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Oznámení o zadání zakázky
Směrnice 2004/18/ES
Oddíl I: Veřejný zadavatel
I.1) Název, adresa a kontaktní místo/místa
Úřední název:
Identifikační číslo: 
(je-li známo)
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místo:  
K rukám: 
Tel.:
E-mail:
Fax:
Internetové adresy:
 (je-li to relevantní)
Obecná adresa veřejného zadavatele: 
(URL)
Adresa profilu zadavatele:
 (URL)
Elektronický přístup k informacím: 
(URL)
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast: 
(URL)
I.2) Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich 
organizačních složek
Celostátní či federální úřad/agentura
Regionální či místní orgán
Regionální či místní úřad/agentura
Veřejnoprávní instituce
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
Jiný: 
(prosím upřesněte)
I.3) Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
Obrana
Veřejný pořádek a bezpečnost
Životní prostředí
Hospodářské a finanční záležitosti
Zdravotnictví
Bydlení a občanská vybavenost
Sociální služby
Rekreace, kultura a náboženství
Školství
Jiný:
 (prosím upřesněte)
I.4) Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů:    
ano   
ne
(pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A)
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Evropská unie
Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie	
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg
Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu
Informace & on-line formuláře: http://simap.europa.eu
Oddíl II: Předmět zakázky
II.1) Popis
II.1.1) Název přidělený zakázce
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění 
(Vyberte pouze jednu kategorii - stavební práce, dodávky nebo služby - která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Stavební práce
Dodávky
Služby
Provádění
Projekt a provádění
Provádění stavebních prací jakýmikoliv 
prostředky v souladu s požadavky 
stanovenými veřejným zadavatelem
Koupě
Nájem
Koupě najaté věci
Koupě na splátky
Kombinace uvedeného
Kategorie služeb č.: [    ] [    ]
Pro kategorie služeb viz příloha C1
V případě zakázky na kategorie služeb 17 až 27 – viz příloha 
C1 – souhlasíte se zveřejněním tohoto oznámení?
ano    
 ne
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění:
Kód NUTS  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]
Kód NUTS  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ] 
Kód NUTS  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]
Kód NUTS  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]       
II.1.3) Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy 
Oznámení se týká zakázky (zakázek) zadávaných v dynamickém nákupním systému (DNS)                                                               
II.1.4) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
II.1.5) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník 
(je-li to relevantní)
Hlavní předmět
[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ] 
[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]
Další předměty
[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]
[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]
[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]
[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]
[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]
[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]
[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]
[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]
II.1.6)  Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA):  
ano    
 ne
II.2) Celková konečná hodnota zakázky či zakázek
II.2.1) Celková konečná hodnota zakázky či zakázek 
(Uveďte prosím číselně pouze celkovou konečnou hodnotu, včetně všech zakázek, částí 
zakázek, obnovení a opcí. Informace o jednotlivých zakázkách prosím uveďte v oddíle V.Zadání zakázky)
Bez DPH
Včetně DPH   
Sazba DPH (%)
Hodnota:   [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ]
Měna:  [    ][    ][    ]  
nebo
nejnižší uvažovaná nabídka [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ]  a
nejvyšší uvažovaná nabídka [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ] 
Měna:   [    ][    ][    ]    
při [    ][    ] , [    ]
při [    ][    ] , [    ]
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Oddíl IV: Řízení
IV.1) Druh řízení
IV.1.1) Druh řízení
Otevřené 
Omezené
Urychlené omezené
Soutěžní dialog
Vyjednávací s výzvou k účasti v soutěži
Urychlené vyjednávací
Vyjednávací bez zveřejnění oznámení o zakázce / výzvy k účasti v soutěži
Zadání zakázky bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské 
unie (v případech uvedených v oddíle 2 přílohy D1)
Odůvodnění zadání zakázky bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku 
Evropské unie: 
vyplňte prosím přílohu D1
IV.2) Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky
 (označte prosím příslušnou možnost)
Nejnižší nabídková cena                                                                               
nebo
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska
Kritéria
Váha
Kritéria
Váha
1. [                                                                            ]
2. [                                                                            ]
3. [                                                                            ] 
4. [                                                                            ]
5. [                                                                            ]
[                           ]
[                           ]
[                           ]
[                           ]
[                           ]
6.  [                                                                            ]
7.  [                                                                            ] 
8.  [                                                                            ] 
9.  [                                                                            ] 
10.[                                                                            ]
[                           ]
V případě, že zadavatel zvolí jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky („Hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska“), je povinen v tabulce uvést dílčí hodnotící kritéria (text, max. 255 znaků) a váhy, vyjádřené v celých číslech v procentech (celé číslo, rozsah 0 až 100). Zadavatel uvádí váhy vyjádřené v procentech bez symbolu % (např. váhu 25 % vyplní jako 25). V případě, že zadavatel uvedl dílčí hodnotící kritéria v sestupném pořadí podle významu (§ 78 odst. 7 ZVZ), uvede tyto kritéria v tomto pořadí bez příslušných vah.
[                           ]
V případě, že zadavatel zvolí jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky („Hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska“), je povinen v tabulce uvést dílčí hodnotící kritéria (text, max. 255 znaků) a váhy, vyjádřené v celých číslech v procentech (celé číslo, rozsah 0 až 100). Zadavatel uvádí váhy vyjádřené v procentech bez symbolu % (např. váhu 25 % vyplní jako 25). V případě, že zadavatel uvedl dílčí hodnotící kritéria v sestupném pořadí podle významu (§ 78 odst. 7 ZVZ), uvede tyto kritéria v tomto pořadí bez příslušných vah.
[                           ]
V případě, že zadavatel zvolí jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky („Hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska“), je povinen v tabulce uvést dílčí hodnotící kritéria (text, max. 255 znaků) a váhy, vyjádřené v celých číslech v procentech (celé číslo, rozsah 0 až 100). Zadavatel uvádí váhy vyjádřené v procentech bez symbolu % (např. váhu 25 % vyplní jako 25). V případě, že zadavatel uvedl dílčí hodnotící kritéria v sestupném pořadí podle významu (§ 78 odst. 7 ZVZ), uvede tyto kritéria v tomto pořadí bez příslušných vah.
[                           ]
V případě, že zadavatel zvolí jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky („Hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska“), je povinen v tabulce uvést dílčí hodnotící kritéria (text, max. 255 znaků) a váhy, vyjádřené v celých číslech v procentech (celé číslo, rozsah 0 až 100). Zadavatel uvádí váhy vyjádřené v procentech bez symbolu % (např. váhu 25 % vyplní jako 25). V případě, že zadavatel uvedl dílčí hodnotící kritéria v sestupném pořadí podle významu (§ 78 odst. 7 ZVZ), uvede tyto kritéria v tomto pořadí bez příslušných vah.
[                           ]
V případě, že zadavatel zvolí jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky („Hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska“), je povinen v tabulce uvést dílčí hodnotící kritéria (text, max. 255 znaků) a váhy, vyjádřené v celých číslech v procentech (celé číslo, rozsah 0 až 100). Zadavatel uvádí váhy vyjádřené v procentech bez symbolu % (např. váhu 25 % vyplní jako 25). V případě, že zadavatel uvedl dílčí hodnotící kritéria v sestupném pořadí podle významu (§ 78 odst. 7 ZVZ), uvede tyto kritéria v tomto pořadí bez příslušných vah.
IV.2.2) Informace o elektronické dražbě 
Byla použita elektronická dražba
 ano   
 ne
IV.3) Administrativní informace
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem: 
(je-li to relevantní)
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky    
 ano   
 ne
(pokud ano, vyplňte prosím příslušné položky)
  Oznámení předběžných informací            
  Oznámení na profilu kupujícího      
Číslo oznámení v Úř. věst: [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]     ze dne    [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] 
(dd/mm/rrrr)
  Oznámení o zakázce                           
  Zjednodušené oznámení o zakázce v rámci dynamického nákupního systému
Číslo oznámení v Úř. věst: [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]     ze dne    [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] 
(dd/mm/rrrr)
  Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante
Číslo oznámení v Úř. věst: [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]     ze dne    [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] 
(dd/mm/rrrr)
 Jiná předchozí zveřejnění 
(je-li to relevantní)
Číslo oznámení v Úř. věst: [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]     ze dne    [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] 
(dd/mm/rrrr)
Číslo oznámení v Úř. věst: [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]     ze dne    [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] 
(dd/mm/rrrr)
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Oddíl V: Zadání zakázky
Zakázka č.: 
 [    ][    ][    ]
Zakázka č. – Zadavatel uvede číslo veřejné zakázky formou trojmístného čísla (celé číslo, 3 číslice).
        Část zakázky č.:  
[    ][    ][    ]
        Název:
V.1) Datum zadání zakázky:  
[    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] 
(dd/mm/rrrr)
V.2) Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek:  [    ][    ][    ]
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou:  [    ][    ][    ]
V.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa:
 (URL)
Fax:
V.4) Údaje o hodnotě zakázky 
(pouze číselné údaje)
Bez DPH
Včetně DPH   
Sazba DPH (%)
Původní předpokládaná celková hodnota zakázky 
(je-li to relevantní)
Hodnota:   [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ] 
Měna:  [    ][    ][    ] 
při [    ][    ] , [    ]
Celková konečná hodnota zakázky
Hodnota:   [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ] 
Měna:  [    ][    ][    ]  
nebo
nejnižší uvažovaná nabídka  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ]  a
nejvyšší uvažovaná nabídka [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ] 
Měna:   [    ][    ][    ]    
při [    ][    ] , [    ]
při [    ][    ] , [    ]
Pokud jde o roční či měsíční hodnotu: 
(uveďte prosím)
počet roků: [    ][    ]     
nebo
      počet měsíců: [    ][    ]
V.5) Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky 
 ano   
 ne
(pokud ano, pouze číselné údaje)
 uveďte hodnotu nebo poměrnou část zakázky, která bude pravděpodobně provedena subdodavatelsky
třetími stranami:
Hodnota bez DPH:  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ]      Není známo:  
Měna:  [    ][    ][    ]         Poměrná část  [    ][    ] , [    ] (%)
Stručný popis hodnoty/poměrné části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky: 
(je-li známo)
   (Použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba)   
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 [    ][    ][    ]
Zakázka č. – Zadavatel uvede číslo veřejné zakázky formou trojmístného čísla (celé číslo, 3 číslice).
Oddíl VI: Doplňující informace
VI.1) Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie    
 ano   
 ne
(pokud ano)
 uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: 
VI.2) Další informace: 
(je-li to relevantní)
VI.3) Odvolací řízení
VI.3.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa: 
(URL)
Fax:
Subjekt odpovědný za mediační řízení
 (je-li to relevantní)
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa: 
(URL)
Fax:
VI.3.2) Podání odvolání 
(vyplňte prosím bod VI.3.2 nebo podle potřeby bod VI.3.3)
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
VI.3.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa: 
(URL)
Fax:
VI.4) Datum odeslání tohoto oznámení: 
[    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] 
(dd/mm/rrrr)
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Příloha A
Další adresy a kontaktní místa
I) Adresa veřejného zadavatele, jehož jménem veřejný zadavatel zadává zakázku
Úřední název:
Identifikační číslo:
 (je-li známo)
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
   (Použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba)   
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Příloha C1 – Obecné zakázky
Kategorie služeb uvedené v oddíle II: Předmět zakázky
Směrnice 2004/18/ES
Kategorie č. 
[1]
Předmět
1
Údržbářské a opravářské služby
2
Pozemní přeprava [2], včetně přepravy peněz a kurýrních služeb, s výjimkou přepravy pošty
3
Letecká přeprava cestujících i nákladu, s výjimkou pošty
4
Pozemní přeprava pošty [3] a letecká přeprava pošty
5
Telekomunikační služby 
6
Finanční služby:  a) Pojišťovací služby  b) Bankovní a investiční služby [4]
7
Počítačové zpracování dat a s tím spojené služby
8
Služby ve výzkumu a vývoji  [5]
9
Účetnictví a audit
10
Průzkum trhu a veřejného mínění
11
Poradenství v oblasti řízení podniku [6] a s tím spojené služby
12
Služby architektů; inženýrské služby, integrované inženýrské služby; územní plánování; související 
vědeckotechnické poradenství; technické testování a provádění analýz
13
Reklamní služby
14
Úklidové služby a domovní správa
15
Vydavatelské a tiskařské služby za úplatu nebo na smluvním základě
16
Služby týkající se kanalizací a odvozu odpadu; sanitární a podobné služby
Kategorie č. 
[7]
Předmět
17
Pohostinství a ubytovací služby
18
Služby železniční dopravy
19
Služby vodní dopravy
20
Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě
21
Právní služby
22
Personální agentury [8]
23
Pátrací a bezpečnostní služby, s výjimkou přepravy peněz
24
Vzdělávání a odborné vzdělávání
25
Zdravotnictví a sociální služby
26
Rekreace, kultura a sport [9]
27
Jiné služby
1
Kategorie služeb ve smyslu článku 20 a přílohy II A směrnice 2004/18/ES.
2
S výjimkou železničních služeb, na něž se vztahuje kategorie 18.
3
S výjimkou železničních služeb, na něž se vztahuje kategorie 18.
4
S výjimkou finančních služeb v souvislosti s vydáváním, prodejem, nákupem nebo převodem cenných papírů nebo jiných finančních 
nástrojů a služeb centrálních bank. Vyňaty jsou dále služby týkající se nabývání nebo pronájmu (bez ohledu na jejich finanční formy) půdy, 
existujících budov nebo jiného nemovitého majetku nebo týkající se práv k těmto nemovitostem. Směrnice se však vztahuje na smlouvy 
libovolného druhu o finančních službách uzavřené současně s uzavřením smlouvy o nabytí nebo pronájmu nebo před či po jejím uzavření.
5
S výjimkou služeb ve výzkumu a vývoji jiných než ty, jejichž veškeré přínosy připadají výlučně veřejnému zadavateli pro jeho užití při výkonu 
jeho vlastní činnosti za předpokladu, že poskytnutá služba je veřejným zadavatelem plně uhrazena.
6
S výjimkou rozhodčích a smírčích služeb.
7
Kategorie služeb ve smyslu článku 21 a přílohy II B směrnice 2004/18/ES.
8
S výjimkou pracovních smluv.
9
S výjimkou smluv subjektů rozhlasového a televizního vysílání na získání, tvorbu, produkci nebo koprodukci programů a smluv o vysílacích 
časech.
CS  
Standardní formulář 3 – Oznámení o zadání zakázky
Příloha D1 – Obecné zakázky
Odůvodnění zadání zakázky bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v 
Úředním věstníku Evropské unie
Směrnice 2004/18/ES
Níže uveďte odůvodnění zadání zakázky bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie. Toto odůvodnění 
musí být v souladu s příslušnými články směrnice 2004/18/ES. 
(Ve smyslu směrnice 89/665/EHS o opravných prostředcích lze lhůtu pro podání návrhu na přezkum uvedenou v čl. 2f odst. 1 písm. a) první odrážce této
směrnice zkrátit, pokud oznámení obsahuje odůvodnění rozhodnutí veřejného zadavatele zadat zakázku bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v
Úředním věstníku Evropské unie. Pro využití zkrácené lhůty prosím označte příslušná pole a níže uveďte další informace.)
1)
Odůvodnění použití vyjednávacího řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie 
v souladu se směrnicí 2004/18/ES
Žádné nabídky nebo žádné vhodné nabídky v návaznosti na:
otevřené řízení,
omezené řízení.
Zahrnuté výrobky jsou vyráběny čistě za účelem výzkumu, pokusu, studie nebo vývoje v souladu s podmínkami stanovenými v dané směrnici. 
(pouze v případě dodávek)
Stavební práce / dodávky / služby mohou být poskytovány pouze konkrétním dodavatelem z důvodů, které jsou:
technické,
umělecké,
spojené s ochranou výhradních práv.
Krajní naléhavost vzniklá v důsledku událostí, které veřejný zadavatel nemohl předvídat, a v souladu s přísnými podmínkami stanovenými v 
dané směrnici.
Dodatečné stavební práce / dodávky / služby jsou objednány v souladu s přísnými podmínkami stanovenými v dané směrnici.
Nové stavební práce / služby, které představují opakování stávajících stavebních prací / služeb a jsou objednány v souladu s přísnými 
podmínkami stanovenými v dané směrnici.
Zakázka na služby zadaná vítězi nebo jednomu z vítězů veřejné soutěže na určitý výkon. 
Zboží kótované a nakoupené na trhu komodit. 
Nákup zboží za obzvláště výhodných podmínek:
od dodavatele, který ukončuje obchodní činnost,
od konkurzních správců nebo likvidátorů firmy v úpadku, po dohodě s věřiteli nebo v podobném řízení.
Žádná z nabídek obdržených v návaznosti na otevřené řízení, omezené řízení  nebo soutěžní dialog neodpovídala požadavkům nebo nebyla 
přijatelná. Do jednání byli zařazeni pouze ti zájemci, kteří splnili kritéria pro kvalitativní výběr.
2)
Jiné odůvodnění zadání zakázky bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie
Předmětem zakázky jsou služby uvedené v příloze II B dané směrnice.
Zakázka nespadá do oblasti působnosti příslušné směrnice.
Pro využití výše uvedené zkrácené lhůty prosím kromě označení příslušných možností jasně a vyčerpávajícím způsobem vysvětlete oprávněnost 
zadání zakázky bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce v Úředním věstníku Evropské unie, a to v každém případě uvedením rozhodujících 
skutečností a případně závěrů vyvozených z právních předpisů v souladu se směrnicí 2004/18/ES: 
(maximálně 500 slov)
CS  
Standardní formulář 3 – Oznámení o zadání zakázky
ano
ano
ano
Typ formuláře:
řádný
opravný
Číslo objednávky
(Vaše č. jednací):
Objednávka k uveřejnění informací ve VVZ*
I) Věc: Objednáváme uveřejnění přiložených informací ve VVZ
Evidenční číslo VZ:
Kód pro související formulář:
Datum objednávky:
Název veřejné zakázky / koncese / soutěže o návrh:
II) Informace pro statistické účely
IČO zadavatele:
IČO dodavatele:
Den nar. zadavatele:
Den nar. dodavatele:
Kód obce zadavatele (ZÚJ):
Kód právní formy dodavatele:
Kód právní formy zadavatele:
Limit veřejné zakázky / koncese:
nadlimitní
podlimitní
Převažující zdroj financování
Vlastní zdroje zadavatele
Zdroje z veřejných rozpočtů a státních fondů ČR
Zdroje z fondů EU
Soukromé zdroje (např. formou PPP projektu)
Jiný zdroj financování
/
/
/
/
/
/
1
Požadujete odeslat formulář do Úředního věstníku EU:
ano
ne
Jedná se o povinné uveřejnění v Úředním věstníku EU:
ano
ne
Jedná se o významnou veřejnou zakázku dle § 16a zákona č. 137/2006 Sb.:
ne
Jedná se o zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb.:
ano
ne
Požadujete uveřejnit formulář ve VVZ:
ne
Jedná se o povinné uveřejnění ve VVZ:
ne
Zakázka v souladu s usnesením vlády o uplatňování environmentálních požadavků:
ano
ne
Jedná se o uveřejnění týkající se profilu zadavatele:
ano
ne
Jedná se o veřejnou zakázku zadanou na základě rámcové smlouvy:
ano
ne
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CS Objednávka
IČO není přiděleno
IČO není přiděleno
III) Objednávající
Obch. firma / název:
IČO:
DIČ:
Stát:
Ulice:
Číslo popisné:
Obec:
Číslo orientační:
Část obce:
PSČ:
IČO není přiděleno
není plátce DPH
Kontaktní osoba
Příjmení:
Jméno:
E-mail:
Telefon:
IV) Fakturu vystavit na
Obch. firma / název:
IČO:
DIČ:
Stát:
Ulice:
Číslo popisné:
Obec:
Číslo orientační:
Část obce:
PSČ:
Bankovní spojení
Číslo účtu:
Kód banky:
IBAN:
SWIFT:
V) Fakturu zaslat na adresu
Obch. firma / název:
Ulice:
Číslo popisné:
Obec:
Číslo orientační:
Část obce:
PSČ:
Stát:
VI) Potvrzení objednávky zaslat na adresu
Příjmení:
Jméno:
Obch. firma / název:
Ulice:
Číslo popisné:
Obec:
Číslo orientační:
Část obce:
PSČ:
E-mail:
Stát:
* Objednávka není součástí formuláře dle zákona č. 137/2006 Sb.
Razítko a podpis
(pouze při listinném odesílání)
2
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CS Objednávka
IČO není přiděleno
není plátce DPH
Způsob fakturace:
Přeji si zaslat elektronickou fakturu (PDF formát) jednotlivě po každém uveřejnění
Přeji si zaslat fakturu v listinné podobě souhrnně za zúčtovací období
E-mail:
	UrlField: 
	CisloZakazky: 
	CisloFormulare: 
	DatumUverejneni: 
	TypLink: 
	Typ: 
	ICOZadavatelNeni: 
	ICOZadavatel: 
	ICODodavatelNeni: 
	ICODodavatel: 
	Souvisejici: 
	CisloTED: 
	OdeslaniTED: 
	ZverejneniTED: 
	NoExt: 
	RelatedNoExt: 
	Adresa profilu kupujícího (URL) – uvede se adresa webových stránek zadavatele, kde jsou umístěny informace o veřejné zakázce (text, max. 255 znaků) [profil kupujícího = dle ZVZ profil zadavatele]. URL nesmí obsahovat znak „@“.: 
	Obecná adresa veřejného zadavatele (URL) – uvede se obecná (základní) adresa webových stránek zadavatele (text, max. 255 znaků). URL nesmí obsahovat znak „@“.: http://www.exposale.cz
	Fax – povinně se uvádí faxové číslo kontaktní osoby zadavatele (spec. formát +XXX YYYYYYYYY, kde XXX je předvolba státu 1 až 3 číslice, YYYYYYYYY je libovolná kombinace číslic a mezer, max. 33 znaků), např. +420 123456789.: +420 281961285
	Telefon – povinně se uvádí telefon kontaktní osoby zadavatele (spec. formát +XXX YYYYYYYYY, kde XXX je předvolba státu 1 až 3 číslice, YYYYYYYYY je libovolná kombinace číslic a mezer, max. 33 znaků), např. +420 123456789.: +420 281962262
	Stát – povinně se uvádí kód státu dle sídla zadavatele (text, 2 znaky).  Zadavatel použije platný číselník států (např. kód ČR je CZ).: CZ
	Identifikační číslo - zadavatel uvede identifikační číslo (IČ), pokud mu bylo přiděleno (text, 8 znaků, validní identifikační číslo organizace).: 
	PSČ – zadavatel uvede poštovní směrovací číslo obce (text, 6 znaků, z toho 5 číslic a 1 mezera), např. PSČ Kladna 1 je 272 01. V případě PSČ zahraničního zadavatele se uvede prvních 6 textových znaků.: 250 92
	E-mail – povinně se uvádí emailová adresa kontaktní osoby zadavatele (text, max. 100 znaků). E-mail musí obsahovat znak „@“.: petr.skarka@exposale.cz
	K rukám - uvádí se jméno a příjmení kontaktní osoby zadavatele, včetně titulu před jménem nebo za jménem (text, max. 100 znaků).: 
	Kontaktní místo – uvádí se identifikační údaje kontaktní osoby určené zadavatelem (text, max. 255 znaků).: 
	Obec – uvede se název obce nebo název části obce (text, max. 100 znaků).: Šestajovice
	Poštovní adresa – zadavatel uvede název ulice a číslo popisné, popř. číslo orientační, kde informace lze získat (text, max. 255 znaků).: Školská 33/3
	Úřední název – zadavatel uvede název místa, na kterém lze získat další informace, které se vztahují k veřejné zakázce, v případě, že se jedná o obchodní společnost uvede se název obchodní firmy zapsané v obchodním rejstříku, u ostatních subjektů se uvádí název  organizace/instituce, u fyzických osob se uvádí jméno a příjmení fyzické osoby (text, max. 255 znaků, logická vazba – NUTNO VYPL-NIT).: 
	Elektronické podání nabídek a žádostí o účast: (URL) – uvede se adresa webových stránek, kde je možné podat nabídky nebo žádosti o účast (text, max. 255 znaků). URL nesmí obsahovat znak „@“.: 
	Elektronický přístup k informacím: (URL) – uvede se adresa webových stránek, kde je umožněn přístup k informacím o veřejné zakázce (text, max. 255 znaků). URL nesmí obsahovat znak „@“.: 
	Zadavatel zvolí druh veřejného zadavatele v prvním sloupci, kde vybere pouze jednu ze 7 nabízených možností podle § 2 ZVZ. V případě, že veřejným zadavatelem je: - Česká republika (dle § 2 odst. 2 písm. a) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek“. - Státní příspěvková organizace (dle § 2 odst. 2 písm. b) ZVZ) - zadavatel zaškrtne položku „Celostátní či federální úřad/agentura“. - Územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek (dle § 2 odst. 2 písm. c) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Regionální či místní orgán“ v případě, že zadavatelem je orgán územního samosprávného celku; zadavatel zaškrtne položku „Regionální či místní úřad/agentura“ v případě, že se jedná o příspěvkovou organizaci územního samosprávného celku. - Jiná právnická osoba (dle § 2 odst. 2 písm. d) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Veřejnoprávní instituce“. - Zadavatel zaškrtne položku „Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace“ v případě, že zadavatelem je evropská nebo mezinárodní organizace či instituce, a to v případě, že se nejedná o veřejného zadavatele podle § 2 odst. 2 písm. a) – d) ZVZ. - Zadavatel zaškrtne položku „Jiný (prosím upřesněte)“ v případě, že se jedná o zadavatele, který nespadá pod žádnou z výše uvedených možností; zadavatel uvede o jaký druh zadavatele se jedná (text, max. 100 znaků), např. sdružení několika zadavatelů dle § 2 odst. 8 ZVZ, dotovaný zadavatel dle § 2 odst. 3 ZVZ.: 
	Zadavatel zvolí druh veřejného zadavatele v prvním sloupci, kde vybere pouze jednu ze 7 nabízených možností podle § 2 ZVZ. V případě, že veřejným zadavatelem je: - Česká republika (dle § 2 odst. 2 písm. a) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek“. - Státní příspěvková organizace (dle § 2 odst. 2 písm. b) ZVZ) - zadavatel zaškrtne položku „Celostátní či federální úřad/agentura“. - Územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek (dle § 2 odst. 2 písm. c) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Regionální či místní orgán“ v případě, že zadavatelem je orgán územního samosprávného celku; zadavatel zaškrtne položku „Regionální či místní úřad/agentura“ v případě, že se jedná o příspěvkovou organizaci územního samosprávného celku. - Jiná právnická osoba (dle § 2 odst. 2 písm. d) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Veřejnoprávní instituce“. - Zadavatel zaškrtne položku „Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace“ v případě, že zadavatelem je evropská nebo mezinárodní organizace či instituce, a to v případě, že se nejedná o veřejného zadavatele podle § 2 odst. 2 písm. a) – d) ZVZ. - Zadavatel zaškrtne položku „Jiný (prosím upřesněte)“ v případě, že se jedná o zadavatele, který nespadá pod žádnou z výše uvedených možností; zadavatel uvede o jaký druh zadavatele se jedná (text, max. 100 znaků), např. sdružení několika zadavatelů dle § 2 odst. 8 ZVZ, dotovaný zadavatel dle § 2 odst. 3 ZVZ.: 
	Zadavatel zvolí druh veřejného zadavatele v prvním sloupci, kde vybere pouze jednu ze 7 nabízených možností podle § 2 ZVZ. V případě, že veřejným zadavatelem je: - Česká republika (dle § 2 odst. 2 písm. a) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek“. - Státní příspěvková organizace (dle § 2 odst. 2 písm. b) ZVZ) - zadavatel zaškrtne položku „Celostátní či federální úřad/agentura“. - Územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek (dle § 2 odst. 2 písm. c) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Regionální či místní orgán“ v případě, že zadavatelem je orgán územního samosprávného celku; zadavatel zaškrtne položku „Regionální či místní úřad/agentura“ v případě, že se jedná o příspěvkovou organizaci územního samosprávného celku. - Jiná právnická osoba (dle § 2 odst. 2 písm. d) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Veřejnoprávní instituce“. - Zadavatel zaškrtne položku „Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace“ v případě, že zadavatelem je evropská nebo mezinárodní organizace či instituce, a to v případě, že se nejedná o veřejného zadavatele podle § 2 odst. 2 písm. a) – d) ZVZ. - Zadavatel zaškrtne položku „Jiný (prosím upřesněte)“ v případě, že se jedná o zadavatele, který nespadá pod žádnou z výše uvedených možností; zadavatel uvede o jaký druh zadavatele se jedná (text, max. 100 znaků), např. sdružení několika zadavatelů dle § 2 odst. 8 ZVZ, dotovaný zadavatel dle § 2 odst. 3 ZVZ.: 
	Zadavatel zvolí druh veřejného zadavatele v prvním sloupci, kde vybere pouze jednu ze 7 nabízených možností podle § 2 ZVZ. V případě, že veřejným zadavatelem je: - Česká republika (dle § 2 odst. 2 písm. a) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek“. - Státní příspěvková organizace (dle § 2 odst. 2 písm. b) ZVZ) - zadavatel zaškrtne položku „Celostátní či federální úřad/agentura“. - Územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek (dle § 2 odst. 2 písm. c) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Regionální či místní orgán“ v případě, že zadavatelem je orgán územního samosprávného celku; zadavatel zaškrtne položku „Regionální či místní úřad/agentura“ v případě, že se jedná o příspěvkovou organizaci územního samosprávného celku. - Jiná právnická osoba (dle § 2 odst. 2 písm. d) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Veřejnoprávní instituce“. - Zadavatel zaškrtne položku „Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace“ v případě, že zadavatelem je evropská nebo mezinárodní organizace či instituce, a to v případě, že se nejedná o veřejného zadavatele podle § 2 odst. 2 písm. a) – d) ZVZ. - Zadavatel zaškrtne položku „Jiný (prosím upřesněte)“ v případě, že se jedná o zadavatele, který nespadá pod žádnou z výše uvedených možností; zadavatel uvede o jaký druh zadavatele se jedná (text, max. 100 znaků), např. sdružení několika zadavatelů dle § 2 odst. 8 ZVZ, dotovaný zadavatel dle § 2 odst. 3 ZVZ.: 
	Zadavatel zvolí druh veřejného zadavatele v prvním sloupci, kde vybere pouze jednu ze 7 nabízených možností podle § 2 ZVZ. V případě, že veřejným zadavatelem je: - Česká republika (dle § 2 odst. 2 písm. a) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek“. - Státní příspěvková organizace (dle § 2 odst. 2 písm. b) ZVZ) - zadavatel zaškrtne položku „Celostátní či federální úřad/agentura“. - Územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek (dle § 2 odst. 2 písm. c) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Regionální či místní orgán“ v případě, že zadavatelem je orgán územního samosprávného celku; zadavatel zaškrtne položku „Regionální či místní úřad/agentura“ v případě, že se jedná o příspěvkovou organizaci územního samosprávného celku. - Jiná právnická osoba (dle § 2 odst. 2 písm. d) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Veřejnoprávní instituce“. - Zadavatel zaškrtne položku „Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace“ v případě, že zadavatelem je evropská nebo mezinárodní organizace či instituce, a to v případě, že se nejedná o veřejného zadavatele podle § 2 odst. 2 písm. a) – d) ZVZ. - Zadavatel zaškrtne položku „Jiný (prosím upřesněte)“ v případě, že se jedná o zadavatele, který nespadá pod žádnou z výše uvedených možností; zadavatel uvede o jaký druh zadavatele se jedná (text, max. 100 znaků), např. sdružení několika zadavatelů dle § 2 odst. 8 ZVZ, dotovaný zadavatel dle § 2 odst. 3 ZVZ.: 
	Zadavatel zvolí druh veřejného zadavatele v prvním sloupci, kde vybere pouze jednu ze 7 nabízených možností podle § 2 ZVZ. V případě, že veřejným zadavatelem je: - Česká republika (dle § 2 odst. 2 písm. a) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek“. - Státní příspěvková organizace (dle § 2 odst. 2 písm. b) ZVZ) - zadavatel zaškrtne položku „Celostátní či federální úřad/agentura“. - Územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek (dle § 2 odst. 2 písm. c) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Regionální či místní orgán“ v případě, že zadavatelem je orgán územního samosprávného celku; zadavatel zaškrtne položku „Regionální či místní úřad/agentura“ v případě, že se jedná o příspěvkovou organizaci územního samosprávného celku. - Jiná právnická osoba (dle § 2 odst. 2 písm. d) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Veřejnoprávní instituce“. - Zadavatel zaškrtne položku „Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace“ v případě, že zadavatelem je evropská nebo mezinárodní organizace či instituce, a to v případě, že se nejedná o veřejného zadavatele podle § 2 odst. 2 písm. a) – d) ZVZ. - Zadavatel zaškrtne položku „Jiný (prosím upřesněte)“ v případě, že se jedná o zadavatele, který nespadá pod žádnou z výše uvedených možností; zadavatel uvede o jaký druh zadavatele se jedná (text, max. 100 znaků), např. sdružení několika zadavatelů dle § 2 odst. 8 ZVZ, dotovaný zadavatel dle § 2 odst. 3 ZVZ.: 
	Zadavatel zvolí druh veřejného zadavatele v prvním sloupci, kde vybere pouze jednu ze 7 nabízených možností podle § 2 ZVZ. V případě, že veřejným zadavatelem je: - Česká republika (dle § 2 odst. 2 písm. a) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek“. - Státní příspěvková organizace (dle § 2 odst. 2 písm. b) ZVZ) - zadavatel zaškrtne položku „Celostátní či federální úřad/agentura“. - Územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek (dle § 2 odst. 2 písm. c) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Regionální či místní orgán“ v případě, že zadavatelem je orgán územního samosprávného celku; zadavatel zaškrtne položku „Regionální či místní úřad/agentura“ v případě, že se jedná o příspěvkovou organizaci územního samosprávného celku. - Jiná právnická osoba (dle § 2 odst. 2 písm. d) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Veřejnoprávní instituce“. - Zadavatel zaškrtne položku „Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace“ v případě, že zadavatelem je evropská nebo mezinárodní organizace či instituce, a to v případě, že se nejedná o veřejného zadavatele podle § 2 odst. 2 písm. a) – d) ZVZ. - Zadavatel zaškrtne položku „Jiný (prosím upřesněte)“ v případě, že se jedná o zadavatele, který nespadá pod žádnou z výše uvedených možností; zadavatel uvede o jaký druh zadavatele se jedná (text, max. 100 znaků), např. sdružení několika zadavatelů dle § 2 odst. 8 ZVZ, dotovaný zadavatel dle § 2 odst. 3 ZVZ.: 
	Zadavatel zvolí druh veřejného zadavatele v prvním sloupci, kde vybere pouze jednu ze 7 nabízených možností podle § 2 ZVZ. V případě, že veřejným zadavatelem je: - Česká republika (dle § 2 odst. 2 písm. a) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek“. - Státní příspěvková organizace (dle § 2 odst. 2 písm. b) ZVZ) - zadavatel zaškrtne položku „Celostátní či federální úřad/agentura“. - Územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek (dle § 2 odst. 2 písm. c) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Regionální či místní orgán“ v případě, že zadavatelem je orgán územního samosprávného celku; zadavatel zaškrtne položku „Regionální či místní úřad/agentura“ v případě, že se jedná o příspěvkovou organizaci územního samosprávného celku. - Jiná právnická osoba (dle § 2 odst. 2 písm. d) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Veřejnoprávní instituce“. - Zadavatel zaškrtne položku „Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace“ v případě, že zadavatelem je evropská nebo mezinárodní organizace či instituce, a to v případě, že se nejedná o veřejného zadavatele podle § 2 odst. 2 písm. a) – d) ZVZ. - Zadavatel zaškrtne položku „Jiný (prosím upřesněte)“ v případě, že se jedná o zadavatele, který nespadá pod žádnou z výše uvedených možností; zadavatel uvede o jaký druh zadavatele se jedná (text, max. 100 znaků), např. sdružení několika zadavatelů dle § 2 odst. 8 ZVZ, dotovaný zadavatel dle § 2 odst. 3 ZVZ.: 
	Zadavatel zvolí hlavní předmět činnosti veřejného zadavatele ve druhém sloupci, kde vybere jednu nebo více z 11 nabízených možností, která nejlépe odpovídá oblasti působnosti veřejného zadavatele.a) V případě, že hlavní předmět činnosti veřejného zadavatele nelze zvolit z vyjmenovaných činností v položkách 1 – 10, zaškrtne zadavatel položku „Jiný (prosím upřesněte)“ a uvede svůj předmět činnosti (text, max. 100 znaků).b) V případě zadavatele, kterým je orgán územního samosprávného celku, zaškrtne tento zadavatel hlavní předmět činnosti „Služby pro širokou veřejnost“.: 
	Zadavatel zvolí hlavní předmět činnosti veřejného zadavatele ve druhém sloupci, kde vybere jednu nebo více z 11 nabízených možností, která nejlépe odpovídá oblasti působnosti veřejného zadavatele.a) V případě, že hlavní předmět činnosti veřejného zadavatele nelze zvolit z vyjmenovaných činností v položkách 1 – 10, zaškrtne zadavatel položku „Jiný (prosím upřesněte)“ a uvede svůj předmět činnosti (text, max. 100 znaků).b) V případě zadavatele, kterým je orgán územního samosprávného celku, zaškrtne tento zadavatel hlavní předmět činnosti „Služby pro širokou veřejnost“.: 
	Zadavatel zvolí hlavní předmět činnosti veřejného zadavatele ve druhém sloupci, kde vybere jednu nebo více z 11 nabízených možností, která nejlépe odpovídá oblasti působnosti veřejného zadavatele.a) V případě, že hlavní předmět činnosti veřejného zadavatele nelze zvolit z vyjmenovaných činností v položkách 1 – 10, zaškrtne zadavatel položku „Jiný (prosím upřesněte)“ a uvede svůj předmět činnosti (text, max. 100 znaků).b) V případě zadavatele, kterým je orgán územního samosprávného celku, zaškrtne tento zadavatel hlavní předmět činnosti „Služby pro širokou veřejnost“.: 
	Zadavatel zvolí hlavní předmět činnosti veřejného zadavatele ve druhém sloupci, kde vybere jednu nebo více z 11 nabízených možností, která nejlépe odpovídá oblasti působnosti veřejného zadavatele.a) V případě, že hlavní předmět činnosti veřejného zadavatele nelze zvolit z vyjmenovaných činností v položkách 1 – 10, zaškrtne zadavatel položku „Jiný (prosím upřesněte)“ a uvede svůj předmět činnosti (text, max. 100 znaků).b) V případě zadavatele, kterým je orgán územního samosprávného celku, zaškrtne tento zadavatel hlavní předmět činnosti „Služby pro širokou veřejnost“.: 
	Zadavatel zvolí hlavní předmět činnosti veřejného zadavatele ve druhém sloupci, kde vybere jednu nebo více z 11 nabízených možností, která nejlépe odpovídá oblasti působnosti veřejného zadavatele.a) V případě, že hlavní předmět činnosti veřejného zadavatele nelze zvolit z vyjmenovaných činností v položkách 1 – 10, zaškrtne zadavatel položku „Jiný (prosím upřesněte)“ a uvede svůj předmět činnosti (text, max. 100 znaků).b) V případě zadavatele, kterým je orgán územního samosprávného celku, zaškrtne tento zadavatel hlavní předmět činnosti „Služby pro širokou veřejnost“.: 
	Zadavatel zvolí hlavní předmět činnosti veřejného zadavatele ve druhém sloupci, kde vybere jednu nebo více z 11 nabízených možností, která nejlépe odpovídá oblasti působnosti veřejného zadavatele.a) V případě, že hlavní předmět činnosti veřejného zadavatele nelze zvolit z vyjmenovaných činností v položkách 1 – 10, zaškrtne zadavatel položku „Jiný (prosím upřesněte)“ a uvede svůj předmět činnosti (text, max. 100 znaků).b) V případě zadavatele, kterým je orgán územního samosprávného celku, zaškrtne tento zadavatel hlavní předmět činnosti „Služby pro širokou veřejnost“.: 
	Zadavatel zvolí hlavní předmět činnosti veřejného zadavatele ve druhém sloupci, kde vybere jednu nebo více z 11 nabízených možností, která nejlépe odpovídá oblasti působnosti veřejného zadavatele.a) V případě, že hlavní předmět činnosti veřejného zadavatele nelze zvolit z vyjmenovaných činností v položkách 1 – 10, zaškrtne zadavatel položku „Jiný (prosím upřesněte)“ a uvede svůj předmět činnosti (text, max. 100 znaků).b) V případě zadavatele, kterým je orgán územního samosprávného celku, zaškrtne tento zadavatel hlavní předmět činnosti „Služby pro širokou veřejnost“.: 
	Zadavatel zvolí hlavní předmět činnosti veřejného zadavatele ve druhém sloupci, kde vybere jednu nebo více z 11 nabízených možností, která nejlépe odpovídá oblasti působnosti veřejného zadavatele.a) V případě, že hlavní předmět činnosti veřejného zadavatele nelze zvolit z vyjmenovaných činností v položkách 1 – 10, zaškrtne zadavatel položku „Jiný (prosím upřesněte)“ a uvede svůj předmět činnosti (text, max. 100 znaků).b) V případě zadavatele, kterým je orgán územního samosprávného celku, zaškrtne tento zadavatel hlavní předmět činnosti „Služby pro širokou veřejnost“.: 
	Zadavatel zvolí hlavní předmět činnosti veřejného zadavatele ve druhém sloupci, kde vybere jednu nebo více z 11 nabízených možností, která nejlépe odpovídá oblasti působnosti veřejného zadavatele.a) V případě, že hlavní předmět činnosti veřejného zadavatele nelze zvolit z vyjmenovaných činností v položkách 1 – 10, zaškrtne zadavatel položku „Jiný (prosím upřesněte)“ a uvede svůj předmět činnosti (text, max. 100 znaků).b) V případě zadavatele, kterým je orgán územního samosprávného celku, zaškrtne tento zadavatel hlavní předmět činnosti „Služby pro širokou veřejnost“.: 
	Zadavatel zvolí hlavní předmět činnosti veřejného zadavatele ve druhém sloupci, kde vybere jednu nebo více z 11 nabízených možností, která nejlépe odpovídá oblasti působnosti veřejného zadavatele.a) V případě, že hlavní předmět činnosti veřejného zadavatele nelze zvolit z vyjmenovaných činností v položkách 1 – 10, zaškrtne zadavatel položku „Jiný (prosím upřesněte)“ a uvede svůj předmět činnosti (text, max. 100 znaků).b) V případě zadavatele, kterým je orgán územního samosprávného celku, zaškrtne tento zadavatel hlavní předmět činnosti „Služby pro širokou veřejnost“.: 
	Zadavatel zvolí hlavní předmět činnosti veřejného zadavatele ve druhém sloupci, kde vybere jednu nebo více z 11 nabízených možností, která nejlépe odpovídá oblasti působnosti veřejného zadavatele.a) V případě, že hlavní předmět činnosti veřejného zadavatele nelze zvolit z vyjmenovaných činností v položkách 1 – 10, zaškrtne zadavatel položku „Jiný (prosím upřesněte)“ a uvede svůj předmět činnosti (text, max. 100 znaků).b) V případě zadavatele, kterým je orgán územního samosprávného celku, zaškrtne tento zadavatel hlavní předmět činnosti „Služby pro širokou veřejnost“.: 
	Zadavatel zvolí hlavní předmět činnosti veřejného zadavatele ve druhém sloupci, kde vybere jednu nebo více z 11 nabízených možností, která nejlépe odpovídá oblasti působnosti veřejného zadavatele.a) V případě, že hlavní předmět činnosti veřejného zadavatele nelze zvolit z vyjmenovaných činností v položkách 1 – 10, zaškrtne zadavatel položku „Jiný (prosím upřesněte)“ a uvede svůj předmět činnosti (text, max. 100 znaků).b) V případě zadavatele, kterým je orgán územního samosprávného celku, zaškrtne tento zadavatel hlavní předmět činnosti „Služby pro širokou veřejnost“.: 
	U druhu veřejné zakázky „Služby“ zadavatel povinně uvede číslo kategorie služby podle přílohy II směrnice č. 2004/18/ES, o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, které nejlépe odpovídá předmětu veřejné zakázky na služby dle § 10 ZVZ. Tato příloha je součástí ZVZ, kde jsou v příloze č. 1 (kategorie služeb č. 1 až 16 je zadavatel povinen uveřejnit jak na národní úrovni v IS VZ US (Věstník veřejných zakázek), tak i na evropské úrovni v TEDu) a příloze č. 2 (kategorie služeb č. 17 až 27 je zadavatel povinen uveřejnit pouze na národní úrovni v IS VZ US (Věstník veřejných zakázek), uveřejnění na evropské úrovni v TEDu je v tomto případě nepovinné) uvedeny kategorie služeb. V případě, že zadavatel nechce v TEDu formulář uveřejnit zaškrtne „Ne“. Zadavatel je však vždy povinen formulář do TEDu odeslat. Tuto povinnost zadavatel splní zaškrtnutím „Ano“ v položce „Požadujete odeslat formulář do Úředního věstníku EU“ v Objednávce k uveřejnění informací v IS VZ US (Věstník veřejných zakázek).: 
	U druhu veřejné zakázky „Služby“ zadavatel povinně uvede číslo kategorie služby podle přílohy II směrnice č. 2004/18/ES, o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, které nejlépe odpovídá předmětu veřejné zakázky na služby dle § 10 ZVZ. Tato příloha je součástí ZVZ, kde jsou v příloze č. 1 (kategorie služeb č. 1 až 16 je zadavatel povinen uveřejnit jak na národní úrovni v IS VZ US (Věstník veřejných zakázek), tak i na evropské úrovni v TEDu) a příloze č. 2 (kategorie služeb č. 17 až 27 je zadavatel povinen uveřejnit pouze na národní úrovni v IS VZ US (Věstník veřejných zakázek), uveřejnění na evropské úrovni v TEDu je v tomto případě nepovinné) uvedeny kategorie služeb. V případě, že zadavatel nechce v TEDu formulář uveřejnit zaškrtne „Ne“. Zadavatel je však vždy povinen formulář do TEDu odeslat. Tuto povinnost zadavatel splní zaškrtnutím „Ano“ v položce „Požadujete odeslat formulář do Úředního věstníku EU“ v Objednávce k uveřejnění informací v IS VZ US (Věstník veřejných zakázek).: 
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	U druhu veřejné zakázky „Dodávky“ zadavatel povinně vybere pouze jednu z 5 nabízených možností, která nejlépe odpovídá předmětu veřejné zakázky na dodávky dle § 8 ZVZ.: 
	stav_prac_provadeni: 
	stav_prac_projekt_provadeni: 
	stav_prac_provadeni_lib_prostredky: 
	Stavební práce / Dodávky / Služby Vyberte pouze jednu kategorii – stavební práce, dodávky nebo služby – která nejlépe odpovídá danému předmětu zakázky) – povinně se uvádí předmět veřejné zakázky dle ustanovení § 8 - 10 ZVZ (NUTNO VYPLNIT). Zadavatel zaškrtne pouze jednu ze 3 nabízených možností („a) stavební práce“, „b) dodávky“ nebo „c) služby“ (logická vazba - NUTNO VYPLNIT).  U vybrané kategorie veřejné zakázky zadavatel určí účel veřejné zakázky na stavby, přičemž vybere, resp. doplní pouze jednu možnost [kategorie zakázky = dle ZVZ druh veřejné zakázky].: 
	Stavební práce / Dodávky / Služby Vyberte pouze jednu kategorii – stavební práce, dodávky nebo služby – která nejlépe odpovídá danému předmětu zakázky) – povinně se uvádí předmět veřejné zakázky dle ustanovení § 8 - 10 ZVZ (NUTNO VYPLNIT). Zadavatel zaškrtne pouze jednu ze 3 nabízených možností („a) stavební práce“, „b) dodávky“ nebo „c) služby“ (logická vazba - NUTNO VYPLNIT).  U vybrané kategorie veřejné zakázky zadavatel určí účel veřejné zakázky na stavby, přičemž vybere, resp. doplní pouze jednu možnost [kategorie zakázky = dle ZVZ druh veřejné zakázky].: 
	Stavební práce / Dodávky / Služby Vyberte pouze jednu kategorii – stavební práce, dodávky nebo služby – která nejlépe odpovídá danému předmětu zakázky) – povinně se uvádí předmět veřejné zakázky dle ustanovení § 8 - 10 ZVZ (NUTNO VYPLNIT). Zadavatel zaškrtne pouze jednu ze 3 nabízených možností („a) stavební práce“, „b) dodávky“ nebo „c) služby“ (logická vazba - NUTNO VYPLNIT).  U vybrané kategorie veřejné zakázky zadavatel určí účel veřejné zakázky na stavby, přičemž vybere, resp. doplní pouze jednu možnost [kategorie zakázky = dle ZVZ druh veřejné zakázky].: 
	Název přidělený zakázce - uvádí se název veřejné zakázky, který zadavatel přidělil veřejné zakázce (text, max. 255 znaků).: 
	Hlavní místo provádění stavebních prací, dodání, plnění - povinně se uvádí hlavní místo provádění stavebních prací, dodání zboží a plnění služeb (text, max. 100 znaků), včetně uvedení kódu územní statistické jednotky dle číselníku NUTS kódů (text, max. 5 znaků) na úrovni NUTS 0 (stát, např. CZ – Česká republika), NUTS 1 (území, např. CZ0 - Česká republika), NUTS 2 (oblast, např. CZ02 – Střední Čechy) nebo NUTS 3 (kraj, např. CZ020 – Středočeský kraj), která nejlépe odpovídá hlavnímu místu plnění veřejné zakázky. V případě, že plnění veřejné zakázky bude mimo ČR na území Evropy, uvede zadavatel příslušný evropský NUTS kód (např. NUTS kód Hamburku je DE600). Při plnění veřejné zakázky mimo území EU uvede zadavatel vždy NUTS kód CZZZZ (Extra-Regio).: 
	kod_nuts_2: 
	kod_nuts_1_F: 
	kod_nuts_2_F: 
	kod_nuts_1: 
	kod_nuts_4: 
	kod_nuts_3_F: 
	kod_nuts_4_F: 
	kod_nuts_3: 
	Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) - uvádí se textový popis charakteristiky předmětu veřejné zakázky (text, max. 3000 znaků, NUTNO VYPLNIT).: 
	predmet_hl_slovnik_hl: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) – povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	predmet_dalsi_slovnik_hl: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) – povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	predmet_dalsi_slovnik_hl_2: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) – povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	predmet_dalsi_slovnik_hl_3: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) – povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	predmet_dalsi_slovnik_hl_4: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) – povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) – povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) – povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) – povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) – povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	predmet_hl_slovnik_dopl_a: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) – povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) – povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) – povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	predmet_dalsi_slovnik_dopl_a: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) – povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) – povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	predmet_dalsi_slovnik_dopl_2a: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) – povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) – povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	predmet_dalsi_slovnik_dopl_3a: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) – povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) – povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	predmet_dalsi_slovnik_dopl_4a: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) – povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) – povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	Informace o elektronické dražbě – zadavatel zaškrtne „ano“ v případě, že využil elektronickou aukci jako prostředek pro hodnocení nabídek. V opačném případě zaškrtne „ne“ [elektronická dražba = podle ZVZ elektronická aukce]: 
	Informace o elektronické dražbě – zadavatel zaškrtne „ano“ v případě, že využil elektronickou aukci jako prostředek pro hodnocení nabídek. V opačném případě zaškrtne „ne“ [elektronická dražba = podle ZVZ elektronická aukce]: 
	Hodnota - zadavatel povinně uvede celkovou cenu veřejné zakázky, včetně všech částí veřejné zakázky a opcí (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Informace k výsledkům každé jednotlivé části veřejné zakázky (včetně ceny) se uvádí v Oddílu V.: 
	Zadavatel povinně uvede celkovou cenu veřejné zakázky, včetně všech částí veřejné zakázky a opcí (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Informace k výsledkům každé jednotlivé části veřejné zakázky (včetně ceny) se uvádí v Oddílu V.: 
	Nejnižší nabídka a nejvyšší nabídka vzatá v úvahu-(+měna) - zadavatel může místo celkové ceny veřejné zakázky uvést hodnoty nejnižší a nejvyšší nabídkové ceny za všechny části veřejné zakázky a opce (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT).: 
	Hodnota - zadavatel povinně uvede celkovou cenu veřejné zakázky, včetně všech částí veřejné zakázky a opcí (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Informace k výsledkům každé jednotlivé části veřejné zakázky (včetně ceny) se uvádí v Oddílu V.: 
	Nejnižší nabídka a nejvyšší nabídka vzatá v úvahu-(+měna) - zadavatel může místo celkové ceny veřejné zakázky uvést hodnoty nejnižší a nejvyšší nabídkové ceny za všechny části veřejné zakázky a opce (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT).: 
	Zadavatel povinně uvede celkovou cenu veřejné zakázky, včetně všech částí veřejné zakázky a opcí (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Informace k výsledkům každé jednotlivé části veřejné zakázky (včetně ceny) se uvádí v Oddílu V.: 
	Nejnižší nabídka a nejvyšší hodnocená nabídka vzatá v úvahu - zadavatel může místo nabídkové ceny uvést hodnoty nejnižší a nejvyšší nabídkové ceny (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT).: 
	Nejnižší nabídka a nejvyšší nabídka vzatá v úvahu-(+měna) - zadavatel může místo celkové ceny veřejné zakázky uvést hodnoty nejnižší a nejvyšší nabídkové ceny za všechny části veřejné zakázky a opce (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT).: 
	Nejnižší nabídka a nejvyšší nabídka vzatá v úvahu-(+měna) - zadavatel může místo celkové ceny veřejné zakázky uvést hodnoty nejnižší a nejvyšší nabídkové ceny za všechny části veřejné zakázky a opce (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT).: 
	nabidka_mena: 
	celkova_hodnota_s_dph: 
	celkova_hodnota_bez_dph: 
	celkova_hodnota_dph_F: 
	nabidka_dph_F: 
	nabidka_hodnota_s_dph: 
	nabidka_hodnota_bez_dph: 
	celkova_hodnota_dph: 
	nabidka_dph: 
	„Otevřené“ – jedná se o otevřené řízení dle § 27 ZVZ.: 
	„Omezené“ – jedná se o užší řízení dle § 28 ZVZ.: 
	„Urychlené omezené“ – jedná se o užší řízení dle § 28 ZVZ, ve kterém jsou z naléhavých objektivních důvodů použity kratší lhůty dle § 39 odst. 2 písm. a) bod 2, § 39 odst. 2 písm. b) bod 2, § 39 odst. 3 písm. a) bod 3 nebo § 39 odst. 3 písm. b) bod 3 ZVZ. V případě, že zadavatel vybere „Urychlené omezené“ uvede v položce „Odůvodnění volby urychleného řízení“ naléhavé objektivní důvody, na jejichž základě použil kratší zákonné lhůty v tomto řízení (text, max. 255 znaků).: 
	„Soutěžní dialog“ – jedná se o soutěžní dialog dle § 35 ZVZ: 
	„Urychlené vyjednávací“ – jedná se o jednací řízení s uveřejněním dle § 29 ZVZ, ve kterém jsou z naléhavých objektivních důvodů použity kratší lhůty dle § 39 odst. 2 písm. a) bod 2 nebo § 39 odst. 2 písm. b) bod 2 ZVZ.  V případě, že zadavatel vybere „Urychlené jednací“ uvede v položce „Odůvodnění volby urychleného řízení“ naléhavé objektivní důvody, na jejichž základě použil kratší zákonné lhůty v tomto řízení (text, max. 255 znaků).: 
	„Vyjednávací s výzvou k další účasti v soutěži“ – jedná se o jednací řízení s uveřejněním dle § 29 ZVZ. + asi revidovat text nápovědy, aby odpovídal této změně názvu. V případě, že zadavatel vybere „Vyjednávací“ je povinen zaškrtnout pouze jednu ze 2 nabízených možností. V případě, že zadavatel již vybral zájemce v některém z předchozích zadávacích řízení zaškrtne „ano“. V opačném případě zaškrtne „ne“. Zadavatel uvede jména vybraných zájemců v položce VI.3) „Další informace“ (text, max. 8000 znaků). V případě, že zadavatel zadává veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení dle  § 38 ZVZ a využívá pro uveřejnění písemné výzvy formulář Oznámení o zakázce, zaškrtne možnost „Otevřené“ a v položce „VI.3) Další informace“ uvede informaci: „jedná se  o zjednodušené podlimitní řízení“ (text, max. 8000 znaků).: 
	„Vyjednávací bez zveřejnění oznámení o zakázce / výzvy účasti v soutěží“ – jedná se o jednací ří-zení bez uveřejnění dle § 34ZVZ.: 
	Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost) - zadavatel povinně zaškrtne základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky výběrem pouze jedné ze 2 nabízených možností – „nejnižší nabídková cena“ nebo ekonomická výhodnost nabídky („Hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska“) [hospodářsky nejvýhodnější nabídka = dle ZVZ ekonomická výhodnost nabídky]. V případě, že zadavatel zvolí jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky („Hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska“), je povinen v tabulce uvést dílčí hodnotící kritéria (text, max. 255 znaků) a váhy, vyjádřené v celých číslech v procentech (celé číslo, rozsah 0 až 100). Zadavatel uvádí váhy vyjádřené v procentech bez symbolu % (např. váhu 25 % vyplní jako 25). V případě, že zadavatel uvedl dílčí hodnotící kritéria v sestupném pořadí podle významu (§ 78 odst. 7 ZVZ), uvede tyto kritéria v tomto pořadí bez příslušných vah.: 
	Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost) - zadavatel povinně zaškrtne základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky výběrem pouze jedné ze 2 nabízených možností – „nejnižší nabídková cena“ nebo ekonomická výhodnost nabídky („Hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska“) [hospodářsky nejvýhodnější nabídka = dle ZVZ ekonomická výhodnost nabídky]. V případě, že zadavatel zvolí jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky („Hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska“), je povinen v tabulce uvést dílčí hodnotící kritéria (text, max. 255 znaků) a váhy, vyjádřené v celých číslech v procentech (celé číslo, rozsah 0 až 100). Zadavatel uvádí váhy vyjádřené v procentech bez symbolu % (např. váhu 25 % vyplní jako 25). V případě, že zadavatel uvedl dílčí hodnotící kritéria v sestupném pořadí podle významu (§ 78 odst. 7 ZVZ), uvede tyto kritéria v tomto pořadí bez příslušných vah.: 
	V případě, že zadavatel zvolí jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky („Hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska“), je povinen v tabulce uvést dílčí hodnotící kritéria (text, max. 255 znaků) a váhy, vyjádřené v celých číslech v procentech (celé číslo, rozsah 0 až 100). Zadavatel uvádí váhy vyjádřené v procentech bez symbolu % (např. váhu 25 % vyplní jako 25). V případě, že zadavatel uvedl dílčí hodnotící kritéria v sestupném pořadí podle významu (§ 78 odst. 7 ZVZ), uvede tyto kritéria v tomto pořadí bez příslušných vah.: 
	V případě, že zadavatel zvolí jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky („Hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska“), je povinen v tabulce uvést dílčí hodnotící kritéria (text, max. 255 znaků) a váhy, vyjádřené v celých číslech v procentech (celé číslo, rozsah 0 až 100). Zadavatel uvádí váhy vyjádřené v procentech bez symbolu % (např. váhu 25 % vyplní jako 25). V případě, že zadavatel uvedl dílčí hodnotící kritéria v sestupném pořadí podle významu (§ 78 odst. 7 ZVZ), uvede tyto kritéria v tomto pořadí bez příslušných vah.: 
	V případě, že zadavatel zvolí jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky („Hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska“), je povinen v tabulce uvést dílčí hodnotící kritéria (text, max. 255 znaků) a váhy, vyjádřené v celých číslech v procentech (celé číslo, rozsah 0 až 100). Zadavatel uvádí váhy vyjádřené v procentech bez symbolu % (např. váhu 25 % vyplní jako 25). V případě, že zadavatel uvedl dílčí hodnotící kritéria v sestupném pořadí podle významu (§ 78 odst. 7 ZVZ), uvede tyto kritéria v tomto pořadí bez příslušných vah.: 
	V případě, že zadavatel zvolí jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky („Hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska“), je povinen v tabulce uvést dílčí hodnotící kritéria (text, max. 255 znaků) a váhy, vyjádřené v celých číslech v procentech (celé číslo, rozsah 0 až 100). Zadavatel uvádí váhy vyjádřené v procentech bez symbolu % (např. váhu 25 % vyplní jako 25). V případě, že zadavatel uvedl dílčí hodnotící kritéria v sestupném pořadí podle významu (§ 78 odst. 7 ZVZ), uvede tyto kritéria v tomto pořadí bez příslušných vah.: 
	V případě, že zadavatel zvolí jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky („Hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska“), je povinen v tabulce uvést dílčí hodnotící kritéria (text, max. 255 znaků) a váhy, vyjádřené v celých číslech v procentech (celé číslo, rozsah 0 až 100). Zadavatel uvádí váhy vyjádřené v procentech bez symbolu % (např. váhu 25 % vyplní jako 25). V případě, že zadavatel uvedl dílčí hodnotící kritéria v sestupném pořadí podle významu (§ 78 odst. 7 ZVZ), uvede tyto kritéria v tomto pořadí bez příslušných vah.: 
	V případě, že zadavatel zvolí jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky („Hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska“), je povinen v tabulce uvést dílčí hodnotící kritéria (text, max. 255 znaků) a váhy, vyjádřené v celých číslech v procentech (celé číslo, rozsah 0 až 100). Zadavatel uvádí váhy vyjádřené v procentech bez symbolu % (např. váhu 25 % vyplní jako 25). V případě, že zadavatel uvedl dílčí hodnotící kritéria v sestupném pořadí podle významu (§ 78 odst. 7 ZVZ), uvede tyto kritéria v tomto pořadí bez příslušných vah.: 
	V případě, že zadavatel zvolí jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky („Hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska“), je povinen v tabulce uvést dílčí hodnotící kritéria (text, max. 255 znaků) a váhy, vyjádřené v celých číslech v procentech (celé číslo, rozsah 0 až 100). Zadavatel uvádí váhy vyjádřené v procentech bez symbolu % (např. váhu 25 % vyplní jako 25). V případě, že zadavatel uvedl dílčí hodnotící kritéria v sestupném pořadí podle významu (§ 78 odst. 7 ZVZ), uvede tyto kritéria v tomto pořadí bez příslušných vah.: 
	V případě, že zadavatel zvolí jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky („Hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska“), je povinen v tabulce uvést dílčí hodnotící kritéria (text, max. 255 znaků) a váhy, vyjádřené v celých číslech v procentech (celé číslo, rozsah 0 až 100). Zadavatel uvádí váhy vyjádřené v procentech bez symbolu % (např. váhu 25 % vyplní jako 25). V případě, že zadavatel uvedl dílčí hodnotící kritéria v sestupném pořadí podle významu (§ 78 odst. 7 ZVZ), uvede tyto kritéria v tomto pořadí bez příslušných vah.: 
	V případě, že zadavatel zvolí jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky („Hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska“), je povinen v tabulce uvést dílčí hodnotící kritéria (text, max. 255 znaků) a váhy, vyjádřené v celých číslech v procentech (celé číslo, rozsah 0 až 100). Zadavatel uvádí váhy vyjádřené v procentech bez symbolu % (např. váhu 25 % vyplní jako 25). V případě, že zadavatel uvedl dílčí hodnotící kritéria v sestupném pořadí podle významu (§ 78 odst. 7 ZVZ), uvede tyto kritéria v tomto pořadí bez příslušných vah.: 
	V případě, že zadavatel zvolí jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky („Hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska“), je povinen v tabulce uvést dílčí hodnotící kritéria (text, max. 255 znaků) a váhy, vyjádřené v celých číslech v procentech (celé číslo, rozsah 0 až 100). Zadavatel uvádí váhy vyjádřené v procentech bez symbolu % (např. váhu 25 % vyplní jako 25). V případě, že zadavatel uvedl dílčí hodnotící kritéria v sestupném pořadí podle významu (§ 78 odst. 7 ZVZ), uvede tyto kritéria v tomto pořadí bez příslušných vah.: 
	V případě, že zadavatel zvolí jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky („Hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska“), je povinen v tabulce uvést dílčí hodnotící kritéria (text, max. 255 znaků) a váhy, vyjádřené v celých číslech v procentech (celé číslo, rozsah 0 až 100). Zadavatel uvádí váhy vyjádřené v procentech bez symbolu % (např. váhu 25 % vyplní jako 25). V případě, že zadavatel uvedl dílčí hodnotící kritéria v sestupném pořadí podle významu (§ 78 odst. 7 ZVZ), uvede tyto kritéria v tomto pořadí bez příslušných vah.: 57
	V případě, že zadavatel zvolí jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky („Hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska“), je povinen v tabulce uvést dílčí hodnotící kritéria (text, max. 255 znaků) a váhy, vyjádřené v celých číslech v procentech (celé číslo, rozsah 0 až 100). Zadavatel uvádí váhy vyjádřené v procentech bez symbolu % (např. váhu 25 % vyplní jako 25). V případě, že zadavatel uvedl dílčí hodnotící kritéria v sestupném pořadí podle významu (§ 78 odst. 7 ZVZ), uvede tyto kritéria v tomto pořadí bez příslušných vah.: 20
	V případě, že zadavatel zvolí jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky („Hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska“), je povinen v tabulce uvést dílčí hodnotící kritéria (text, max. 255 znaků) a váhy, vyjádřené v celých číslech v procentech (celé číslo, rozsah 0 až 100). Zadavatel uvádí váhy vyjádřené v procentech bez symbolu % (např. váhu 25 % vyplní jako 25). V případě, že zadavatel uvedl dílčí hodnotící kritéria v sestupném pořadí podle významu (§ 78 odst. 7 ZVZ), uvede tyto kritéria v tomto pořadí bez příslušných vah.: 13
	V případě, že zadavatel zvolí jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky („Hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska“), je povinen v tabulce uvést dílčí hodnotící kritéria (text, max. 255 znaků) a váhy, vyjádřené v celých číslech v procentech (celé číslo, rozsah 0 až 100). Zadavatel uvádí váhy vyjádřené v procentech bez symbolu % (např. váhu 25 % vyplní jako 25). V případě, že zadavatel uvedl dílčí hodnotící kritéria v sestupném pořadí podle významu (§ 78 odst. 7 ZVZ), uvede tyto kritéria v tomto pořadí bez příslušných vah.: 10
	V případě, že zadavatel zvolí jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky („Hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska“), je povinen v tabulce uvést dílčí hodnotící kritéria (text, max. 255 znaků) a váhy, vyjádřené v celých číslech v procentech (celé číslo, rozsah 0 až 100). Zadavatel uvádí váhy vyjádřené v procentech bez symbolu % (např. váhu 25 % vyplní jako 25). V případě, že zadavatel uvedl dílčí hodnotící kritéria v sestupném pořadí podle významu (§ 78 odst. 7 ZVZ), uvede tyto kritéria v tomto pořadí bez příslušných vah.: 
	V případě, že zadavatel zvolí jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky („Hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska“), je povinen v tabulce uvést dílčí hodnotící kritéria (text, max. 255 znaků) a váhy, vyjádřené v celých číslech v procentech (celé číslo, rozsah 0 až 100). Zadavatel uvádí váhy vyjádřené v procentech bez symbolu % (např. váhu 25 % vyplní jako 25). V případě, že zadavatel uvedl dílčí hodnotící kritéria v sestupném pořadí podle významu (§ 78 odst. 7 ZVZ), uvede tyto kritéria v tomto pořadí bez příslušných vah.: 
	V případě, že zadavatel zvolí jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky („Hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska“), je povinen v tabulce uvést dílčí hodnotící kritéria (text, max. 255 znaků) a váhy, vyjádřené v celých číslech v procentech (celé číslo, rozsah 0 až 100). Zadavatel uvádí váhy vyjádřené v procentech bez symbolu % (např. váhu 25 % vyplní jako 25). V případě, že zadavatel uvedl dílčí hodnotící kritéria v sestupném pořadí podle významu (§ 78 odst. 7 ZVZ), uvede tyto kritéria v tomto pořadí bez příslušných vah.: Servisní zásah
	V případě, že zadavatel zvolí jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky („Hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska“), je povinen v tabulce uvést dílčí hodnotící kritéria (text, max. 255 znaků) a váhy, vyjádřené v celých číslech v procentech (celé číslo, rozsah 0 až 100). Zadavatel uvádí váhy vyjádřené v procentech bez symbolu % (např. váhu 25 % vyplní jako 25). V případě, že zadavatel uvedl dílčí hodnotící kritéria v sestupném pořadí podle významu (§ 78 odst. 7 ZVZ), uvede tyto kritéria v tomto pořadí bez příslušných vah.: Pozáruční servis
	V případě, že zadavatel zvolí jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky („Hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska“), je povinen v tabulce uvést dílčí hodnotící kritéria (text, max. 255 znaků) a váhy, vyjádřené v celých číslech v procentech (celé číslo, rozsah 0 až 100). Zadavatel uvádí váhy vyjádřené v procentech bez symbolu % (např. váhu 25 % vyplní jako 25). V případě, že zadavatel uvedl dílčí hodnotící kritéria v sestupném pořadí podle významu (§ 78 odst. 7 ZVZ), uvede tyto kritéria v tomto pořadí bez příslušných vah.: Shoda technického řešení
	V případě, že zadavatel zvolí jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky („Hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska“), je povinen v tabulce uvést dílčí hodnotící kritéria (text, max. 255 znaků) a váhy, vyjádřené v celých číslech v procentech (celé číslo, rozsah 0 až 100). Zadavatel uvádí váhy vyjádřené v procentech bez symbolu % (např. váhu 25 % vyplní jako 25). V případě, že zadavatel uvedl dílčí hodnotící kritéria v sestupném pořadí podle významu (§ 78 odst. 7 ZVZ), uvede tyto kritéria v tomto pořadí bez příslušných vah.: Výše nabídkové ceny
	stejna_zakazka_ano: 
	stejna_zakazka_ne: 
	Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem (je-li k dispozici) - zadavatel uvede své vlastní číslo jednací (spisovou značku), pod kterou vede on sám oznámení  o výsledcích zadávacího řízení dané veřejné zakázky ve své evidenci (text, max. 100 znaků).: 
	oznameni_ur_vest1_F: 
	oznameni_den1_F: 
	OznameniODobrovolnePruhlednosti_IV_3_2: 
	JinaPredchoziUverejneni_IV_3_2: 
	oznameni_ur_vest2_F: 
	oznameni_den2_F: 
	oznameni_ur_vest3_F: 
	oznameni_den3_F: 
	oznameni_ur_vest4_F: 
	oznameni_den4_F: 
	oznameni_ur_vest5_F: 
	oznameni_den5_F: 
	oznameni_ur_vest1: 
	oznameni_ur_vest2: 
	oznameni_ur_vest3: 
	oznameni_ur_vest4: 
	oznameni_ur_vest5: 
	oznameni_den1: 
	oznameni_den2: 
	oznameni_den3: 
	oznameni_den4: 
	oznameni_den5: 
	Fax – uvádí se faxové číslo kontaktní osoby vybraného uchazeče (spec. formát  +XXX YYYYYYYYY, kde XXX je předvolba státu 1 až 3 číslice, YYYYYYYYY je libovolná kombinace číslic a mezer, max. 33 znaků), např. +420 123456789.: +420 241400795
	Internetová adresa (URL) –  uvádí se obecná (základní) adresa webových stránek vybraného uchazeče (text, max. 255 znaků). URL nesmí obsahovat znak @.: http://www.dateco.cz
	Tel. – uvádí se telefon kontaktní osoby vybraného uchazeče (spec. formát  +XXX YYYYYYYYY, kde XXX je předvolba státu 1 až 3 číslice, YYYYYYYYY je libovolná kombinace číslic a mezer, max. 33 znaků), např. +420 123456789.: +420 241400792
	E-mail – uvádí se e-mailová adresa kontaktní osoby vybraného uchazeče (text, max. 100 znaků).E-mail musí být ve tvaru:jmeno@domena.koncovka nebo jmeno.jmeno@domena. domena.koncovka. Lze zadat více e-mailových adres oddělených čárkou (,) a mezerou.: 
	Stát – povinně se uvádí kód státu dle sídla vybraného uchazeče (text, 2 znaky). Zadavatel použije platný číselník států (např. kód státu České republiky dle číselníku států je „CZ“).: CZ
	PSČ – povinně se uvádí poštovní směrovací číslo dle sídla vybraného uchazeče (text, 6 znaků z toho 5 číslic a 1 mezera), např. PSČ Kladna 1 je 272 01. V případě PSČ zahraničního dodavatele se uvede prvních 6 textových znaků.: 198 00
	Obec – povinně se uvádí název obce nebo přesný název části obce (např. Praha 3) tvořící obec dle sídla vybraného uchazeče (text, max. 100 znaků).: Praha 14
	Poštovní adresa – povinně se uvádí název ulice a číslo popisné popř. číslo orientační dle sídla vybraného uchazeče (text, max. 255 znaků).: Koberkova 1061
	Úřední název – povinně se uvádí název vybraného uchazeče, u obchodních společností se uvádí název obchodní firmy zapsané v obchodním rejstříku, u ostatních subjektů se uvádí název organizace/instituce, u fyzických osob se uvádí jméno a příjmení fyzické osoby (text, max. 255 znaků, logická vazba – NUTNO VYPLNIT).: Dateco, s.r.o.
	Počet obdržených nabídek elektronickou cestou – zadavatel uvede celkový počet doručených nabídek elektronickou cestou (celé číslo, 3 číslice).: 
	pocet_nabidek_ele: 
	Počet obdržených nabídek – zadavatel povinně uvede celkový počet doručených nabídek, které obdržel ve lhůtě pro podání nabídek (celé číslo, 3 číslice).: 
	pocet_nabidek: 
	Datum zadání  zakázky - zadavatel povinně uvede datum uzavření smlouvy s vybraným uchazečem (spec. formát, dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic).: 
	zadani_datum: 
	Část zakázky č. -  v případě, že je veřejná zakázka rozdělena na části (§ 98 ZVZ), uvede zadavatel číslo té části veřejné zakázky, jejíž výsledky v tomto oddílu oznamuje. Zadavatel je povinen uvést číslo části veřejné zakázky, které uvedl v příloze B oznámení o zakázce, formou trojmístného čísla (celé číslo, 3 číslice) v případě, že toto oznámení uveřejnil. V případě smluv uzavřených na základě rámcové smlouvy uvede pořadové číslo smlouvy uzavřené v rámci příslušné rámcové smlouvy, formou trojmístného čísla (celé číslo, 3 číslice).: 
	Část zakázky č. -  v případě, že je veřejná zakázka rozdělena na části (§ 98 ZVZ), uvede zadavatel číslo té části veřejné zakázky, jejíž výsledky v tomto oddílu oznamuje. Zadavatel je povinen uvést číslo části veřejné zakázky, které uvedl v příloze B oznámení o zakázce, formou trojmístného čísla (celé číslo, 3 číslice) v případě, že toto oznámení uveřejnil. V případě smluv uzavřených na základě rámcové smlouvy uvede pořadové číslo smlouvy uzavřené v rámci příslušné rámcové smlouvy, formou trojmístného čísla (celé číslo, 3 číslice).: 
	Zakázka č. – Zadavatel uvede číslo veřejné zakázky formou trojmístného čísla (celé číslo, 3 číslice).: 
	Zakázka č. – Zadavatel uvede číslo veřejné zakázky formou trojmístného čísla (celé číslo, 3 číslice).: 
	Původní odhadovaná celková hodnota zakázky (ve vhodných případech) - zadavatel uvede předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, včetně všech částí veřejné zakázky a opcí, kterou uvedl v Oznámení o zakázce v případě, že toto oznámení uveřejnil (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). V ostatních případech zadavatel uvede předpokládanou hodnotu, kterou použil pro výpočet limitu veřejné zakázky před zahájením zadávacího řízení [odhadovaná hodnota = dle ZVZ předpokládaná hodnota].: 
	predpokladna_hodnota_mena: 
	Původní odhadovaná celková hodnota zakázky (ve vhodných případech) - zadavatel uvede předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, včetně všech částí veřejné zakázky a opcí, kterou uvedl v Oznámení o zakázce v případě, že toto oznámení uveřejnil (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). V ostatních případech zadavatel uvede předpokládanou hodnotu, kterou použil pro výpočet limitu veřejné zakázky před zahájením zadávacího řízení [odhadovaná hodnota = dle ZVZ předpokládaná hodnota].: 
	Původní odhadovaná celková hodnota zakázky (ve vhodných případech) - zadavatel uvede předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, včetně všech částí veřejné zakázky a opcí, kterou uvedl v Oznámení o zakázce v případě, že toto oznámení uveřejnil (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). V ostatních případech zadavatel uvede předpokládanou hodnotu, kterou použil pro výpočet limitu veřejné zakázky před zahájením zadávacího řízení [odhadovaná hodnota = dle ZVZ předpokládaná hodnota].: 
	Celková konečná hodnota zakázky – zadavatel povinně uvede nabídkovou cenu vybraného uchazeče (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). V případě, že je veřejná zakázka rozdělena na části zadavatel uvede nabídkovou cenu vybraného uchazeče příslušné části veřejné zakázky.: 
	Celková konečná hodnota zakázky – zadavatel povinně uvede nabídkovou cenu vybraného uchazeče (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). V případě, že je veřejná zakázka rozdělena na části zadavatel uvede nabídkovou cenu vybraného uchazeče příslušné části veřejné zakázky.: 
	nejnizsi_nabidka_F: 
	nejvyssi_nabidka_F: 
	konecna_hodnota: 
	Nejnižší nabídka a nejvyšší hodnocená nabídka vzatá v úvahu - zadavatel může místo nabídkové ceny uvést hodnoty nejnižší a nejvyšší nabídkové ceny (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT).: 
	Nejnižší nabídka a nejvyšší hodnocená nabídka vzatá v úvahu - zadavatel může místo nabídkové ceny uvést hodnoty nejnižší a nejvyšší nabídkové ceny (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT).: 
	konecna_hodnota_mena: 
	predpokladna_hodnota_s_dph: 
	predpokladna_hodnota_bez_dph: 
	predpokladna_hodnota_dph_F: 
	konecna_hodnota_s_dph: 
	konecna_hodnota_bez_dph: 
	konecna_hodnota_dph_F: 
	nabidka_hodnota_dph_s_dph: 
	nabidka_hodnota_dph_bez_dph: 
	nabidka_hodnota_dph_F: 
	predpokladna_hodnota_dph: 
	konecna_hodnota_dph: 
	nabidka_hodnota_dph: 
	Pokud jde o roční či měsíční hodnotu - zadavatel vyplní pouze jednu ze 2 nabízených možností.: 
	Pokud jde o roční či měsíční hodnotu - zadavatel vyplní pouze jednu ze 2 nabízených možností.: 
	pocet_roku: 
	pocet_mesicu: 
	Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky - zadavatel zaškrtne „ano“ (logická vazba – NUTNO VYPLNIT) v případě, že veřejná zakázka/část veřejné zakázky bude provedena/plněna subdodavatelem. V opačném případě zaškrtne „ne“.: 
	Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky - zadavatel zaškrtne „ano“ (logická vazba – NUTNO VYPLNIT) v případě, že veřejná zakázka/část veřejné zakázky bude provedena/plněna subdodavatelem. V opačném případě zaškrtne „ne“.: 
	Pokud ano, uveďte pravděpodobnou hodnotu nebo poměr zakázky, která bude provedena subdodavatelsky třetími stranami – v případě, že zadavatel zaškrtne v položce V.5) „ano“, uvede povinně pravděpodobný finanční objem subdodávky nebo uvede poměr finančního objemu subdodávky k finančnímu objemu celé veřejné zakázky/části veřejné zakázky. Pokud má zadavatel informace o tom, že zakázka bude realizována subdodavatelsky, ale nezná objem subdodávek, zaškrtne možnost „Není známo“.: 
	Pokud ano, uveďte pravděpodobnou hodnotu nebo poměr zakázky, která bude provedena subdodavatelsky třetími stranami – v případě, že zadavatel zaškrtne v položce V.5) „ano“, uvede povinně pravděpodobný finanční objem subdodávky nebo uvede poměr finančního objemu subdodávky k finančnímu objemu celé veřejné zakázky/části veřejné zakázky. Pokud má zadavatel informace o tom, že zakázka bude realizována subdodavatelsky, ale nezná objem subdodávek, zaškrtne možnost „Není známo“.: 
	Pokud ano, uveďte pravděpodobnou hodnotu nebo poměr zakázky, která bude provedena subdodavatelsky třetími stranami – v případě, že zadavatel zaškrtne v položce V.5) „ano“, uvede povinně pravděpodobný finanční objem subdodávky nebo uvede poměr finančního objemu subdodávky k finančnímu objemu celé veřejné zakázky/části veřejné zakázky. Pokud má zadavatel informace o tom, že zakázka bude realizována subdodavatelsky, ale nezná objem subdodávek, zaškrtne možnost „Není známo“.: 
	Pokud ano, uveďte pravděpodobnou hodnotu nebo poměr zakázky, která bude provedena subdodavatelsky třetími stranami – v případě, že zadavatel zaškrtne v položce V.5) „ano“, uvede povinně pravděpodobný finanční objem subdodávky nebo uvede poměr finančního objemu subdodávky k finančnímu objemu celé veřejné zakázky/části veřejné zakázky. Pokud má zadavatel informace o tom, že zakázka bude realizována subdodavatelsky, ale nezná objem subdodávek, zaškrtne možnost „Není známo“.: 
	hodnota_subdodav: 
	hodnota_subdodav_cast: 
	hodnota_subdodav_mena: 
	Stručný popis hodnoty/poměru veřejné zakázky, která bude provedena subdodavatelsky (je-li to známo) – v případě, že zadavatel vyplní položku „Hodnota bez DPH“ nebo „Poměr“ subdodávek, uvede bližší informace o této hodnotě nebo poměru, zejména popis části veřejné zakázky, která bude plněna subdodavatelsky (text, max. 1000 znaků).: ERP systém
	Název – Zadavatel uvede název části veřejné zakázky, který uvedl v oznámení o zahájení zadávacího řízení v případě, že toto oznámení uveřejnil (text, max. 255 znaků).: Implementace komplexního informační systému (ERP a CRM) ve společnosti EXPOSALE – CZ s.r.o.
	Datum odeslání tohoto oznámení - zadavatel povinně uvede datum odeslání formuláře provozovateli k uveřejnění v IS VZ US (spec. formát, dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic, NUTNO VYPLNIT).: 
	datum_odeslani: 
	Fax – zadavatel uvede číslo faxu subjektu (spec. formát +XXX YYYYYYYYY, kde XXX je předvolba státu 1 až 3 číslice, YYYYYYYYY je libovolná kombinace číslic a mezer, max. 33 znaků), např. +420 123456789.: +420 281961285
	Internetová adresa (URL) – zadavatel uvede internetovou adresu subjektu (text, max. 255 znaků). URL nesmí obsahovat znak “@“.: http://www.exposale.cz
	E-mail – zadavatel uvede emailovou adresu subjektu (text, max. 100 znaků). E-mail musí být ve tvaru: jmeno@domena.koncovka nebo jmeno.jmeno@domena.domena.koncovka. Lze zadat více e-mailových adres oddělených čárkou (,) a mezerou.: 
	Tel. – zadavatel uvede telefonní číslo subjektu (spec. formát +XXX YYYYYYYYY, kde XXX je předvolba státu 1 až 3 číslice, YYYYYYYYY je libovolná kombinace číslic a mezer, max. 33 znaků), např. +420 123456789.: +420 281962262
	Stát – povinně se uvádí kód státu dle sídla zadavatele (text, 2 znaky). Zadavatel použije platný číselník států (např. kód státu České republiky dle číselníku států je „CZ“).: 
	PSČ – zadavatel uvede poštovní směrovací číslo obce (text, 6 znaků z toho 5 číslic a 1 mezera), např. PSČ Kladna 1 je 272 01. V případě PSČ zahraničního subjektu se uvede prvních 6 textových znaků.: 250 92
	Obec – uvede se název obce nebo název části obce (text, max. 100 znaků).: Šestajovice
	Poštovní adresa – zadavatel uvede název ulice a číslo popisné, popř. číslo orientační dle sídla subjektu (text, max. 255 znaků).: Školská 33/3
	Úřední název – uvede se název subjektu, který je oprávněn podat informace o podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (text, max. 255 znaků logická vazba – NUTNO VYPLNIT).: EXPOSALE - CZ s.r.o.
	Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání – zadavatel povinně uvede informace týkající se lhůt, ve kterých je možné podat návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (text, max. 500 znaků). V případě, že zadavatel nevyplní položku VI.3.2) vyplňuje údaje v položce VI.3.3).: dle §114 zákona - Návrh musí být doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle odstavce 2 musí být doručen pouze Úřadu, a to do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 147 s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení zadávacího řízení, nejpozději však do 6 měsíců
	Fax – zadavatel nevyplňuje: 
	Internetová adresa (URL) – zadavatel nevyplňuje: 
	E-mail – zadavatel nevyplňuje: 
	Tel. – zadavatel nevyplňuje: 
	Stát – zadavatel nevyplňuje: 
	PSČ – zadavatel nevyplňuje: 
	Obec – zadavatel nevyplňuje: 
	Poštovní adresa – zadavatel nevyplňuje: 
	Úřední název – zadavatel nevyplňuje: 
	Fax – zadavatel uvede číslo faxu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže: +420 542167115 (spec. formát +XXX YYYYYYYYY, kde XXX je předvolba státu 1 až 3 číslice, YYYYYYYYY je libovolná kombinace číslic a mezer, max. 33 znaků).: +420 542167115
	Internetová adresa (URL) – zadavatel uvede internetovou adresu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (text, max. 255 znaků) : www.compet.cz. URL nesmí obsahovat znak „@“.: http://www.uohs.cz/cs/uvodni-stranka.html
	E-mail – zadavatel uvede emailovou adresu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (text, max. 100 znaků): posta@compet.cz. E-mail musí být ve tvaru: jmeno@domena.koncovka.: posta@compet.cz
	Tel. – zadavatel uvede telefonní číslo Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže: +420 542167811 (spec. formát +XXX YYYYYYYYY, kde XXX je předvolba státu 1 až 3 číslice, YYYYYYYYY je libovolná kombinace číslic a mezer, max. 33 znaků).: +420 542167811
	Stát – zadavatel uvede kód státu (text, 2 znaky), ve kterém sídlí Úřad pro ochranu hospodářské soutě-že: CZ.: 
	PSČ – zadavatel uvede poštovní směrovací číslo obce, ve které má sídlo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: 604 55 (text, 6 znaků z toho 5 číslic a 1 mezera).: 604 55
	Obec – zadavatel uvede název obce (text, max. 100 znaků), ve které má sídlo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: Brno: Brno
	Poštovní adresa – zadavatel uvede název ulice a číslo popisné, popř. číslo orientační (text, max. 255 znaků), ve které má sídlo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže: tř. Kpt. Jaroše 7: tř. Kpt Jaroše 7
	Úřední název – zadavatel uvede název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (text, max. 255 znaků, logická vazba – NUTNO VYPLNIT).: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
	Další informace - v případě potřeby může zadavatel uvést všechny ostatní relevantní informace, které se vztahují k dané veřejné zakázce a které nebylo možné uvést v některé z předchozích položek formuláře, např. informace, že se jedná o veřejnou zakázku rozdělenou na části, že se jedná o zjednodušené podlimitní řízení, z jakého důvodu nebyly některé položky uveřejněny apod.  V případě, že byla uplatněna výjimka z „Pravidel uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy“ dle usnesení vlády č. 465/2010 uveďte text „Výjimka z Pravidel zelených zakázek“.  Podmínky, za kterých může zadavatel výjimku uplatnit, jsou uvedeny v Metodikách, jež jsou součástí Pravidel (text, max. 8000 znaků).: jedná se o zjednodušené podlimitní řízení
	Pokud ano, uveďte odkaz na tento projekt/tyto projekty  a/nebo program/y – v případě, že zadavatel zaškrtne v položce VI.1) „ano“, pak uvede název fondu/programu/projektu, ze kterého je veřejná zakázka financována.: Operačního programu podnikání a inovace
	Informace o financování z prostředků Evropské unie - zadavatel zaškrtne „ano“ v případě, že je veřejná zakázka zcela či zčásti financována z fondů Evropského společenství. V opačném případě zaškrtne „ne“.: 
	Informace o financování z prostředků Evropské unie - zadavatel zaškrtne „ano“ v případě, že je veřejná zakázka zcela či zčásti financována z fondů Evropského společenství. V opačném případě zaškrtne „ne“.: 
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