
Příloha objednávky č. 1: cenová nabídka, harmonogram, finanční plán objednávek

Činnosti projektu
Cena s 

cestovným

Vypracování zadávací / kvalifikační dokumentace/výzvy a konzultace s ŘO (součinnost 

klienta)

13 000 Kč         

Oznámení zadávacího řízení a uveřejnění ve VVZ (+TED) - za součinnosti klienta (+ 

Předběžné oznámení a odůvodnění VZ)
-  Kč               

Příjem, zpracování, uveřejnění dodatečných informací (součinnost klienta) 5 200 Kč           

Otevírání obálek - příprava dokumentů (jmenování komise, protokol) účast na jednání
2 600 Kč           

Posouzení kvalifikace - analýza nabídek, příprava dokumentů (protokol o posouzení 

kvalifikace, žádosti o doplnění či vysvětlení), účast na jednání
5 200 Kč           

Výzva k podání nabídek zájemcům v užším řízení / JŘSU -  Kč               

Příprava jednání hodnotící komise (jmenovací dekrety, protokoly o jednání, poradenství při 

jednání) / příprava a účast jednání o nabídkách v JŘSU (pouze)
5 200 Kč           

Posouzení a hodnocení nabídek (analýza nabídek a příprava podkladů pro komisi, žádosti o 

vysvětlení nabídek, vysvětlení mimořádně nízké nab. ceny)
6 500 Kč           

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, dokumenty ukončení řízení (oznámení o 

vyloučení, oznámení o výběru, výzva k součinnosti, popř. oznámení o uzavření smlouvy)

2 600 Kč           

Příprava dokumentů pro vyřízení námitek -  Kč               

Písemná zpráva, podklady pro uzavření smlouvy, vč. uveřejnění na profilu 2 600 Kč           

Uveřejnění oznámení o ukončení řízení, evidence úkonů 1 300 Kč           

Kompletace spisu k archivaci, spoluúčast při vypořádání výsledků kontroly ŘO 3 900 Kč           

48 100 Kč         

         48 100 Kč 

Seznam etap
Cena s 

cestovným

Datum 

zahájení

Datum 

ukončení

Veřejná zakázka malého rozsahu 1 48 100,0 Kč      15.08.2017 31.12.2018

Celkem 48 100,0 Kč      

 Finanční plán objednávek 

2017 48 100 Kč         

2018 -  Kč               

2019 -  Kč               

2020 -  Kč               

2021 -  Kč               

2022 -  Kč               

2023 -  Kč               

2024 -  Kč               

 CELKEM 48 100 Kč         

II. Celkem za administraci veřejných zakázek

Administrace veřejné zakázky

Celkem

pospichalova
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