Česká republika – Národní
archiv
Archivní 2257/4
149 00 Praha 4 - Chodov
email:

jiri.bernas@nacr.cz
na@nacr.cz

V Brně dne 26.03.2013

Zadavatel:

Česká republika – Národní archiv
sídlem Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČO: 70979821
Kontaktní osoba: Bc. Jiří Bernas, projektový manažer

Název veřejné zakázky: „NDA, zadávací řízení na poskytovatele právních a poradenských
služeb“
Ev. č. veřejné zakázky: 237115
Žadatel:

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
sídlem Brno, Mezníkova 273/13, PSČ 616 00, IČO: 28360125

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Vážení,
tímto si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí dodatečných informací týkajících se shora uvedené
veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil předpokládaný rozsah odpracovaných hodin (v rámci
plnění předmětu veřejné zakázky) na 450 člověkohodin, přičemž dle bodu 2 odst. I. zadávací
dokumentace zadavatel předpokládá komplexní právní zabezpečení jednotlivých zadávacích řízení
veřejných zakázek v rozsahu 250 člověkohodin a dle bodu 2 odst. II. zadávací dokumentace zadavatel
předpokládá průběžné právní poradenství související s předmětem veřejné zakázky v rozsahu 200
člověkohodin.
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Zadavatel zároveň vymezil, že předmětem plnění veřejné zakázky v rámci bodu 2 odst. I se především
rozumí spolupráce se zadavatelem při jednotlivých činnostech v rámci komplexní administrace
zadavatelem vymezených veřejných zakázek.
Naše dotazy směřují k časovému vymezení rozsahu plnění předmětu veřejné zakázky a k definici
spolupráce se zadavatelem veřejné zakázky.
1) Jak bude řešena situace, kdy předpokládaný časový rozsah, tj. 250 člověkohodin komplexního
právního zabezpečení bude advokátem vyčerpáno v průběhu určitého zadavatelem uděleného
úkolu – např. uprostřed přípravy návrhu smlouvy nebo uprostřed provádění zadávacího řízení
a tyto úkoly nebudou v okamžiku dosažení limitu 250 člověkohodin dokončeny?
2) Jak bude řešena situace, kdy uprostřed přípravy návrhu smlouvy nebo uprostřed provádění
zadávacího řízení dojde k vyčerpání celkového časového rozsahu veřejné zakázky, tj. všech
450 hodin?
3) Jak má zadavatel rozumět shora uvedenému pojmu „spolupráce“? Jaké konkrétní činnosti
bude dodavatel vykonávat? Např. v případě spolupráce se zadavatelem v procesních krocích
výběrového řízení se bude dodavatel účastnit zasedání příslušných komisí anebo bude pouze
poskytovat konzultace mimo zasedání komisí?
Žádám Vás o zaslání požadovaných informací na emailovou adresu recepce@akfiala.cz

S pozdravem
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, jednatel

Elektronicky podepsal(a) Mgr. Jan Tejkal
Datum: 2013.03.26 15:15:28 CET

