
Příloha č. 2 Opatření děkana č. 13/2016 
Pro veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou ≥ 100.000,01 Kč bez DPH a < 400.000,- Kč bez DPH 

 
Věc:  Písemný záznam o průzkumu trhu formou uzavřené výzvy  (vzor) 
 
A) Řešitel v souladu s čl. VIII. odst. 1 písm. a) Opatření děkana č. 13/2016 vyzval min. 3 dodavatele k podání nabídek  
 
Název dodavatele:  1)                           2)    3) 
Sídlo dodavatele: 
IČ:    
E-mail: 
   
Odůvodnění oslovení nižšího počtu dodavatelů:………..(vyberte nebo nehodící se škrtněte)……. 
 –není mi známo, že by v současné době existovali v ČR nebo ve státech EU nebo jiných zemích jiní dodavatelé nebo 
výrobci požadovaného plnění 
- jedná se o jediného výrobce na světě – viz Prohlášení výrobce nebo autorizovaného dodavatele pro trh v ČR 
-musí být zajištěna kompatibilita s již stávajícím vybavením laboratoře 
-objektivní důvody oslovení nižšího počtu dodavatelů uvádím v příloze  
-oslovení tří dodavatelů je nevhodné z následujících důvodů…………………………………………………… 

B) Výsledek posouzení splnění podmínek stanovených ve výzvě jednotlivými dodavateli: 
Ad 1) splňuje x nesplňuje x nabídka nebyla doručena  (nehodící se škrtněte) 
Ad 2) splňuje x nesplňuje x nabídka nebyla doručena (nehodící se škrtněte) 
Ad 3) splňuje x nesplňuje x nabídka nebyla doručena (nehodící se škrtněte) 
 
Prohlašuji, že posuzované nabídky byly vzájemně porovnatelné. 

Důvod nesplnění:  
Nabídka č………. nesplňuje požadavky a podmínky výzvy z tohoto důvodu………(vyplňte – např. nesplnil jeden 
z poptávaných technických parametrů apod.)………………................. 

C) Zdůvodnění výběru dodavatele (nejvhodnější nabídky) 
Příklady kritérií výběru:  
 a)Nabídková cena,  
 b)Kvalita:  1. technická úroveň nabízeného plnění, 
   2. estetické a funkční vlastnosti, 
   3. uživatelská přístupnost,   
   4. sociální, environmentální nebo inovační aspekty (např. vliv na zaměstnanost osob se  
   zdravotním postižením a osob se ztíženým přístupem na trh práce), 
   5. organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění  
   veřejné zakázky v případě, že na úroveň plnění má významný dopad kvalita těchto osob,  
   6. úroveň servisních služeb včetně technické pomoci, nebo 
   7. podmínky a lhůta dodání nebo dokončení plnění 
 
 c) Náklady životního cyklu (např. provozní náklady, návratnost nákladů apod.): 
   1. náklady zadavatele nebo jiných uživatelů v průběhu životního cyklu předmětu veřejné 
   zakázky, kterými mohou být zejména:  
    - ostatní pořizovací náklady,  
    - náklady související s užíváním předmětu veřejné zakázky,  
    - náklady na údržbu, nebo  
    - náklady spojené s koncem životnosti, nebo  
    2. náklady způsobené dopady na životní prostředí, které jsou spojeny s předmětem plnění 
   veřejné zakázky kdykoli v průběhu jeho životního cyklu, a to v případě, že lze vyčíslit jejich 
   peněžní hodnotu; mohou jimi být zejména náklady na emise skleníkových plynů nebo jiných 
   znečišťujících látek nebo jiné náklady na zmírnění změny klimatu. 
  
Možnosti zdůvodnění (nehodící se odstraňte nebo doplňte dle požadovaných kritérií): 
 Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka č…………, ve které je uvedena nejnižší celková nabídková cena 

v Kč bez DPH ve výši………………………Kč bez DPH. 
 Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka č…………, která má nejdelší záruční dobu nebo nejvýhodnější 

podmínky záručního nebo pozáručního servisu.  
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 Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka č. ………… s lepšími technickými parametry – nejlepšími 
jakostními a funkčními vlastnostmi, a to těmito……………... 

 Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka č………, která nabídla propracovanější způsob realizace poptávané 
služby. 

 Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka č………, neboť nabídky č…..a č…….byly vyřazeny z výše 
uvedeného důvodu. Tato nabídka vyhověla veškerým podmínkám uvedených ve výzvě a je vhodná pro 
realizaci veřejné zakázky. 

 Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka č. 1, neboť byl osloven pouze jeden dodavatel dle výše uvedeného 
odůvodnění v bodě s označením „A“. Tato nabídka vyhověla veškerým podmínkám uvedených ve Výzvě a je 
vhodná pro realizaci veřejné zakázky. 

 
D)  Prohlašuji, že jsem postupoval podle zásad transparentnosti a přiměřenosti, zásady rovného zacházení a zákazu 

diskriminace a dále zásad hospodárnosti, účelnosti, efektivnosti. 
          

Jméno, příjmení řešitele:………………………. 
     Název zadávajícího útvaru (ústav, klinika nebo název nákladového střediska):…………………………. 

          
           
          V Praze dne………………………Podpis:………………………. 


