RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15
USNESENÍ
Rady městské části Praha 15
číslo R - 400
ze dne 22.7.2015

Právní servis pro ÚMČ Praha 15

Název:
Rad a
a)

městské části

Praha 15

ber e n a věd o m í
1. informaci o průběhu zadávání

veřejné

zakázky malého rozsahu

2. informaci o vyhodnocení doručených nabídek dle přílohy č. 1 DZ

b)

schvalnje
l. přidělem veřejné zakázky malého rozsahu na služby - "Právní servis pro ÚMČ
Praha 15" v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách v pll!tném znění, uchazeči JUDr. Janu Olejníčkovi, Helénská
1799/4,12000, Praha 2, JC: 71332111
2. uzavření rámcové smlouvy V1ezi MČ Praha 15 a JUDr. Janem Olejníčkel1}, Htlénská
1799/4, 12000, Praha 2, JC: 71332111, na služby - "Právní servis pro UMC Praha
15" za cenu 800,00 Kč/hod bez DPH

c)

ukládá
OM zajistit uzavření rámcové smlouvy dle bodu b) 2. tohoto usnesení
T: 6.8.2015
Z: Mgr. A. Cejnar, MP A

d)

zmocňuje
pověřeného vedoucího OM k podpisu rámcové smlouvy dle bodu b) 2. tohoto
usnesení a zajištění dalších úkonů související s rozhodnutím o výběru nejvhodnější
nabídky dle příslušných ustanovení zákona č. 13712006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění

Milan W enzl
starosta MC Praha 15

VáclavBílek
I. zástupce starosty MČ Praha 15
Předkladatel:

Zodpovídá:
Na vědomí:

Václav Bílek, 1. zástupce starosty
Mgr. Aleš Cejnar, MPA, pověřený vedoucí OM
OM,OE

Důvodová

zpráva k usneseuí č. R - 400 ze dne 22.7.2015

Předmětem plnění veřejné

•

zakázky je
poskytování právních služeb pro zadavatele. Jedná se o právní služby zejména v oboru
práva:
občanského,

•
•
•
•
•
•

obchodního,
správního,
pracovního,
trestního,
práva nemovitostí,
Evropské unie,
veřejných zakázek,
veřejné podpory,
ale i v dalších právních oborech dle potřeby zadavatele, a to jak v oblasti
hmotněprávní, tak i procesněprávní.
poskytování konzultací,
poskytování právního poradenství,
poskytování právních rozborů a stanovisek,
účast na jednáních u klienta,
vypracování právních dokumentů,
zastupování v řízeních před soudy ajinými orgány.

Místem plnění je území České republiky.
S vítězným

uchazečem

bude uzavřena rámcová smlouva na dobu

určitou

2 lel.

Na základě zadávací dokumentace byla dne 18.6.2015 odeslána výzva k podání nabídky na
zakázku malého rozsahu 4 subjektům zabýyajícím se poptávanou činností:
Bělina & ~artners advokátní kancelář
re;: 01614606
Advokáti-Ríčka s.r.o.
re;: 01812912
Mgr. Jiří Slováček, advokátní kancelář re;: 70267561
re: 71332111
JUDr. Jan Olejníček
Ve stanov~ném
Advokáti-Ríčka

tennínu byly doručeny tři nabídky s.r.o., JUDr. Jan Olejníček.

Bělina &

Partners advokátní

kancelář,

