
Příloha č. 1B k čj. 118984/2016-OKZ 

 

 

Záznam o způsobu zadání veřejné zakázky do 500 000 Kč 
(čl. 10 předpisu) 

Evidenční číslo veřejné zakázky: 

□  □ □ □ □  □ □ □  □ □ 
Vyplní navrhovatel před uzavřením smlouvy nebo před odesláním objednávky nebo 

souhlasu: 

Název veřejné zakázky:  
Zjednodušený popis předmětu plnění:    

Kód CPV z číselníku NIPEZ  
(10 znaků včetně názvu): 
 

□□□□□□□□-□  
…………………………………………………..…..   

Povinnost zadávání na e- tržišti: ano    ne  
Povinnost centrálního zadávání: ano    ne  

Navrhovatel: 
(Název dle organizačního řádu MZV)  

 
 

Gestor projektu: 
(viz směrnice o hosp. s fin. prostředky 
čj. 231527/2009 - OSR) 

 

Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:  

Název dodavatele: 
(dle Obchodního rejstříku) 

 

Adresa sídla dodavatele: 
(dle sídla dodavatele uvedeného v 

obchodním rejstříku) 

 
 

IČO:   

Nabídková cena vybraného účastníka 
v Kč bez DPH:  

 

DPH v Kč:   
Nabídková cena v Kč s DPH:  

Lhůta plnění veřejné zakázky ve dnech:  
Termín zahájení plnění veřejné zakázky:   
Termín zahájení stavebních prací:  
(vyplní navrhovatel pouze v případě 

stavebních prací) 

 

Termín ukončení plnění veřejné zakázky:    

Financování veřejné zakázky:  
Způsob platby:  
Způsob zadání veřejné zakázky: 
(viz  Příloha č. 1A, písm. d) 

1) přímým zadáním                            
2) uzavřenou výzvou                         
3) otevřenou výzvou                            
4) na základě rámcové smlouvy        

Odůvodnění přímého zadání, případně 
výběru nejvhodnější nabídky:   

 

V Praze dne:   □□.□□.□□□□ 
Zpracoval: 
……………………………………………… 

 
........................................................................... 

jméno příjmení a funkce podpis 

Odsouhlasil: 
……………………………………………… 

........................................................................... 
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jméno příjmení a funkce podpis 

Vyplní koordinátor před uzavřením smlouvy nebo před odesláním objednávky nebo 
souhlasu: 

Veřejná zakázka byla zaevidována pod 
č.: □  □ □ □ □  □ □ □  □ □ 

V Praze dne: □□.□□.□□□□ 
Za OKZ zaevidoval: 
………………………………………………. 

 
.......................................................................... 

jméno příjmení a funkce podpis 

Za OKZ odsouhlasil: 
………………………………………………. 

 
.......................................................................... 

jméno příjmení a funkce podpis 

Vyplní navrhovatel po uzavření smlouvy nebo po potvrzení objednávky nebo po 
odeslání souhlasu:  

Smlouva / objednávka / souhlas:  □□ □□□□-□□□ 
Uzavřena / potvrzena / odeslán dne: □□.□□.□□□□ 
Za navrhovatele údaje doplnil: 
 
 
………………………………………………. 

 
 
.......................................................................... 

jméno příjmení a funkce podpis 

Vyplní koordinátor po dokončení evidence (doplnění údajů o uzavřené smlouvě nebo 
objednávce):  

Za OKZ do údaje do tabulky doplnil: 
 
 
………………………………………………. 

 
.......................................................................... 

jméno příjmení a funkce podpis 

 


