Evidenční list
Název veřejné zakázky:
Základní informace
Číslo jednací:
Zadavatelský útvar/Zadavatelské útvary (v případě VZ,
na které se podílí více zadavatelských útvarů) :

Poptávající útvar:
Oprávněná osoba/Oprávněné osoby (v případě VZ, na
které se podílí více zadavatelských útvarů) :

Kontaktní osoba/osoby:
Specifikace veřejné zakázky
Klasifikace VZ dle CPV kódu:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (v Kč bez DPH) :
zdroj financ.

Zdroj financování vč. uvedení finančního a
procentuálního podílu:

částka

%

(např. rozpočet MŠMT, Operační program XY, programové financování,
investiční či neinvestiční výdaje, kombinace, jiný apod.)

Předmět plnění veřejné zakázky
Nezbytná detailní úprava jako součást EL, v případě obsáhlosti jako samostatná, avšak nedílná příloha EL.

Odůvodnění veřejné zakázky
Popis potřeb, které mají být splněním VZ naplněny a popis vzájemného vztahu předmětu VZ a potřeb zadavatele.

Dobu plnění veřejné zakázky a odůvodnění stanovení této doby
(např. konec programového období, neznalost konkrétních požadavků v dlouhodobějším výhledu atd.)

Navrhované ekonomické, sociální a enviromentální aspekty
(např. podpora znevýhodněných osob, vzdělávání, důstojných pracovních podmínek, ekologicky šetrná
řešení aj.) V případě návrhu na uplatnění rozepsat co a jakým způsobem.

Navrhované kvalifikační předpoklady
(základní, profesní, technické s odůvodněním, u zakázek malého rozsahu nejsou povinně vyžadována)

Hodnocení

Navrhované základní hodnotící kriterium:
(nejnižší nabídková cena nebo ekonomická výhodnost nabídky)

Dílčí hodnotící kriteria:
(vyplňte pouze v případě hodnocení na ekonomickou výhodnost nabídky)

Váha kriteria

1.
2.
3.
Popis hodnotích kritérií (vyplňte pouze v případě hodnocení na ekonomickou výhodnost nabídky)

Způsob hodnocení (vyplňte pouze v případě hodnocení na ekonomickou výhodnost nabídky - nezbytná detailní úprava) :

Komise
Navrhovaný člen hodnotící komise

Navrhovaný náhradník hodnotící komise

Dodavatelé, kteří mají být osloveni výzvou
Sídlo

Dodavatel

Útvar investic potvrzuje, že je zajištěno finanční krytí u
VZ z programového financování :

Dne:
Podpis:

Poznámky zadavatelského útvaru

Podpis oprávněné osoby/oprávněných osob (v případě VZ, na
které se podílí více zadavatelských útvarů) :

Dne:
Podpis:

Potvrzuji, že bylo projednáno zajištění finančního krytí veřejné Dne:
Podpis:
zakázky.
Dne:
Podpis:

Poznámky útvaru veřejných zakázek

IČO

Průběh zadávacího řízení
Pozn.
Číslo VZ přidělené Věstníkem VZ/e-tržištěm/profilem
Předběžné oznámení
Oznámení o zahájení zadávacího řízení/výzva
Dodatečné informace

Délka lhůty pro podání nabídek a její konec
Informace o vyloučení účastníka

Rozhodnutí o výběru nejvh. nabídky
Zrušení zadávacího řízení
Námitky účastníků

Vypořádání námitek

Podpis smlouvy
Písemná zpráva zadavatele
Popř. další procesní úkony

Útvar veřejných zakázek potvrzuje, že návrh smlouvy je
v souladu se zadávacími podmínkami, rozhodnutím o
výběru nejvhodnější nabídky a s nabídkou vítězného
dodavatele.

Dne:

Odbor správce rozpočtu potvrzuje provedení předběžné
řídící kontroly:

Dne:
Podpis:

Podpis:

Datum

