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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE 

Identifikační údaje zadávacího řízení 

Název zakázky Poskytování právní pomoci 

Druh zakázky Služby, zjednodušené podlimitní řízení 

CPV zakázky 79111000-5, 79112000-2 

  

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE 

Název zadavatele Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a 

Hulváky 

Sídlo zadavatele Přemyslovců 63, 709 06 Ostrava – Mariánské Hory 

IČ zadavatele 00845451 

WWW zadavatele http://www.marianskehory.cz 

Osoba oprávněná jednat za 

zadavatele 

Ing. arch. Liana Janáčková - starostka 

 

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na poskytování 

právních služeb spočívajících v: 

a)  komplexním právním zastupování zadavatele zejména ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., o 

advokacii, ve znění pozdějších předpisů, v řízeních před soudy, a to v rámci občanského soudního 

řízení dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (o.s.ř.), v 

rámci správního soudnictví dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších 

předpisů, nebo v rámci řízení před Ústavním soudem dle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním 

soudu, ve znění pozdějších předpisů, jakož i v komplexním právním zastupování zadavatele  v 

rámci rozhodčích řízení dle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích 

nálezů, ve znění pozdějších předpisů, v rámci trestního řízení soudního dle zákona č. 141/1961 

Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a komplexním 

zastupování zadavatele při výkonu rozhodnutí; 

b)  zpracování právních stanovisek a posouzení, poskytování právních porad a konzultací, účasti a 

zastupování při jednáních, přípravě a posuzování návrhů smluv, případně provedení jiných 

právních služeb, které bezprostředně souvisejí s činností zadavatele. 

Předmětem poskytování právních služeb je zejména agenda v oblasti bytové problematiky (tj. řešení 

vztahů s nájemníky obecních bytů). Součástí předmětu zakázky je řešení nových případů, ale i 

případů, které poskytovatel převezme od stávajícího poskytovatele právních služeb.  

 

Výsledek zadávacího řízení: 

Zadávací řízení bylo dle ust. § 84 odst. 3 písm. b) zákona zrušeno. Po posouzení a hodnocení nabídek 

zůstala jediná nabídka. Zadavatel využil svého práva zrušit v tomto případě zadávací řízení.  

 

Identifikační údaje všech uchazečů a příslušná hodnotící kritéria 

 
Uchazeč 

Nabídková cena 

bez DPH 

Garantovaná 

dostupnost 

služeb 

Garantovaná 

doba zahájení 

poskytování 

služeb 

1. 

Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a 

partneři v.o.s.,Praha 4, Nusle, Doudlebská 

1699/5,25589644,Veřejná obchodní 

společnost 78000 65 

násl. pracovní 

den 
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2. 

Beneš Oldřich, JUDr., advokát,Ostrava, 

Mariánské Hory a Hulváky, Mojmírovců 

805/41,66216851,Advokát 
90000 52 24 

3. 

Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o., 

advokátní kancelář,Ostrava, Mariánské 

Hory a Hulváky, Sokola Tůmy 

743/16,03604772,Společnost s ručením 

omezeným 69000 65 24 

 

Identifikační údaje vyloučených uchazečů vč. odůvodnění vyloučení:  

 

 
Uchazeč 

Odůvodnění 

1. 

Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a 

partneři v.o.s.,Praha 4, Nusle, Doudlebská 

1699/5,25589644,Veřejná obchodní 

společnost 

Uchazeč nesložil jistotu požadovanou 

zadavatelem. 

2. 

Beneš Oldřich, JUDr., advokát,Ostrava, 

Mariánské Hory a Hulváky, Mojmírovců 

805/41,66216851,Advokát 

Uchazeč nesplnil požadavek na období 

poskytování právních služeb a dále nesplnil 

požadavek týkající se obsahu návrhu smlouvy, 

a to uvedl konkurenční doložku. 
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