Město MILOVICE
ul. 5. května 71, PSČ 289 23, Milovice tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz
IČ 239453
jako zadavatel

Vypisuje výzvu k podání nabídky
na plnění veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v souladu s §6 zákona číslo 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) a v souladu se směrnicí města
Milovice č.5/2008 K zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Milovice a jeho
příspěvkovými organizacemi.
Informace o předmětu zakázky
Název zakázky: „Zajištění právních služeb pro Město a Městský úřad Milovice“
1. Stručný popis zakázky:
Jedná se o zajištění právních služeb souvisejících s činností Města – Městského úřadu. Tyto
služby budou poskytovány písemnou formou – faxem, emailem, písemným vyhotovením či
ústní poradou a v případě požadavku účastí na jednání samosprávného orgánu – Rady města.
Právní služby budou spočívat zejména ve zpracování smluv a dokumentů, posouzení
předložených dokumentů druhou stranou (např. smlouvy, žaloby apod.), právní zastoupení u
soudu či jiného správního orgánu. Osobní jednání u objednatele povede osoba s příslušným
právním vzděláním, nikoli v zastoupení koncipienta. Dále se poskytovatel zavazuje
minimálně 1 krát týdně v rozsahu 5 hodin poskytovat právní služby ve výše uvedených
oblastech v sídle objednatele. Současně, umožní –li to povaha podkladů, poskytne právní
pomoc „telefonicky“ v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00.
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 12 měsíců.
2. Předpokládaná hodnota zakázky:
Předpokládaná hodnota zakázky je 240,- tis. Kč včetně DPH
3. Začátek zahájení činnosti:
Začátek zahájení činnosti je stanoven od 1.4.2011.
4. Informace o možnostech vyžádat si doplňující informace k zakázce
Doplňující informace k zakázce si lze vyžádat u tajemníka městského úřadu na adrese 5.
Května 71, 289 23 Milovice, tel,fax 325577203, e-mail boris.csillagi@mesto-milovice.cz,
mobilní tel. 725022627.

5. Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 28.3.2011 (pondělí) ve 12.00 hod, v sídle zadavatele
poštou nebo osobně v podatelně městského úřadu, ul. 5.května 71, 289 23 Milovice
v zapečetěné a zřetelně označené obálce Neotevírat, veřejná zakázka „Zajištění právních
služeb“.
6. Požadavky zadavatele na kvalifikaci uchazečů
Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů, které splňuje uchazeč
předložením potvrzení o registraci v advokátní komoře ČR s advokátní praxí min15 let.
7. Posuzování nabídek a kriterium pro zadání zakázky
Posouzení a hodnocení nabídek provede na svém jednání Rada města. Základním hodnotícím
kriteriem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH.
8. Ostatní údaje
Město Milovice si vyhrazuje možnost neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů.
výzvu zpracoval a za její správnost odpovídá:
Boris Csillagi, tajemník Městského úřadu

V Milovicích dne 17.3.2011
Lukáš Pilc
starosta města
Vyvěšeno:18.3.2011
Sejmuto:

