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Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva)/
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (výzva) 1
Zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie a státního
rozpočtu.
Název operačního programu, ze
kterého je zakázka hrazena

Integrovaný operační program
3.1 Služby v oblasti sociální integrace/

Oblast intervence

3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti2

Aktivita:
Jedná se o zadávací řízení podle
zákona č. 137/2006 Sb.?

Ano / Ne3

Registrační číslo projektu:
Název výběrového/zadávacího řízení:
Název projektu:
Identifikační údaje zadavatele4
Telefon:
Osoba oprávněná jednat jménem
příjemce, funkce/telefon/e-mail:
(pokud nejsou shodné)
Kontaktní osoba: telefon a e-mail:

1

Nehodící škrtněte (smažte)

2

Nehodící škrtněte (smažte)

3

Nehodící škrtněte (smažte)

4

Identifikačními údaji se rozumí obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde
o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno a příjmení, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační
číslo, bylo-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu.
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Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební práce):
Stručný popis předmětu zakázky:
(max. odstavec)
Předpokládaná hodnota zakázky bez
DPH:
Datum zveřejnění:
Lhůta pro podání nabídek trvá do:
Místo pro podání nabídky
Kritéria hodnocení:
Jazyk, v němž musí být nabídka
podána
Listinná,
podepsaná
oprávněnou
osobou - požadavek na současné
podání nabídky na médiu se nevylučuje

Forma nabídky
Předpokládaná lhůta dodání/časový
harmonogram plnění/doba trvání
zakázky
Informace o možnosti zrušení řízení

Způsob získání zadávací
dokumentace: (Informace o tom, kde
je možné získat kompletní zadávací
dokumentaci)
Evidenční číslo veřejné zakázky
v informačním systému o veřejných (pouze pokud je relevantní)
zakázkách:
Povinnosti dodavatele
Dodavatel je povinen
a. prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů minimálně v rozsahu §
53 odst. 1 písm. a) až j) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, a to formou čestného prohlášení podepsaného
osobou oprávněnou jednat za nebo jménem uchazeče. Dále je uchazeč
povinen prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm.
a) a b) zákona o veřejných zakázkách.
b. v době realizace projektu a dále minimálně 10 let ode dne schválení
závěrečného vyhodnocení akce (ukončení projektu) umožnit kontrolu projektu,
poskytovat požadované informace vztahující se k jeho realizaci a poskytovat
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součinnost a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů (Ministerstva práce a sociálních věcí, Centra pro regionální rozvoj ČR,
Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy), současně je
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly
vztahující se k realizaci projektu, po celou tuto dobu je povinen uchovávat
dokumenty související s realizací zakázky (zejména podanou nabídku, účetní
doklady.smlouvu vč. dodatků a dokumentů v ní uvedených).
c. ve smlouvách a dalších dokumentech dodržovat článek 9 nařízení Komise
(ES) č.1828/2006 týkající se publicity, zejména používání symbolů Evropské
unie, odkazu na příslušný fond, prohlášení řídícího orgánu (viz údaje
v záhlaví). Loga Integrovaného operačního programu jsou k dispozici na
http://www.mpsv.cz/cs/10601.
Vyplněný formulář zasílejte elektronicky na adresu kontaktního pracovníka na
pobočce CRR, v předmětu e-mailu uveďte registrační číslo projektu. Každé výběrové
řízení musí být zasláno samostatným e-mailem.
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Čestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti
Číslo zakázky:
Registrační číslo projektu:
Název projektu:
Název příjemce:
Sídlo příjemce:
Název výběrového/zadávacího řízení:
Evidenční číslo veřejné zakázky
v informačním systému o veřejných (pouze pokud je relevantní)
zakázkách:
Já, níže podepsaná/-ý:
Jméno a příjmení člena hodnotící
komise
Datum narození:
Adresa bydliště:
tímto prohlašuji, že:

V

-

jsem se nepodílel/-a na zpracování nabídky,

-

nemám osobní zájem na zadání této zakázky,

-

mezi mnou a žádným z dodavatelů není osobní, pracovní či jiný obdobný
poměr,

-

budu zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které jsem se dověděl na
jednání hodnotící komise.
,dne

----------------------------------------------------------------podpis
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Výsledek výběrového/zadávacího5 řízení
Registrační číslo projektu:
Název projektu:
Název příjemce:
Sídlo příjemce:
Osoba oprávněná jednat jménem
příjemce:
Název výběrového/zadávacího řízení:
Datum vyhlášení zakázky:
Název vybraného dodavatele:
Sídlo dodavatele:
IČ dodavatele:
Osoba oprávněná jednat jménem
dodavatele:
Evidenční číslo veřejné zakázky
v informačním systému o veřejných (pouze pokud je relevantní)
zakázkách:
Přesný odkaz na profil zadavatele, kde
jsou/v zákonné
lhůtě
budou
uveřejněny informace požadované (pouze pokud je relevantní)
§147a zákona (platí i pro zakázky
malého rozsahu)
Vyplněný formulář zasílejte elektronicky na adresu kontaktního pracovníka na
pobočce CRR, v předmětu e-mailu uveďte registrační číslo projektu. Výsledek
každého výběrového/zadávacího řízení musí být zaslán samostatným e-mailem.

5

Nehodící se škrtněte
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ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
1. Evidenční číslo zakázky6:
2. Číslo části zakázky7:
3. Název zakázky:

4. Identifikační údaje o zadavateli
Obchodní firma/název/jméno,
8
příjmení zadavatele
Sídlo/místo podnikání/bydliště
zadavatele
Jméno(-a) a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele

5. Seznam doručených nabídek
Číslo
nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení
dodavatele/zájemce9

IČ/RČ/datum
narození
dodavatele/záje
mce

Datum
podání
nabídky

Čas podání
nabídky

Poz: Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba

6

Zakázkou je myšlena i veřejná zakázka zadaná postupy podle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Vyplňuje se pouze, pokud je zakázka rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 13 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách. Pokud je zakázka rozdělena na části, vyplní zadavatel pro každou část samostatnou zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek.
8
V případě několika zadavatelů (§ 2 odst. 8), vyplní zadavatel do tohoto pole identifikační údaje o hlavním zadavateli (např.
pověřený účastník podle smlouvy o sdružení dle zákona 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Pro
identifikační údaje o ostatních zadavatelích použijte přílohu této zprávy (položka A.).
9
V případě, že je nabídka podána několika dodavateli/zájemci společně, použije zadavatel pro každého dodavatele/zájemce
samostatný řádek. Číslo nabídky, datum a čas podání nabídky se vyplňuje pouze v řádku u prvního uvedeného
dodavatele/zájemce.
7
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6. Seznam uchazečů vyzvaných k doplnění nabídky (pokud byli vyzváni)
Obchodní firma/název/jméno, příjmení
10
dodavatele/zájemce

Obsah žádosti o doplnění nabídky

10

V případě, že je nabídka podána několika dodavateli/zájemci společně, použije zadavatel pr o každého dodavatele/zájemce
samostatný řádek. Číslo nabídky, datum a čas podání nabídky se vyplňuje pouze v řádku u prvního uvedeného
dodavatele/zájemce.
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7. Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny
Obchodní firma/název/jméno, příjmení
11
dodavatele/zájemce

Důvod pro vyřazení nabídky

Poz: Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba

8. Seznam posuzovaných nabídek včetně údajů pro hodnocení nabídek
Číslo
nabídky

Obchodní
firma/název/jméno,
příjmení
dodavatele/zájemce12

Hodnota hodnotících kritérií /nabídkové ceny

9. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění

11

V případě, že je nabídka podána několika
samostatný řádek. Číslo nabídky, datum
dodavatele/zájemce.
12
V případě, že je nabídka podána několika
samostatný řádek. Číslo nabídky, datum
dodavatele/zájemce.
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10. Výsledek hodnocení – pořadí nabídek
Pořadí
nabídky

Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele/zájemce

13

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Poz: Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba

13

V případě, že je nabídka podána několika dodavateli/zájemci společně, vyplní zadavatel obchodní firmy/názvy/jména,
příjmení všech dodavatelů/zájemců do jednoho řádku oddělené středníkem.
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11. Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise
Jméno a příjmení člena
hodnotící komise

Obchodní firma/název/jméno,
příjmení organizace, vůči níž je
člen hodnotící komise
v pracovněprávním či obdobném
vztahu

RČ/číslo
občanského
průkazu člena
hodnotící
komise

Datum
podpisu
zprávy

Podpis

Poz: Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba

12. Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek14

13. Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli
Zpráva byla předána zadavateli dne
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele
Podpis oprávněné osoby zadavatele
Razítko zadavatele

14

Položku “Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek“ může zadavatel použít pro uvedení další podstatných
informací vztahujících se k posouzení a hodnocení nabídek (např. zapsání rozdílného stanoviska člena hodnotící komise,
pokud to požaduje).
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15

PŘÍLOHA KE ZPRÁVĚ O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

A. Identifikační údaje o ostatních zadavatelích
Pořadové číslo zadavatele

2.

Obchodní firma/název/jméno,
příjmení zadavatele
Sídlo/místo podnikání/bydliště
zadavatele
Jméno(-a) a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele
Poz: Zadavatel zkopíruje tuto tabulku tolikrát, kolikrát je třeba (v každé další tabulce zvýší pořadové číslo zadavatele o „1“ – 3.,
4., …)

B. Informace o nahlížení do zprávy
Jméno a příjmení
osoby, která
nahlédla do zprávy

Obchodní firma/název/jméno,
příjmení organizace, vůči níž
je osoba, která nahlédla do
zprávy v pracovněprávním či
obdobném vztahu

RČ/číslo
občanského
průkazu
osoby, která
nahlédla
do zprávy

Datum
nahlédn
utí do
zprávy

Náklady
za
výpis/op
is v Kč

Podpis
osoby,
která
nahlédla do
zprávy

Poz: Zadavatel přidá tolik řádků, kolik je třeba

15

Tato příloha se vyplňuje pouze ve vhodných případech (např. když je veřejná zakázka zadávána několika zadavateli
společně).
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