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Ž Á D O S T  O  Z P R A C O V Á N Í  V E Ř E J N É  Z A K Á Z K Y

Název pracoviště: ________________________________________________ 

Vedoucí pracoviště: ________________________________________________ 

Název předmětu veřejné zakázky: ______________________________________ 

PÍSEMNÝ ZÁZNAM O ZPŮSOBU STANOVENÍ PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY VEŘEJNÉ 
ZAKÁZKY 

Příkaz rektora č. 17/2020: 
Pověřená osoba je povinna stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, tedy předpokládanou 
výši peněžitého závazku vyplývající pro zadavatele z plnění veřejné zakázky, a to bez daně z přidané 
hodnoty. U veřejné zakázky je třeba vyhotovit písemný záznam o způsobu stanovení předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky, jehož obsahem jsou konkrétní a zpětně ověřitelné informace a skutečnosti, 
na jejichž základě byla předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovena. Tento záznam bude 
uložen ve spisové dokumentaci veřejné zakázky. 

Zdroj financování: ______________________________________________________ 

Výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH:   ________________________ 

Číslo projektu: _________________________________________________________ 

Kód/y NIPEZ: _________________________________________________________ 
odkaz: https://ciselnik.nipez.cz/ 

Způsob stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky (jak pověřená osoba 
dospěla k uváděné hodnotě): 

předchozí zakázky obdobného předmětu plnění 
průzkum trhu 
jiný: 

Konkrétní zpětně ověřitelné informace a skutečnosti, na jejichž základě byla 
předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovena (kopie přiložte): 

faktury za předchozí plnění 
výstupy z účetnictví za předcházejících 12 měsíců, apod. 
printscreen / e-mailová nabídka z průzkumu trhu 
jiné: 
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PÍSEMNÝ ZÁZNAM O ZPŮSOBU VÝBĚRU DODAVATELŮ K OSLOVENÍ VÝZVOU 
K PODÁNÍ NABÍDKY (vyplňte pouze u podlimitní veřejné zakázky nebo zakázky 
malého rozsahu) 

Pověřená osoba je povinna pořizovat dodávky, služby a stavební práce za ceny v místě a čase 
obvyklé nebo nižší. Za tímto účelem pověřená osoba při zadávání podlimitní veřejné zakázky nebo 
veřejné zakázky malého rozsahu vyhotoví písemný záznam o způsobu, na jehož základě byli vybráni 
oslovení dodavatelé, je-li v zadávacím řízení oslovován konkrétní dodavatel nebo dodavatelé. U 
podlimitní veřejné zakázky minimálně 5 dodavatelů, u veřejné zakázky malého rozsahu 
minimálně 3 dodavatele. Tento záznam bude uložen ve spisové dokumentaci veřejné zakázky. 

Pro realizaci veřejné zakázky navrhuji k oslovení následující dodavatele: 

Název dodavatele IČO e-mail

Způsob, na základě kterého byli pověřenou osobou vybráni dodavatelé navržení k oslovení: 
předchozí zkušenosti s dodavatelem s uvedením čísla faktury: 

průzkum trhu s uvedením webového odkazu: 

jiný: 

Odůvodnění v případě nesplnění požadovaného počtu dodavatelů nebo v případě 
požadavku na neuveřejnění výzvy na profilu zadavatele u veřejných zakázek 
malého rozsahu: 

Přílohou této žádosti je technická specifikace výše uvedené veřejné zakázky. 

Písemný záznam za pracoviště zpracoval: 
Jméno, příjmení, titul:                          Datum zpracování: Podpis:

......................................... _____________________ ____________________ ______________________ 
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