
ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK 

Podle § 63 zákona . 40/2004 Sb., o ve ejných zakázkách (dále též „zákon“) 

1. Název ve ejné zakázky: 

2. Eviden ní íslo ve ejné zakázky: 

3. íslo ásti ve ejné zakázky1:

4. Identifika ní údaje o zadavateli 

Obchodní firma/název/jméno, p íjmení 
zadavatele2

Sídlo/místo podnikání/bydlišt
zadavatele 

Jméno(-a) a p íjmení osoby oprávn né 
jednat jménem zadavatele 

5. Seznam posuzovaných nabídek 

íslo 
nabídky 

Obchodní firma/název/jméno, p íjmení 
dodavatele/zájemce3

I /R /datum 
narození 

dodavatele/zájemce 

Datum podání 
nabídky 

as podání 
nabídky 

     

     

     

     

     

     

Poz: Zadavatel p idá tolik ádk , kolik je t eba 

                                                     
1

Vypl uje se pouze, pokud je ve ejná zakázka rozd lena na ásti ve smyslu ustanovení § 24 zákona . 40/2004 Sb., 
o ve ejných zakázkách. Pokud je ve ejná zakázka rozd lena na ásti, vyplní zadavatel pro každou ást samostatnou zprávu o 
posouzení a hodnocení nabídek. 

2
V p ípad  n kolika zadavatel  (§ 2 odst. 2), vyplní zadavatel do tohoto pole identifika ní údaje o hlavním zadavateli (nap .

pov ený ú astník podle smlouvy o sdružení dle zákona 40/1964 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis ). Pro 
identifika ní údaje o ostatních zadavatelích použijte p ílohu této zprávy (položka A.). 

3
V p ípad , že je nabídka podána n kolika dodavateli/zájemci spole n , použije zadavatel pro každého dodavatele/zájemce 

samostatný ádek. íslo nabídky, datum a as podání nabídky se vypl uje pouze v ádku u prvního uvedeného 
dodavatele/zájemce. 



6. Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího ízení vy azeny 

íslo 
nabídky 

D vod pro vy azení nabídky 

Poz: Zadavatel p idá tolik ádk , kolik je t eba 

7. Popis hodnocení nabídek v etn  od vodn ní

8. Výsledek hodnocení – po adí nabídek 

Po adí 
nabídky 

Obchodní firma/název/jméno, p íjmení dodavatele/zájemce4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Poz: Zadavatel p idá tolik ádk , kolik je t eba 

                                                     
4

V p ípad , že je nabídka podána n kolika dodavateli/zájemci spole n , vyplní zadavatel obchodní firmy/názvy/jména, p íjmení 
všech dodavatel /zájemc  do jednoho ádku odd lené st edníkem. 



9. Složení hodnotící komise a podpisy len  hodnotící komise 

Jméno a p íjmení lena 
hodnotící komise 

Obchodní firma/název/jméno, p íjmení 
organizace v i níž je len hodnotící 

komise v pracovn právním i obdobném 
vztahu 

R / íslo 
ob anského 

pr kazu lena 
hodnotící 
komise 

Datum 
podpisu 
zprávy 

Podpis 

     

     

     

     

     

     

Poz: Zadavatel p idá tolik ádk , kolik je t eba 

10. Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek5

11. P edání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli 

Zpráva byla p edána zadavateli dne 

Jméno a p íjmení osoby oprávn né jednat jménem zadavatele 

Podpis oprávn né osoby zadavatele 

Razítko zadavatele 

                                                     
5

Položku “Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek“ m že zadavatel použít pro uvedení další podstatných 
informací vztahujících se k posouzení a hodnocení nabídek (nap . zapsání rozdílného stanoviska lena hodnotící komise, 
pokud to požaduje).



P ÍLOHA KE ZPRÁV  O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK6

A. Identifika ní údaje o ostatních zadavatelích 

Po adové íslo zadavatele 2.

Obchodní firma/název/jméno, p íjmení 
zadavatele 

Sídlo/místo podnikání/bydlišt
zadavatele 

Jméno(-a) a p íjmení osoby oprávn né 
jednat jménem zadavatele 

Poz: Zadavatel zkopíruje tuto tabulku tolikrát, kolikrát je t eba (v každé další tabulce zvýší po adové íslo zadavatele o „1“ – 3., 4., …) 

B. Informace o nahlížení do zprávy 

Jméno a p íjmení 
osoby, která nahlédla 

do zprávy 

Obchodní firma/název/jméno, 
p íjmení organizace v i níž je 

osoba, která nahlédla do zprávy 
v pracovn právním i obdobném 

vztahu 

R / íslo 
ob anského 

pr kazu osoby, 
která nahlédla 

do zprávy 

Datum 
nahlédnutí 
do zprávy 

Náklady za 
výpis/opis 

v K

Podpis osoby, 
která nahlédla 

do zprávy 

      

      

      

      

      

      

Poz: Zadavatel p idá tolik ádk , kolik je t eba 

                                                     
6

Tato p íloha se vypl uje pouze ve vhodných p ípadech (nap . když je ve ejná zakázka zadávána n kolika zadavateli 
spole n ). 


