
Opatření rektora č. 27/2016  (příloha č. 
1)   
 
 

PŘEDBĚŽNÉ SCHVÁLENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

Číslo jednací Č. j., pod kterým je veřejná zakázka vedena u zadávajícího 
útvaru 

ČÁST A – IDENTIFIKACE ZADAVATELE 
Označení zadávajícího 
útvaru (fakulta, součást, 
útvar) 

 

Vedoucí pracovník zadávajícího útvaru (předkladatel záměru)  

Jméno, příjmení  

Funkce  

Kontaktní osoba 

Jméno, příjmení  

Funkce  

Telefonní číslo  

E-mailová adresa  

ČÁST B – ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Název veřejné zakázky  

Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávky, služby nebo stavební práce 

Druh zadávacího řízení Viz např. § 3, popř. § 31 ZZVZ 

Předmět veřejné zakázky  
CPV kód dle číselníku 
NIPEZ 

CPV kód odpovídající předmětu veřejné zakázky (popř. jen 
CPV kód převažujícího plnění v rámci více druhů plnění) 

Zdůvodnění potřeby 
zakázky  

Dodavatelé, kteří mají být 
osloveni 

Dodavatelé, které má zadavatel v úmyslu vyzvat k podání 
nabídky, je-li povinnost vyzvat určitý počet dodavatelů 
uložena zákonem nebo tímto opatřením (název, IČ) 

Předpokládaný termín 
vyhlášení  

ČÁST C – FINANČNÍ ČÁST 
Předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky bez DPH 

 

Způsob stanovení 
předpokládané hodnoty 

Stručné zdůvodnění, na základě čeho byla předpokládaná 
hodnota VZ  stanovena – např. průzkum trhu, zkušenosti 
z minulých let apod.  

Číslo účetní zakázky  Doplnit číslo účetní zakázky dle zvyklostí jednotlivých 
fakult a součástí (např.9900)  

 Zdroj financování 
Vlastní zdroje UK, státní rozpočet nebo spolufinancování 
ze strukturálních fondů EU (např. VVV) včetně podílu 
(např. SR 15 %, SF 85 %) 
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V … dne … 

Vedoucí pracovník zadávajícího útvaru  

Podpis  
 
 
Schvaluji záměr veřejné zakázky 
V …                dne … 
Vedoucí pracovník oprávněný předběžně 

schválit veřejnou zakázku   

Podpis  
 
 

Evidenční číslo akce 
z ISPROFIN (EDS/SMVS) 

 

Název a číslo projektu a 
konkrétní výše finančních 
prostředků z projektu 

V případě spolufinancování z prostředků EU 

ČÁST D – HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 
Základní hodnotící 
kritérium  

Např. na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny 
a kvality včetně poměru nákladů životního cyklu a kvality, 
na základě  nejnižší nabídkové ceny nebo nejnižších 
nákladů životního cyklu. 

hodnotící kritéria a jejich 
váha v % 

Pokud je více hodnotících kritérií  

ČÁST E – PŘEDBĚŽNÁ ŘÍDÍCÍ KONTROLA 

V … dne … 
Potvrzuji, že jsem prověřil(a) nezbytnost připravované 
operace ve smyslu vyhlášky č. 416/2004 Sb. a 
připravovanou operaci schvaluji 

Příkazce operace  

Podpis  

 

V … dne … 
Potvrzuji, že jsem prověřil(a) připravovanou operaci ve 
smyslu vyhlášky č. 416/2004 Sb. a připravovanou operaci 
schvaluji 

Správce rozpočtu  

Podpis  


