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Vnitřní předpis č. 2/2017 o zadávání veřejných zakázek 

Záznam o způsobu zadání veřejné zakázky do 500 000 Kč 
Projekty na podporu ekonomické diplomacie 

 
Evidenční číslo projektu: 

□ P □ □ □ □  □ □ □  □ □ 

Vyplní navrhovatel po obdržení souhlasu s čerpáním odeslaného gestorem projektu: 

Číslo a název projektu:   
 

Zjednodušený popis předmětu plnění:   
 

 

Kód CPV vybraný z číselníku NIPEZ: 
(podle hlavního předmětu plnění, 10 

znaků včetně názvu) 

□□□□□□□□-□ 
……………………………………………………. 

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

Gestor projektu: 
(viz směrnice o hosp. s fin. prostředky 

čj. 231527/2009-OSR) 

 

Navrhovatel:  
(Název dle organizačního řádu) 

 

Předpokládaná hodnota projektu:   

Veřejné zakázky zadané v rámci projektu  

Název veřejné zakázky:   
Název dodavatele:  
Adresa sídla dodavatele:  
IČO:   
Nabídková cena v Kč bez DPH:   
Nabídková cena v Kč včetně DPH:   
Způsob zadání veřejné zakázky:    
Způsob úhrady nákladů:   

 

Název veřejné zakázky:   
Název dodavatele:  
Adresa sídla dodavatele:  
IČO:   
Nabídková cena v Kč bez DPH:   
Nabídková cena v Kč včetně DPH:   
Způsob zadání veřejné zakázky:    
Způsob úhrady nákladů:   

  

Název veřejné zakázky:   
Název dodavatele:  
Adresa sídla dodavatele:  
IČO:   
Nabídková cena v Kč bez DPH:   
Nabídková cena v Kč včetně DPH:   
Způsob zadání veřejné zakázky:    
Způsob úhrady nákladů:   

 
 

 

Název veřejné zakázky:   
Název dodavatele:  
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Adresa sídla dodavatele:  
IČO:   
Nabídková cena v Kč bez DPH:   
Nabídková cena v Kč včetně DPH:   
Způsob zadání veřejné zakázky:    
Způsob úhrady nákladů:   

Celková hodnota všech veřejných zakázek zadaných v rámci projektu  

Celková cena v Kč bez DPH:  
Celková cena v Kč včetně DPH:  
Financování veřejné zakázky:   

 

V Praze dne:   □□.□□.□□□□ 

Zpracoval/a: 
................................................................ 

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

jméno příjmení a funkce podpis 

Odsouhlasil/a: 
................................................................ 

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

jméno příjmení a funkce podpis 

 

Vyplní koordinátor po dokončení evidence: 

Veřejné zakázky zadané v rámci 
projektu byly zaevidovány dne: □□.□□.□□□□ 

Za OKZ zaevidoval: 
…………………………………………….. 

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

jméno příjmení a funkce podpis 

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

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

jméno příjmení a funkce podpis 

 


