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Zadavatel:   Univerzita Karlova v Praze 
Sídlo:     Ovocný trh 3/5, 116 36, Praha 1 
Týká se součásti:   Koleje a menzy 
Korespondenční adresa:   Voršilská 1,116 43 Praha 1 
IČ:    00216208 
 

Název veřejné zakázky:  
 

   čj. ………………………. 

 

PROTOKOL Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK 
 

Komise pro posouzení a hodnocení nabídek jmenovaná rozhodnutím vedoucího pověřené jednotky dle čl. 3 
odst. 5  Směrnice pro přípravu  a  zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze 
č. ..… ze dne ……………… 2014 k posouzení a hodnocení nabídek podaných uchazeči v rámci veřejné zakázky na 
„………………………………………………………..“ (dále jen „komise“) se sešla dne …………………….. v …..…… hod. na svém 
prvním jednání na základě svolání zadavatele a ze svého jednání pořídila tento protokol. 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, je z důvodu použití obecné výjimky z působnosti zákona podle ustanovení § 18 
odst. 5 zákona zadávána přímým oslovením vybraných dodavatelů. 
 
I. Složení komise a její usnášení schopnost 

Komise se sešla v tomto složení: 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
 
Vzhledem k tomu, že se komise sešla v plném počtu, je ve smyslu § 75 odst. 3 zákona usnášení schopná. 
 
II. Nepodjatost členů komise 

Všichni členové komise podepsali ve smyslu ustanovení § 74 odst. 7 zákona Čestné prohlášení o nepodjatosti, 
které je přílohou č. 1 tohoto protokolu a byli poučeni o tom, že vznikne-li důvod k podjatosti některému 
z členů komise, je povinen to bezodkladně oznámit zadavateli. 
 

Žádnému z členů komise nevznikl důvod k podjatosti a všichni členové podepsali Čestné prohlášení o 
nepodjatosti a zachování mlčenlivosti o skutečnostech souvisejících s výkonem funkce člena komise ve vztahu 
k této veřejné zakázce. 
 
III. Předseda komise 
Na základě většinového hlasování si komise zvolila předsedu: 
 
IV. Posouzení nabídek (§ 76 zákona) 
Do konce lhůty pro podání nabídek, tj. do ……………………… , ………… hod., byly zadavateli doručeny ………… 
nabídky uchazečů (viz Seznam podaných nabídek tvořící přílohu č. 2 tohoto protokolu). Po skončení lhůty pro 
podání nabídek nebyla doručena žádná nabídka – bylo doručeno ………… nabídek. 



SMĚRNICE č. 1/2014 
 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze  

 

Příloha č. 7 

 2

 
Komise přistoupila k otevírání nabídek v tom pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny.  
Komise provedla posouzení každé nabídky, zda uchazeč splnil podmínky stanovené zadavatelem a zda nabídka 
byla podána v souladu s předmětem a vymezením plnění veřejné zakázky. 
 
Výsledek posouzení jednotlivých nabídek: 

Pořadové číslo, 
pod kterým byla 

nabídka zaevidována 

Obchodní firma/název/jméno, příjmení 
dodavatele 

IČ 
Výsledek 

posouzení 
Podrobnosti 

1.    viz příloha č. 3 

2.    viz příloha č. 4 

3.    viz příloha č. 5 

 
Konkrétní výsledky posouzení jednotlivých nabídek uchazečů jsou popsány v přílohách č. 3 až ….. tohoto 
Protokolu. 
 
Komise v ……. hod., dne ………………… přerušila své jednání a uložila vyzvat uchazeče, jejichž nabídka obsahovala 
nedostatky uvedené výše, s přiměřeným použitím ustanovení § 59 odst. 4 zákona, k písemnému doložení 
chybějících dokumentů a informací. Komise stanovila uchazečům lhůtu a to do …….……. hod., dne ……………….…. 
 
Jednotliví uchazeči byli zadavatelem, dne …………………, vyzváni s přiměřeným použitím ustanovení § 59 odst. 4 
zákona, k písemnému doložení chybějících dokumentů a informací, a to do ………… hod. dne ……….………….. 
Elektronickou cestou na jimi uvedené e-mailové adresy. Jednotlivé výzvy tvoří přílohu ………….. tohoto 
Protokolu. 
 
Uchazeč ………………………………….. dne …………… v ………… hod., tj. před koncem stanovené lhůty, svá písemná 
doložení chybějících dokumentů a informací doručil zadavatelem stanoveným způsobem. Písemné doložení 
uchazeče tvoří přílohu č. ……… tohoto Protokolu.  
 
Uchazeč ………………………………... dne ……………. v ……….. hod., tj. před koncem stanovené lhůty, svá písemná 
doložení chybějících dokumentů a informací doručil zadavatelem stanoveným způsobem. Písemné doložení 
uchazeče tvoří přílohu č…….. tohoto Protokolu.  
 
Uchazeč ………………………………... dne ..…………. v ……… hod., tj. po skončení stanovené lhůty, svá písemná 
doložení chybějících dokumentů a informací doručil zadavatelem stanoveným způsobem. Písemné doložení 
uchazeče tvoří přílohu č………. tohoto Protokolu.  
 
Uchazeč ……………………………….. nedoručil svá písemná doložení chybějících dokumentů a informací.  
 
Komise se dne ……………………… ve ………… hod. sešla k dalšímu jednání za účelem posouzení nabídek ve světle 
uchazeči dodaných písemných doložení. Na tomto svém jednání komise konstatovala, že uchazeč: 
…………………………………………….………….. - splnil všechny podmínky veřejné zakázky. 
………………………………………………………... - splnil všechny podmínky veřejné zakázky. 
……………………………….……………………….. - nesplnil všechny podmínky veřejné zakázky. 
………………………………………………………... - nesplnil všechny podmínky veřejné zakázky. 
 
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že nabídky ……… uchazečů splnily podmínky veřejné zakázky a mohou 
být hodnoceny v souladu s článkem …….. bod ……….. výzvy. 
Z výše uvedených skutečností dále vyplývá, že nabídky ……… uchazečů nesplnily podmínky veřejné zakázky a 
tudíž nemohou být v souladu s článkem ……..  bod ……….. výzvy hodnoceny. 
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V. Hodnocení nabídek uchazečů komisí 
Po posouzení nabídek komise konstatuje, že zadavateli byly doručeny ….… nabídky, které splnily podmínky 
veřejné zakázky, a tudíž přistoupila k hodnocení těchto …… nabídek v souladu s ustanovením čl. 8 výzvy. 
Hodnocení nabídek probíhalo podle jediného kritéria hodnocení, a to výše nabídkové ceny za splnění 
předmětu veřejné zakázky. 
 

Pořadové číslo, 
pod kterým byla 

nabídka zaevidována 
Obchodní firma 

IČ 
dodavatele 

Výše nabídkové 
ceny včetně DPH v 

Kč 

Pořadí 
nabídek 

     

     

     

 
VI. Komise doporučuje zadavateli 

Komise konstatuje, že uchazeč o VZ čj.: …..………….. „…………………………………………………“ …………….……………………., 
IČ ………………., místo podnikání ……………………., splnil všechny podmínky stanovené zadavatelem a jeho 
nabídková cena je na základě kritéria hodnocení stanoveného zadavatelem ve výzvě nejnižší a tudíž v místě a 
čase obvyklá. 

Na základě uvedených skutečností komise doporučuje zadavateli veřejnou zakázku zadat uchazeči 
…………………………………………., IČ ………………., místo podnikání ………………………………… 

Pokud zadavatel obdrží méně, jak tři nabídky, musí komise zjistit cenu veřejné zakázky v místě a čase obvyklou 
postupem dle přílohy č. 19 směrnice. Zápis o zjištění ceny v místě a čase obvyklé, dle přílohy č. 11 směrnice, 
tvoří přílohu č…..… tohoto Protokolu. 

Protokol z jednání komise byl zpracován, přečten a odsouhlasen členy komise dne …………………, v ……….. hodin. 
 

Komise Jméno a příjmení člena komise Podpisy členů komise 

1. člen   

2. člen   

3. člen   

4. člen   

5. člen   

 
VII. Rozhodnutí zadavatele 
 
Se závěry komise souhlasím. 

Veřejnou zakázku jsem rozhodl zadat firmě  ……………………………., IČ ………………., místo podnikání ……………………. 

 
V Praze dne ……………………………….. 

  
 ………………………………………………………….. 
  podpis vedoucího pověřené jednotky 
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Přílohy:  
Příloha č. 1   - Čestné prohlášení o nepodjatosti 
Příloha č. 2   - Seznam podaných nabídek 
Přílohy č. ... až ... - Výsledky posouzení splnění podmínek veřejné zakázky jednotlivými uchazeči 
Přílohy č. ... až …  - Výzvy k písemnému doložení chybějících údajů u některých uchazečů 
Přílohy č. … až…  - Reakce jednotlivých vyzvaných uchazečů 
Příloha č. …  - Zápis o zjištění ceny obvyklé 
 


