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ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
podle § 80 Zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen "zákon")

Veřejná zakázka
,,zastupování České republiky při smírném řešení sporu a v rozhodčích a v souvisejících řizeních

s kyperskou společností Forminster Enterprises Limited"
uveřejněná v Informačním systému veřejných zakázek pod evidenčním číslem 60027390

1. Identifikační údaje o zadavateli
Česká republika - Ministerstvo financí
Letenská 15
P.O.BOX 77
118 10 Praha 1
IČ:0006947
Zadavatel: Ing. Stanislav Sluka,

Ředitel odboru 23 - Finanční

2. Seznam posouzených nabídek:

Nabídka č. 1.
Obchodní firma nebo název: Weinhold Le1!alv.o.s.
Sídlo: Karlovo nám. 10/2097

12000 Praha 1
Právní forma Veřejná obchodní společnost
JČ: 25628470
a
Obchodnífirma nebo název: Schonherr v.o.s.
Sídlo: Nám. Republiky 107911a

11000 Praha 1
Právní forma Veřejná obchodní společnost
JČ: 26500981

Nabídka č. 2.
Obchodní firma nebo název: Squire, Sanders& Dempsey advokátní kancelář v.o.s.
Sídlo: Václavské nám. 57/813

11O00 Praha 1
Právní forma veřejná obchodní společnost
JC: 40613348

Nabídka č. 3.
Obchodní firma nebo název: SALANS EUROPE LLP, organizační složka
Sídlo: Platnéřská 191/4

11O 00 Praha 1
Právní forma Organizační složka
JC: 284 99 808
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Při posouzení nabídek z hlediska zadávacích podmínek komise posoudila výši nabídkových
cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky ve smyslu § 77 odst. 1 zákona.

3. Seznam nabídek, které byly ze zadávacího řízení vyřazeny:
Ze zadávacího řízení byla vyřazena nabídka č. 3 - uchazeče SALANS EUROPE LLP
z důvodu nesplnění § 76 ost. 1 zákona.

4. Popis způsobu hodnocení nabídek vč. odůvodnění:
Základním hodnotícím kriteriem je nejnižší nabídková cena (§78 odst. 1 písm.b) zákona),
tj. v této veřejné zakázce nejnižší nabídková cena za poskytnuté služby za 48 měsíců.
V rámci realizace veřejné zakázky se uskutečnilo jediné jednání o nabídkách s každým
uchazečem samostatně. Zadavatelem byl stanoven předmět jednání - příp. úprava nabídkové
ceny - hodinových sazeb.
Uchazeč, který předložil nabídku č. I - Weinhold Lega! V.O.s. a Schonherr v.o.s. navrhl při
jednání o nabídkách změnu : snížení nabídkové ceny hodinových sazeb. Hodinové sazby
byly přepočteny na 4leté plnění dle stanového počtu hodin za rok (advokáti 4 000 hodin,
koncipienti,asistenti a stážisté 1 800 hodin, tlumočníci 200 hodin).
Uchazeč, který předložil nabídku Č. 2 - Squire, Sanders& Dempsey advokátní kancelář v.o.s.
změnu své nabídky nenavrhl.

Hodnocení (závěrečné) je prove~eno v souladu s § 79 odst. 4 zákona, komise stanovuje
konečné pořadí nabídek podle nabídkové ceny.

'ys e e o nocem na I e ..
Poř. Nabídkovácena

čislo
Uchazeč Za 41eté plnění Konečné

nabldky
V Kč bez DPH pořadí

1. Weinhold Legal v.o.s. a Schonherr v.o.s. 43 328 000,- 1.
2. Squire, Sanders& Dempsey advokátní kancelář v.o.s. 141 600000,- 2.

s. V' I d k h d b'd k

Nabídkou nejlépe splňující stanovené kriterium je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou -
dodavatele - Weinhold Lega! v.o.s. a Schonherr v.o.s.

6. Složení hodnotící komise a podpisy členů:

Jméno a příjmení člena
komise, který se účastnil
.ednání
Ing. Tomáš Zídek
Ing. Zlata Groningerová
JUDr. Michal Svorc
Mgr. Kateřina Dlouhá
Jitka Thámová

Pracovní zařazení

MF-náměstek ministra
MF- ředitelka odboru 46
MF- ředitel odboru 29
MF-odd. 462, referent
MF-odd.232, referent

Podpis



7. Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli

Zpráva byla předána zadavateli dne

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem
zadavatele

Podpis oprávněné osoby zadavatele

Razítko zadavatele

15.4.2010

Ing. Stanislav Sluka
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