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KONTROLNÍ LIST ODBORNÉ ÚROVNĚ1  

Propachtovatel níže zaznamenal výsledek hodnocení nabídky Dodavatele v kritériu Odborná úroveň.  

Záměr Pacht laboratoře na Poliklinice Žďár nad Sázavou 

Dodavatel ......... 

 

POSOUZENÍ A HODNOCENÍ INFORMACÍ V DOKUMENTU ODBORNÉ ÚROVNĚ 

Předmět posouzení/hodnocení Výsledek Poznámka 

Tvrzení uvedeno? zvolte položku vepište text 

Dodržel Dodavatel stanovený rozsah 
dokumentu? 

zvolte položku  vepište text 

Váže se Tvrzení k Účelu záměru? zvolte položku vepište text 

Dominantní informace uvedeny? zvolte položku vepište text 

Míra odborné úrovně 

Každý jeden z bodů Účelu záměru bude ohodnocen na následující stupnici: 

10 - velmi dobrá Odborná úroveň Vyčíslený přínos Tvrzení představuje velmi dobré naplnění příslušného bodu Účelu záměru. Lze dovodit, že uvedeného 
přínosu Tvrzení bude i v případě Pachtu laboratoře reálně dosaženo. 

8 – dobrá Odborná úroveň Vyčíslený přínos Tvrzení představuje dobré naplnění příslušného bodu Účelu záměru. Lze dovodit, že uvedeného přínosu 
Tvrzení bude i v případě Pachtu laboratoře reálně dosaženo. 

6 – neutrální Odborná úroveň Nelze dospět k závěru, zda vyčíslený přínos Tvrzení představuje dobré naplnění příslušného bodu Účelu záměru či nikoli. 
Odbornou úroveň Dodavatele nelze považovat ani za dobrou, ani za negativní. 

Neutrální hodnocení je udělováno rovněž v těch případech, kdy nelze udělit jinou hodnotu uvedenou v této stupnici, a to 
zejména pokud: 

- Dodavatel nepředložil Tvrzení, příp. Tvrzení se nevztahuje k příslušnému bodu Účelu záměru; 

- Tvrzení (ve vztahu k příslušnému bodu Účelu záměru) není relevantní; 

- Dodavatel (byť nepodstatně) překročil maximální rozsah dokumentu; 

- dokument Odborné úrovně neobsahuje požadované informace (ve vztahu k příslušnému bodu Účelu záměru), 

                                                           
1 Kontrolní list je k podmínkám záměru přiložen pro seznámení Dodavatelů s postupem hodnocení v příslušném kritériu. Dodavatelé kontrolní list nevyplňují ani nepřikládají k nabídce. 
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příp. tyto informace neodpovídají požadavkům Propachtovatele; informace přitom nelze vyčíst ani z jiných polí 
dokumentu; 

- přínos Tvrzení je vyjádřen číselnou hodnotou, která však neodpovídá uvedenému Tvrzení. 

1 – negativní Odborná úroveň Vyčíslený přínos Tvrzení představuje až popření příslušného bodu Účelu záměru. Lze dovodit, že uvedeného přínosu 
Tvrzení bude i v případě Pachtu laboratoře reálně dosaženo. 

Ve vztahu k bodu č. …. Účelu záměru 

zvolte položku vepište text 

Ve vztahu k bodu č. …. Účelu záměru 

zvolte položku vepište text 

Ve vztahu k bodu č. …. Účelu záměru 

zvolte položku vepište text 

Ve vztahu k bodu č. …. Účelu záměru 

zvolte položku vepište text 

Ve vztahu k bodu č. …. Účelu záměru 

zvolte položku vepište text 

 

POČET PŘIDĚLENÝCH BODŮ 
Odpovídá aritmetickému průměru bodů přidělených výše ve vztahu k jednotlivým bodům Účelu záměru.   

vepište text  

 

Vyhotovil: Jméno 

Posouzení a hodnocení provedli Podpisy 

Jméno a příjmení  

Jméno a příjmení  

Jméno a příjmení  

 


