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ZADAVATEL:
Název:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

Sídlo:

Na Poříčním právu 1/376

Identifikační číslo:

00551023

Jednající:

Ing. Janem Vitulou, I. náměstkem ministryně

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Název:

Uzavření rámcové smlouvy na poskytování právních
služeb pro Českou republiku – Ministerstvo práce
a sociálních věcí

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující
dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce
zadávané dle zákona.
Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:
Zadavatel v rámci obou částí, do kterých je veřejná zakázka rozdělena, tedy (i) Část 1 –
právní služby v oblasti veřejných zakázek, koncesních smluv a zastupování před Úřadem pro
ochranu hospodářské soutěže a (ii) Část 2 – odborné právní poradenství, stanoví v Rámcové
smlouvě, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce, že nedílnou
součástí Rámcové smlouvy musí být řádně ověřená kopie pojistné smlouvy uchazeče.
Bude zadavatel jako rovnocenný doklad namísto úředně ověřené kopie pojistné smlouvy
akceptovat rovněž úředně ověřený certifikát o pojištění, pokud z něj budou vyplývat
relevantní skutečnosti, prokazující existenci pojistněprávního vztahu mezi uchazečem
a pojišťovnou?
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:
Zadavatel v návrhu rámcové smlouvy uvedl:
„Poradce prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou pojištěným třetí osobě v souvislosti

s výkonem činnosti pojištěného. Pojistné plnění Poradce z tohoto pojištění činí nejméně
150.000.000,- Kč. Poradce je povinen být pojištěn po celou dobu trvání této Smlouvy nejméně
v tomto rozsahu. Úředně ověřená kopie pojistné smlouvy tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy.”
resp.
„Advokát prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou pojištěným třetí osobě v souvislosti
s výkonem činnosti pojištěného. Pojistné plnění poradce z tohoto pojištění činí nejméně
250.000.000,- Kč. Advokát je povinen být pojištěn po celou dobu trvání této Smlouvy nejméně
v tomto rozsahu. Úředně ověřená kopie pojistné smlouvy tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy.”
a současně zadavatel požaduje, aby Pojistná smlouva (úředně ověřená kopie) činila Přílohu
č. 3 rámcové smlouvy.
Zadavatel pro účely předložení nabídky uchazečem akceptuje jako rovnocenný doklad,
namísto ověřené kopie pojistné smlouvy, též úředně ověřený certifikát o pojištění, pokud
z něj budou vyplývat relevantní skutečnosti, prokazující existenci pojistněprávního
vztahu mezi uchazečem a pojišťovnou. Výhradně úředně ověřenou kopii pojistné
smlouvy bude zadavatel vyžadovat po vítězných uchazečích, resp. účastnících rámcové
smlouvy.
Úředně ověřená kopie pojistné smlouvy konkrétního vybraného uchazeče/účastníka
rámcové smlouvy bude přílohou těch vyhotovení rámcové smlouvy, která obdrží právě
tento uchazeč/účastník rámcové smlouvy.

