ZPRÁVA Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
ZADAVATEL:………………………………………………………………………………
(název, sídlo, IČ zadavatele a název projektu)

Zadávací dokumentace definovala předmět zakázky takto:………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
Datum zveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení: ………………………………….
Konečné datum předkládání nabídek:………………………………………………………...
Seznam oslovených subjektů:
NÁZEV UCHAZEČE

DATUM OSLOVENÍ

Seznam osob, které si vyžádaly (vyzvedly) zadávací dokumentaci:
NÁZEV UCHAZEČE

DATUM POSKYTNUTÍ ZD

Seznam obdržených nabídek:
Pořadové
číslo
doručení

1
2
3
4
5
6
7

Obchodní jméno
a sídlo uchazeče

Časový údaj o předání
nabídky
Způsob doručení nabídky
Datum

Hodina

„………………………………..“ (název výběrového řízení)
konané dne…… ve…..hodin v zasedací místnosti společnosti…………
v rámci projektu……..( číslo projektu)
Dle seznamu došlé pošty byly obálky s nabídkou zkontrolovány a otevřeny tajemníkem komise.
Seznam obálek / uchazečů, které zadavatel vyzval k doplnění / upřesnění (včetně
vzniklých nedostatků a jejich vypořádání):
OBÁLKA Č.

FIRMA

VYPOŘÁDÁNÍ

NEDOSTATKY

Seznam obálek, které neodpovídaly zadání (včetně vzniklých nedostatků):
OBÁLKA Č.

FIRMA

NEDOSTATKY

Nabídky uvedené v následující tabulce odpovídaly zadání a postoupily k hodnocení do
hodnotící komise. Jednotliví členové hodnotící komise vyhodnotili tyto nabídky do
vyhodnocovací tabulky dle hodnotících kritérií stanovených v Zadávací dokumentaci:
<zde uveďte hodnotící kritéria a způsob přidělování bodů dle zadávací dokumentace>

Cena bez
Firma

IČ

DPH /
přidělené
body

Hodnotící kritérium č. 1

Hodnotící kritérium č. 2

Hodnota

Hodnota

parametru/přidělené body

parametru/přidělené body

Počet bodů
celkem

Dle dosažených bodů bylo sestaveno pořadí jednotlivých nabídek.
Vítězem se stala firma……
Další pořadí nabídek je následující:
druhá v pořadí se umístila firma…………..,
na třetím místě je firma…………………..,
atd.…………………………………..……
Složení hodnotící komise s podpisy všech členů:
JMÉNO A PŘÍJMENÍ

DATUM

PODPIS

předseda komise
člen komise
člen komise
člen komise
člen komise1

Tajemník komise:
JMÉNO A PŘÍJMENÍ

1

DATUM

Tabulku v případě vícečlenné hodnotící komise rozšiřte.

PODPIS

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZADAVATELE2
NÁZEV PROJEKTU:……………………………………………………….
NÁZEV ZAKÁZKY:………………………………………………………..

Já, níže podepsaný/á, tímto prohlašuji, že si nejsem vědom/a žádných z níže uvedených skutečností:


na zpracování vítězné nabídky se podílel zaměstnanec Zadavatele či člen statutárního orgánu,
statutární orgán, člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu
podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení;



zaměstnanec Zadavatele, člen statutárního orgánu, statutární orgán, člen realizačního týmu či
osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného
výběrového řízení je vítězným uchazečem či je s vítězným uchazečem ve sdružení;



zaměstnanec Zadavatele, člen statutárního orgánu, statutární orgán, člen realizačního týmu či
osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného
výběrového řízení je subdodavatelem vítězného uchazeče.

Dále prohlašuji, že vítězný dodavatel a zadavatel nejsou osobami blízkými dle § 22 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ekonomicky propojenými osobami (tou se rozumí partnerský nebo propojený
podnik dle Definice malého a středního podniku vymezené v příloze č. 1 nařízení komise (ES) č.
800/2008) či osobou naplňující znaky podle ustanovení § 78 (jednání ve shodě) zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích.

Podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za Zadavatele, kterým je vyjádřen souhlas
s výsledkem hodnocení a provedeno rozhodnutí o výběru dodavatele a potvrzuje Čestné
prohlášení:
Jméno a příjmení

Datum

Podpis

Čestné prohlášení je součástí Zprávy z VŘ od verze Pravidel pro výběr dodavatelů č. j. 31688/12/61100/61000,
(v platnosti od 1. 9. 2012).
2

