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KARTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

podklad pro ÚVZ pro administraci veřejné zakázky  

 

1) ZÁKLADNÍ INFORMACE 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:  

Žadatel: 
(Fakulta, součást JU)  

 

Příkazce operace: Jméno, příjmení, e-mail, telefon 

Správce rozpočtu:  

Kontaktní osoba žadatele:  

Náhradní kontaktní osoba:  

Požadovaný termín 
vyhlášení VZ:  

Požadovaný termín zahájení 
plnění ze smlouvy:  

 

2) ZDROJ FINANCOVÁNÍ 

Zdroj financování:  

Dotační program:  

Název projektu:  

Registrační číslo projektu:  

 

3) SPECIFIKACE VZ  

Popis/specifikace předmětu 
plnění VZ: Předmětem veřejné zakázky je… 

Předmět VZ: Dodávky/služby/stavební práce1
 

CPV Kód (klasifikace 
předmětu VZ) 
 

Klasifikace CPV kódů je dostupná na: 
http://www.isvz.cz/ISVZ/Ciselniky/Strom.aspx?typ=1  

Celková předpokládaná 
hodnota VZ v Kč bez DPH: 

Peněžitá výše závazku vyplývajícího z plnění veřejné zakázky 

Zakázka je rozdělena na 
části: ANO/NE

1
 

Název části VZ2 Popis předmětu části VZ  
Předpokládaná hodnota 
části VZ 

   

   

   

 

 

                                                             
1
 Nevyhovující škrtněte 

2
 Žadatel vloží do tabulky tolik řádků, kolik je částí VZ  

http://www.isvz.cz/ISVZ/Ciselniky/Strom.aspx?typ=1
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3.1. Požadavky na kvalifikaci  

Požadavky na prokázání 
kvalifikačních předpokladů: 
technickou normou 

 
Název požadavku Požadovaná 

minimální hodnota  

☐ 

Minimální roční obrat dodavatele / obrat 
dodavatele dosažený s ohledem na 
předmět VZ za 3 bezprostředně 
předcházející účetní období (§ 78 odst. 1)  

(vyplní žadatel o 
VZ)  
(pozn. nesmí být větší 
než dvojnásobek 
předpokládané 
hodnoty VZ)  

☐ 
Seznam stavebních prací poskytnutých za 
posledních 5 let včetně osvědčení 
objednatele  
(§ 79 odst. 2, písm. a))  

(vyplní žadatel o 
VZ)  
Minimální požadovaný 
počet realizovaných 
stavebních prací 

☐ 
Seznam významných dodávek nebo služeb 
poskytnutých za poslední 3 roky  
(§ 79 odst. 2, písm. b))  

(vyplní žadatel o 
VZ)  
Minimální požadovaný 
počet poskytnutých 

dodávek nebo služeb  

☐ 
Seznam techniků nebo technických útvarů, které se budou 
podílet na plnění VZ  
(§ 79 odst. 2, písm. c))  

☐ 
Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se 
k požadovaným dodávkám, službám nebo stavebním pracem 
(§ 79 odst. 2, písm. d))  

☐ 
Popis technického vybavení, popis opatření dodavatele 
k zajištění kvality nebo popis zařízení pro výzkum  
(§ 79 odst. 2, písm. e))  

☐ 
Přehled o řízení dodavatelského řetězce a systémy sledování 
dodavatelského řetězce, které dodavatel bude moci uplatnit při 
plnění VZ 
(§ 79 odst. 2, písm. f))  

☐ 
Opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, 
která bude dodavatel schopen použít při plnění VZ  
(§ 79 odst. 2, písm. h))  

☐ 
Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele 
nebo počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob 
v obdobném postavení za poslední 3 roky 
(§ 79 odst. 2, písm. i))  

☐ 
Přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních nebo technických 
zařízení, které bude mít dodavatel při plnění VZ k dispozici 
(§ 79 odst. 2, písm. j))  

☐ Vzorky, popisy nebo fotografie výrobků určených k dodání 
(§ 79 odst. 2, písm. k))  

☐ 
Doklad prokazující shodu požadovaného výrobku s  požadovanou 
nebo technickým dokumentem 
(§ 79 odst. 2, písm. l))  
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3.2. Hodnotící kritéria 

Ekonomická výhodnost 
nabídky: 
 

☐ Nejnižší nabídková cena  

☐ 

Na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality 
(včetně poměru nákladů životního cyklu a kvality)  

Návrh hodnotícího kritérií Váha v % 

Nabídková cena  např. 60 %  

Dílčí hodnotící kritérium
3 váha 

 

3.3. Smluvní podmínky 

Termín plnění:  

Místo plnění:  

Platební podmínky:  

Podmínky dodání, servis:  

Záruční podmínky, 
požadovaná záruka: 

 

Sankce:  

Specifické požadavky 
poskytovatele dotace: 

 

Ostatní podmínky plnění:  

 

 

4) HODNOTÍCÍ KOMISE 

Členové hodnotící komise Jméno a příjmení, titul4 E-mail 

Návrh člena hodnotící 
komise 
(Zakázka malého rozsahu a 

zjednodušené podlimitní řízení 3 
členové, Otevřené řízení 5 členů)  

  

  

  

  

  

Náhradníci hodnotící komise  Jméno a příjmení, titul E-mail 

Návrh náhradníka hodnotící 
komise 
(Zakázka malého rozsahu a 

zjednodušené podlimitní řízení 3 
členové, Otevřené řízení 5 členů)  

  

  

  

  

  

 

                                                             
3 Žadatel vloží do tabulky tolik řádků, kolik navrhne hodnotících kritérií  
4 Žadatel vloží tolik řádek kolik je členů komise 
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5) ODŮVODNĚNÍ POSTUPU ZADAVATELE (pouze pro VZ v otevřeném nadlimitním řízení)  

Pokud je zakázka zadávaná 
v otevřeném nadlimitním 
řízení a není rozdělena na 
části, odůvodnění tohoto 
postupu: 
(§ 217 odst. 2, písm. m))  

 

 

6) NÁVRH SPOLEČNOSTÍ K OSLOVENÍ, POKUD JE TO POŽADAVKEM ŽADATELE  

Pro VZ malého rozsahu (minimálně 3); VZ ve Zjednodušeném podlimitním řízení (minimálně 5)  

Obchodní název společnosti  Adresa společnosti  Identifikační číslo E-mail 

    

    

    

    

    

 

7) SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. Název přílohy  

  

  

  

  

 

8) PODPISY OSOB OPRÁVNĚNÝCH K ZADÁNÍ ZAKÁZKY 

 Jméno a příjmení, titul Datum Podpis 

Příkazce operace:    

Správce rozpočtu:    

Kontaktní osoba:    

 

9) PŘEDÁNÍ NA ÚVZ 

Datum předání:   

Za ÚVZ převzal:   

 


