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PRŮZKUM TRHU 

(veřejné zakázky v hodnotě 50 001 Kč až 499 999 Kč bez DPH) 

 

Identifikační údaje zadavatele: 

Název: Masarykova univerzita 

Sídlo:  Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno 

IČ: 00216224 

Hosp. středisko: Filozofická fakulta 

Odpovědná osoba: Vepište 

 

Identifikace veřejné zakázky:  

Název: Vepište název  

Druh veřejné zakázky: Zvolte položku.  

Předmět, odůvodnění potřeby nákupu a sjednaná cena veřejné zakázky: 

Popis předmětu veřejné zakázky včetně odůvodnění: Uveďte popis předmětu 

Sjednaná cena: 00.000.000,00 Kč bez DPH. 

 

Identifikační údaje vybraného dodavatele: 

Název/Obchodní firma/Jméno : Vepište název. 

Sídlo:  Vepište sídlo 

IČ (je-li přiděleno): Vepište IČ 

 

Způsob provedení průzkumu trhu: 

☐ oslovení dodavatelů emailem 

☐ porovnáním nabídek na internetu 

☐ jiné: Vepište 
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Informace zjištěné průzkumem trhu: 

Identifikační údaje účastníka Cena 
Jiné hodnoty: 

Vepište 

Výsledné 
pořadí 
dodavatelů 

Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ hodnota hodnota  

Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ hodnota hodnota  

Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ hodnota hodnota  

Obchodní firma/název/jméno, sídlo, IČ hodnota hodnota  

Odůvodnění oslovení pouze jednoho dodavatele: 

Vepište odůvodnění 

Odůvodnění výběru: 

☐ byl vybrán dodavatel, který nabídl nejnižší cenu 

☐ bylo rozhodnuto na základě těchto kritérií: Uveďte podrobnosti 

Uplatnění zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného 
zadávání a inovací:  

Vybraný dodavatel se zavázal při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné 
pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu 
veřejné zakázky podílet, snažit se minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti 
cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo 
postupy související s předmětem veřejné zakázky a případně dodržovat další požadavky na sociální a environmentální 
odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách. Požadavek na výše uvedený závazek 
dodavatele stanovený v souladu s §6 odst. 4 ZZVZ, zadavatel odůvodňuje snahou naplnit cíle stanovené ve 
Strategickém záměru Masarykovy univerzity na léta 2021-2028. 

Zadavatel prohlašuje, že u vybraného dodavatele, má za to, že je schopen při realizaci předmětu zakázky zajistit 
legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny 
osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, snažit se minimalizovat dopad na životní prostředí, 
respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je to možné a vhodné implementovat nové nebo 
značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a případně dodržovat další 
požadavky na sociální a environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a jiných smluvních 
podmínkách, rovněž zadavateli není známo, že by v případě vybraného dodavatele již došlo k porušení výše 
uvedených zásad, které jsou stanoveny v souladu s § 6 odst. 4 ZZVZ. Zadavatel tyto požadavky na dodavatele zároveň 
odůvodňuje  snahou naplnit cíle stanovené ve Strategickém záměru Masarykovy univerzity na léta 2021-2028. 

… 

Při pořízení předmětu veřejné zakázky byly dodrženy zásady transparentnosti a 
přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 

 

Přílohy: doklady o nabídkách 

 


