 136
zastoupená:
Ing. Petrem Navrátilem, předsedou Regionální rady
Oprávněné osoby zadavatele
Osobou oprávněnou k činění právních úkonů souvisejících s touto veřejnou zakázkou je Ing. Petr
Navrátil, předseda.
Kontaktní osoba pro záležitosti týkající se výběrového řízení: Ing. Michal Kinter se sídlem
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, Berní 2261/1, 400 01, tel.:
475240640,736650712 email: michal.kinter@nuts2severozapad.cz.
Název zakázky:
„Právní poradenství v oblasti práva veřejných zakázek, veřejné podpory a práva EU“
Místo realizace zakázky:
Místem plnění je sídlo zadavatele a sídlo uchazeče, dle potřeby též v místě jednání se smluvní
stranou, v sídle správního úřadu atd.
Klasifikace předmětu zakázky:
Veřejná zakázka na služby
Kód CPV: 79100000-5 – právní služby
Specifikace předmětu zakázky:
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem. Předmětem
plnění bude poskytování právních služeb pro zadavatele, a to ve vztahu k oblasti práva veřejných
zakázek, veřejné podpory a práva EU. Zadávání jednotlivých služeb na základě Rámcové smlouvy
bude probíhat tak, že vítěznému uchazeči bude zaslána výzva k poskytnutí plnění ve smyslu
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ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) ZVZ. Výzva k poskytnutí plnění bude zasílána ve formě písemné
objednávky (výzvy k plnění), která bude vítězným uchazečem vždy potvrzena nejpozději do 2
pracovních dnů od jejího doručení. Bližší podmínky plnění budou upraveny ve Smlouvě.
Konkrétní specifikace služeb v rámci předmětu plnění této veřejné zakázky je obsažena v příloze
č. 1 v zadávací dokumentaci.
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace obsahující bližší informace o této veřejné zakázce, včetně podrobných
požadavků na kvalifikaci dodavatelů a způsobu jejího prokazování, je přílohou této výzvy a bude
uveřejněna na webových stránkách zadavatele http://www.nuts2severozapad.cz/regionalnirada/verejne-zakazky/probihajici-verejne-zakazky a to po celou dobu trvání lhůty pro podání
nabídek.
Lhůta pro podání nabídek: ……………………………….
Místo pro podání nabídek: Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, se sídlem Berní
2261/1, 400 01 Ústí nad Labem. V případě osobního doručení podatelna v II. poschodí v úředních
hodinách.
Datum a hodina otevírání obálek: ………………………………………
Při otevírání obálek bude zveřejněna nabídková cena.
Místo pro otevírání obálek s nabídkami: Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, se
sídlem Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem. Zasedací místnost A 317 II. poschodí.
Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
Informace o rozsahu požadované kvalifikace, jakož i o způsobu jejího prokazování v průběhu
zadávacího řízení, jsou obsaženy v zadávací dokumentaci.
Údaje o hodnotících kritériích
Nabídky budou hodnoceny dle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena vč. DPH za
hodinu poskytovaných služeb.
Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Přílohy
Zadávací dokumentace
V Ústí nad Labem dne ……………………………..
_________________________
za zadavatele
Ing. Petr Navrátil
Předseda Regionální rady
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