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Oznámení o zakázce
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:
 (jsou-li k dispozici)
Obecná adresa veřejného zadavatele: 
(URL)
Adresa profilu zadavatele:
 (URL)
Elektronický přístup k informacím: 
(URL)
Elektronické podání nabídek a žádostí o účast: 
(URL)
(Podrobnější informace uveďte v příloze A)
Další informace lze získat                 
na výše uvedená kontaktní místa
Jinde 
(vyplňte prosím přílohu A.I)
Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat        
na výše uvedená kontaktní místa
Jinde 
(vyplňte prosím přílohu A.II)
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány
na výše uvedená kontaktní místa
Jinam 
(vyplňte prosím přílohu A.III)
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)
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
.\Resources\EUS.jpg
Další informace lze získat – Zadavatel vybere pouze jednu ze 2 nabízených možností. 
Další informace lze získat – Zadavatel vybere pouze jednu ze 2 nabízených možností. 
Další informace lze získat – Zadavatel vybere pouze jednu ze 2 nabízených možností. 
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Oddíl II: Předmět zakázky
II.1) Popis
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
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
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění:
Kód NUTS  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]
Kód NUTS  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]  
Kód NUTS  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]
Kód NUTS  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]       
II.1.3) Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy 
Oznámení se týká zavedení dynamického nákupního systému (DNS)                                                                   
II.1.4) Informace o rámcové smlouvě
 (je-li to relevantní)
Rámcová smlouva s několika účastníky
Počet  [    ] [    ] [    ]
nebo
(je-li to relevantní)
 maximální předpokládaný počet  [    ] [    ] [    ] 
účastníků rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
Doba platnosti rámcové smlouvy
v letech: [    ] [    ] nebo v měsících: [    ] [    ] [    ]
Důvod, proč doba platnosti rámcové smlouvy překračuje čtyři roky:
Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy
 (je-li to relevantní, pouze číselné údaje)
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:  [                            ]   Měna: [    ] [    ] [    ]
nebo
rozsah: mezi [                            ] a [                            ]   Měna: [    ] [    ] [    ]
Četnost a hodnota zakázek, které mají být zadány: 
(je-li známo)
II.1.5) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů):
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II.1.6) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník 
(je-li to relevantní)
Hlavní předmět
[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ] 
[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]
Další předměty
[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)3  povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procure-ment 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 sil-niční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kdy je nutný jednoznačný nebo upřesňující popis hlavní-ho předmětu veřejné zakázky lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 pís-mena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u Zadavatele, který je např. z Velké Britá-nie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slov-níku je na odpovědnosti Zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.
[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)3  povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procure-ment 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 sil-niční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kdy je nutný jednoznačný nebo upřesňující popis hlavní-ho předmětu veřejné zakázky lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 pís-mena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u Zadavatele, který je např. z Velké Britá-nie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slov-níku je na odpovědnosti Zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.
[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)3  povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procure-ment 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 sil-niční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kdy je nutný jednoznačný nebo upřesňující popis hlavní-ho předmětu veřejné zakázky lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 pís-mena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u Zadavatele, který je např. z Velké Britá-nie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slov-níku je na odpovědnosti Zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.
[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]
[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]
[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]
[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]
[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]
II.1.7)  Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA):  
ano    
 ne
II.1.8) Části zakázky
 (Pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:  
ano    
 ne
(pokud ano)
nabídky mohou být předkládány pro
 pouze jednu část     
několik částí     
všechny části
II.1.9) Informace o variantách 
Budou přijímány varianty   
 ano   
 ne
II.2) Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1) Celkové množství nebo rozsah: 
(včetně všech částí zakázky, obnovení zakázek a opcí, je-li to relevantní)
(je-li to relevantní, pouze číselné údaje)
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH:  [                            ]   Měna: [    ] [    ] [    ]
nebo 
rozsah: mezi  [                            ] a [                            ]   Měna: [    ] [    ] [    ]
II.2.2) Informace o opcích 
(je-li to relevantní)
Opce   
 ano   
 ne
(pokud ano)
 uveďte popis těchto opcí:
(je-li známo)
uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny:   
v měsících: [    ] [    ] 
nebo
 dnech: [    ] [    ] [    ] [    ] (ode dne zadání zakázky)
II.2.3) Informace o obnovení zakázek 
(je-li to relevantní)
Tuto zakázku lze obnovit   
 ano   
 ne
Počet možných obnovení: 
(je-li znám)
  [    ] [    ] [    ]  
nebo
  rozsah: mezi   [    ] [    ] [    ]  a  [    ] [    ] [    ] 
(je-li známo
) uveďte v
případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný harmonogram pro následné zakázky:    
v měsících: [    ] [    ]  
nebo
 dnech: [    ] [    ] [    ] [    ] (ode dne zadání zakázky)
II.3) Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících:   [    ][    ] 
 nebo
  dnech: [    ][    ][    ][    ] (ode dne zadání zakázky)
nebo
Zahájení      [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ]  
    (dd/mm/rrrr)
Dokončení      [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] 
     (dd/mm/rrrr)
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Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace
III.1) Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1) Požadované zálohy a záruky:
 (je-li to relevantní)
III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.1.3) Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána: 
(je-li to relevantní)
III.1.4) Další zvláštní podmínky
 (je-li to relevantní)
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám     
 ano   
 ne
(pokud ano)
 uveďte popis těchto zvláštních podmínek:
III.2) Podmínky účasti
III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: 
III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky 
splněny:
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: 
(je-li to 
relevantní)
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III.2.3) Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky 
splněny:
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: 
(je-li to 
relevantní)
III.2.4) Informace o vyhrazených zakázkách 
(je-li to relevantní)
Tato zakázka je vyhrazena chráněným dílnám
Plnění této zakázky je vyhrazeno v rámci programů chráněných zaměstnání
III.3) Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1) Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi    
 ano   
 ne   
(pokud ano)
 uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy: 
III.3.2) Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby
 ano
ne
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Oddíl IV: Řízení
IV.1) Druh řízení
IV.1.1) Druh řízení 
Otevřené
Omezené
Urychlené omezené
Odůvodnění volby urychleného řízení:
Vyjednávací                                       
Někteří zájemci již byli vybráni (je-li to vhodné v rámci některých druhů vyjednávacího řízení)
ano   
 ne 
(pokud ano, uveďte jména a adresy již vybraných zájemců v oddílu VI.3 Další informace)
Urychlené vyjednávací                   
Odůvodnění volby urychleného řízení:
Soutěžní dialog
IV.1.2) Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti 
(omezené a vyjednávací řízení, soutěžní dialog)
Předpokládaný počet zájemců  [    ] [    ] [    ] 
nebo 
Předpokládaný minimální počet [    ] [    ] [    ] a 
(je-li to relevantní)
maximální předpokládaný počet [    ] [    ] [    ]
Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:
IV.1.3) Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu 
(vyjednávací řízení, soutěžní dialog)
Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených variant nebo nabídek
 ano   
 ne
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     
kritérií uvedených níže
 (kritéria pro zadání zakázky by měla být uvedena spolu se svou váhou nebo v sestupném pořadí podle
důležitosti, pokud z prokazatelných důvodů není možné uvést váhu)
kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu
Kritéria
Váha
Kritéria
Váha
1. [                                                                            ]
2. [                                                                            ]
3. [                                                                            ] 
4. [                                                                            ]
5. [                                                                            ]
[                           ]
[                           ]
[                           ]
[                           ]
[                           ]
6.  [                                                                            ]
7.  [                                                                            ] 
8.  [                                                                            ] 
9.  [                                                                            ] 
10.[                                                                            ]
[                           ]
[                           ]
[                           ]
[                           ]
[                           ]
IV.2.2) Informace o elektronické dražbě 
Bude použita elektronická dražba
 ano   
 ne
(pokud ano, ve vhodných případech)
 uveďte další informace o elektronické dražbě:
„Otevřené“ – jedná se o otevřené řízení dle § 27 ZVZ. 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). 
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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)
  Oznámení předběžných informací            
  Oznámení na profilu kupujícího      
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)
IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu 
(v případě soutěžního 
dialogu)
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům 
Datum:  [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] 
(dd/mm/rrrr)
Čas:  [    ][    ] : [    ][    ]
Dokumentace za úplatu
 ano   
 ne 
(pokud ano, pouze číselné údaje)
 uveďte cenu: [                            ]    Měna: [    ][    ][    ] 
Podmínky a způsob platby:
IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum:  [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] 
(dd/mm/rrrr)
Čas:  [    ][    ] : [    ][    ]
IV.3.5) Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
 (je-li známo, v případě omezeného a vyjednávacího řízení 
a soutěžního dialogu)  
Datum: [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] 
(dd/mm/rrrr)
IV.3.6) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
  Jakýkoli úřední jazyk EU 
  Úřední jazyk (jazyky) EU:
  Jiný:
IV.3.7) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán 
do: [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] 
(dd/mm/rrrr)
nebo 
Doba trvání v měsících:  [    ][    ][    ]  
nebo
  dnech: [    ][    ][    ] (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek 
Datum:  [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] 
(dd/mm/rrrr)
                                     Čas: [    ][    ] : [    ][    ]
(je-li to relevantní) 
Místo: [                                                                                                                            ]
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek 
(je-li to relevantní)
 ano   
 ne
(pokud ano) 
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:
ES
CS
DA
DE
ET
EL
EN
FR
IT
LV
LT
HU
MT
NL
PL
PT
SK
SL
FI
SV
CS  
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Oddíl VI: Doplňující informace
VI.1) Informace o opakování zakázek 
(je-li to relevantní)
Jde o opakovanou zakázku    
 ano   
 ne 
(pokud ano)
 uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:
VI.2) 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.3) Další informace: 
(je-li to relevantní)
VI.4) Odvolací řízení
VI.4.1) 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.4.2) Podání odvolání 
(vyplňte prosím bod VI.4.2 nebo podle potřeby bod VI.4.3)
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
VI.4.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Tel.:
Internetová adresa: 
(URL)
Fax:
VI.5) Datum odeslání tohoto oznámení: 
[    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] 
(dd/mm/rrrr)
CS  
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Příloha A
Další adresy a kontaktní místa
I) Adresy a kontaktní místa, na kterých lze získat další informace
Úřední název:
Identifikační číslo:
 (je-li známo)
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místo:  
K rukám: 
Tel.:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa: 
(URL)
II) Adresy a kontaktní místa, na kterých lze získat zadávací dokumentaci a další dokumenty 
Úřední název:
Identifikační číslo:
 (je-li známo)
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místo:  
K rukám: 
Tel.:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa: 
(URL)
III) Adresy a kontaktní místa, kam je třeba zaslat nabídky / žádosti o účast 
Úřední název:
Identifikační číslo:
 (je-li známo)
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místo:  
K rukám: 
Tel.:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa: 
(URL)
Další adresy a kontaktní místa
Příloha A
IV) Adresa veřejného zadavatele, jehož jménem veřejný zadavatel zadává zakázku 
Úřední název:
Identifikační číslo:
 (je-li známo)
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
   (Použijte přílohu A oddíl IV tolikrát, kolikrát bude třeba)   
CS  
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Příloha B
Informace o částech zakázky
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem
Část zakázky č.: 
 [   ][   ][   ]             
 Název:
1) Stručný popis:
2) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
Hlavní slovník
Doplňkový slovník 
(je-li to relevantní)
Hlavní předmět
[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ] 
[    ] [    ] [    ] [    ] – [    ]               [    ] [    ] [    ] [    ] – [    ]
Další předměty
[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]
[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]
[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]
[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]
[    ] [    ] [    ] [    ] – [    ]               [    ] [    ] [    ] [    ] – [    ]
[    ] [    ] [    ] [    ] – [    ]               [    ] [    ] [    ] [    ] – [    ]
[    ] [    ] [    ] [    ] – [    ]               [    ] [    ] [    ] [    ] – [    ]
[    ] [    ] [    ] [    ] – [    ]               [    ] [    ] [    ] [    ] – [    ]
3) Množství nebo rozsah: 
(je-li známo, pouze číselné údaje)
uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:  [                            ]   Měna: [    ] [    ] [    ]
nebo 
rozsah: mezi  [                            ] a [                            ]   Měna: [    ] [    ] [    ]
4) Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení
 (je-li to relevantní)
Doba trvání v měsících:  [   ][   ]  nebo  dnech:  [   ][   ][   ][   ]  (ode dne zadání zakázky)
nebo 
Zahájení        [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] 
(dd/mm/rrrr)
Dokončení [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] 
(dd/mm/rrrr)
5) Další informace o částech zakázky:
   (Použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí 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
.\Resources\NESSS.gif
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
.\Resources\NESSS.gif
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: 
	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 zna-ků), např. +420 123456789.: 
	Tel. – 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. : 
	E-mail – povinně se uvádí emailová adresa kontaktní osoby Zadavatele (text, max. 100 znaků). E-mail musí obsahovat znak „@“. : 
	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 místa určeného Zadavatelem (text, max. 255 znaků). : 
	Stát – povinně se uvádí kód státu dle sídla Zadavatele (text, 2 znaky, NUTNO VYPLNIT). Zadavatel použije platný číselník států (např. kód ČR je CZ). : CZ
	PSČ – povinně se uvádí poštovní směrovací číslo dle Zadavatelem uvedené 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. : 46822
	Obec – povinně se uvádí název obce nebo přesný název části obce (např. Praha 3) tvořící obec dle síd-la Zadavatele (text, max. 100 znaků, NUTNO VYPLNIT). : Železný Brod
	Poštovní adresa – povinně se uvádí název ulice a číslo popisné popř. číslo orientační dle sídla Zadavatele (text, max. 255 znaků, NUTNO VYPLNIT). : 
	Identifikační číslo: (je-li známo) – Zadavatel uvede identifikační číslo (IČ), pokud mu bylo přiděleno. (text, 8 znaků, validní identifikační číslo organizace) : 
	Úřední název – povinně se uvádí název Zadavatele, u obchodních společností uvádí Zadavatel obchodní firmu zapsanou 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, NUTNO VYPLNIT).: Město Železný Brod
	Další informace lze získat – Zadavatel vybere pouze jednu ze 2 nabízených možností. Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány Zadavatel vybere pouze jednu ze 2 nabízených možností. V případě, že Zadavatel požaduje podání nabí-dek či doručení žádostí o účast na kontaktní místo, které uvedl v úvodní tabulce bodu I.1), vybere možnost „na výše uvedená kontaktní místa“. V případě, že Zadavatel požaduje podání nabídek či doručení žádostí o účast na jiné kontaktní místo než jaké uvedl v úvodní tabulce bodu I.1), vybere možnost „jinde: vyplňte prosím přílohu A.III“ a vyplní příslušné kontaktní údaje v příloze A.III. : 
	Další informace lze získat – Zadavatel vybere pouze jednu ze 2 nabízených možností. Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány Zadavatel vybere pouze jednu ze 2 nabízených možností. V případě, že Zadavatel požaduje podání nabí-dek či doručení žádostí o účast na kontaktní místo, které uvedl v úvodní tabulce bodu I.1), vybere možnost „na výše uvedená kontaktní místa“. V případě, že Zadavatel požaduje podání nabídek či doručení žádostí o účast na jiné kontaktní místo než jaké uvedl v úvodní tabulce bodu I.1), vybere možnost „jinde: vyplňte prosím přílohu A.III“ a vyplní příslušné kontaktní údaje v příloze A.III. : 
	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 „@“. : 
	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 pří-stup k informacím o veřejné zakázce (text, max. 255 znaků). URL nesmí obsahovat znak „@“.: http://www.zeleznybrod.cz/podnikatel/
	Obecná adresa veřejného Zadavatele: (URL) – uvede se obecná (základní) adresa webových stránek Zadavatele (text, max. 255 znaků). URL nesmí obsahovat znak „@“. : http://www.zeleznybrod.cz
	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 ce-lostátní 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 sa-mosprávný celek (dle § 2 odst. 2 písm. c) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Regionální či místní or-gán“ 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 samo-správného celku. Jiná právnická osoba (dle § 2 odst. 2 písm. d) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Veřejnoprávní institu-ce“.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 veřej-ného zadavatele podle § 2 odst. 2 písm. a) – d) ZVZ. Zadavatel zaškrtne položku „Jiný (prosím upřesněte)“ v případě, že se jedná o zadavatele, který nespa-dá 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 ce-lostátní 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 sa-mosprávný celek (dle § 2 odst. 2 písm. c) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Regionální či místní or-gán“ 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 samo-správného celku. Jiná právnická osoba (dle § 2 odst. 2 písm. d) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Veřejnoprávní institu-ce“.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 veřej-ného zadavatele podle § 2 odst. 2 písm. a) – d) ZVZ. Zadavatel zaškrtne položku „Jiný (prosím upřesněte)“ v případě, že se jedná o zadavatele, který nespa-dá 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 ce-lostátní 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 sa-mosprávný celek (dle § 2 odst. 2 písm. c) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Regionální či místní or-gán“ 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 samo-správného celku. Jiná právnická osoba (dle § 2 odst. 2 písm. d) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Veřejnoprávní institu-ce“.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 veřej-ného zadavatele podle § 2 odst. 2 písm. a) – d) ZVZ. Zadavatel zaškrtne položku „Jiný (prosím upřesněte)“ v případě, že se jedná o zadavatele, který nespa-dá 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 ce-lostátní 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 sa-mosprávný celek (dle § 2 odst. 2 písm. c) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Regionální či místní or-gán“ 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 samo-správného celku. Jiná právnická osoba (dle § 2 odst. 2 písm. d) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Veřejnoprávní institu-ce“.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 veřej-ného zadavatele podle § 2 odst. 2 písm. a) – d) ZVZ. Zadavatel zaškrtne položku „Jiný (prosím upřesněte)“ v případě, že se jedná o zadavatele, který nespa-dá 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 ce-lostátní 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 sa-mosprávný celek (dle § 2 odst. 2 písm. c) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Regionální či místní or-gán“ 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 samo-správného celku. Jiná právnická osoba (dle § 2 odst. 2 písm. d) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Veřejnoprávní institu-ce“.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 veřej-ného zadavatele podle § 2 odst. 2 písm. a) – d) ZVZ. Zadavatel zaškrtne položku „Jiný (prosím upřesněte)“ v případě, že se jedná o zadavatele, který nespa-dá 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 ce-lostátní 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 sa-mosprávný celek (dle § 2 odst. 2 písm. c) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Regionální či místní or-gán“ 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 samo-správného celku. Jiná právnická osoba (dle § 2 odst. 2 písm. d) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Veřejnoprávní institu-ce“.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 veřej-ného zadavatele podle § 2 odst. 2 písm. a) – d) ZVZ. Zadavatel zaškrtne položku „Jiný (prosím upřesněte)“ v případě, že se jedná o zadavatele, který nespa-dá 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 ce-lostátní 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 sa-mosprávný celek (dle § 2 odst. 2 písm. c) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Regionální či místní or-gán“ 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 samo-správného celku. Jiná právnická osoba (dle § 2 odst. 2 písm. d) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Veřejnoprávní institu-ce“.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 veřej-ného zadavatele podle § 2 odst. 2 písm. a) – d) ZVZ. Zadavatel zaškrtne položku „Jiný (prosím upřesněte)“ v případě, že se jedná o zadavatele, který nespa-dá 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 ce-lostátní 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 sa-mosprávný celek (dle § 2 odst. 2 písm. c) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Regionální či místní or-gán“ 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 samo-správného celku. Jiná právnická osoba (dle § 2 odst. 2 písm. d) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Veřejnoprávní institu-ce“.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 veřej-ného zadavatele podle § 2 odst. 2 písm. a) – d) ZVZ. Zadavatel zaškrtne položku „Jiný (prosím upřesněte)“ v případě, že se jedná o zadavatele, který nespa-dá 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 uvedených položkách, 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 uvedených položkách, 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 uvedených položkách, 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 uvedených položkách, 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 uvedených položkách, 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 uvedených položkách, 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 uvedených položkách, 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 uvedených položkách, 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 uvedených položkách, 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 uvedených položkách, 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 uvedených položkách, 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 zaškrtne „ano“ v případě, že veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku pro jiné zadavatele (veřejné nebo sektorové) např. na základě uzavření smlouvy o centrálním zadavateli nebo jiné obdobné smlouvy. (pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A) V opačném případě zaškrtne „ne“.: 
	Zadavatel zaškrtne „ano“ v případě, že veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku pro jiné zadavatele (veřejné nebo sektorové) např. na základě uzavření smlouvy o centrálním zadavateli nebo jiné obdobné smlouvy. (pokud ano, další informace o těchto veřejných zadavatelích je možno uvést v příloze A) V opačném případě zaškrtne „ne“.: 
	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 uvedených položkách, 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“. : 
	subverze: 7.2
	verze_formulare: 0200
	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, do-dávky a služby, která nejlépe odpovídá předmětu veřejné zakázky na služby dle § 10 ZVZ. Tato příloha je také součástí ZVZ, kde jsou v příloze č. 1 uvedeny kategorie služeb (č. 1 až 16), které 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), které je Zadavatel povinen uveřejnit pouze na ná-rodní úrovni v IS VZ US (Věstník veřejných zakázek). Uveřejnění na evropské úrovni v TEDu je u těchto služeb nepovinné. 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 polož-ce „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, do-dávky a služby, která nejlépe odpovídá předmětu veřejné zakázky na služby dle § 10 ZVZ. Tato příloha je také součástí ZVZ, kde jsou v příloze č. 1 uvedeny kategorie služeb (č. 1 až 16), které 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), které je Zadavatel povinen uveřejnit pouze na ná-rodní úrovni v IS VZ US (Věstník veřejných zakázek). Uveřejnění na evropské úrovni v TEDu je u těchto služeb nepovinné. 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 polož-ce „Požadujete odeslat formulář do Úředního věstníku EU“ v Objednávce k uveřejnění informací v IS VZ US (Věstník veřejných zakázek).: 
	Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodání nebo plnění Vyberte pouze jednu kategorii – stavební práce, dodávky nebo služby – která nejlépe odpovídá da-nému předmětu zakázky nebo nákupu(ů)) – povinně se uvádí předmět veřejné zakázky dle ustano vení § 8 - 10 ZVZ (NUTNO VYPLNIT). Zadavatel zaškrtne pouze jednu ze 3 nabízených možností „ᴏ stavební práce“, „ᴏ dodávky“ nebo „ᴏ služby“ (logická vazba - NUTNO VYPLNIT).  U vybrané kategorie veřejné zakázky Zadavatel určí účel veřejné zakázky, přičemž vybere, resp. do-plní 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 VY-PLNIT). Zadavatel zaškrtne pouze jednu ze 3 nabízených možností („stavební práce“, „dodávky“ nebo „ 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]:: 
	Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodání nebo plnění Vyberte pouze jednu kategorii – stavební práce, dodávky nebo služby – která nejlépe odpovídá da-nému předmětu zakázky nebo nákupu(ů)) – povinně se uvádí předmět veřejné zakázky dle ustano vení § 8 - 10 ZVZ (NUTNO VYPLNIT). Zadavatel zaškrtne pouze jednu ze 3 nabízených možností „ᴏ stavební práce“, „ᴏ dodávky“ nebo „ᴏ služby“ (logická vazba - NUTNO VYPLNIT).  U vybrané kategorie veřejné zakázky Zadavatel určí účel veřejné zakázky, přičemž vybere, resp. do-plní pouze jednu možnost [kategorie zakázky = dle ZVZ druh veřejné zakázky]:: 
	Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodání nebo plnění Vyberte pouze jednu kategorii – stavební práce, dodávky nebo služby – která nejlépe odpovídá da-nému předmětu zakázky nebo nákupu(ů)) – povinně se uvádí předmět veřejné zakázky dle ustano vení § 8 - 10 ZVZ (NUTNO VYPLNIT). Zadavatel zaškrtne pouze jednu ze 3 nabízených možností „ᴏ stavební práce“, „ᴏ dodávky“ nebo „ᴏ služby“ (logická vazba - NUTNO VYPLNIT).  U vybrané kategorie veřejné zakázky Zadavatel určí účel veřejné zakázky, přičemž vybere, resp. do-plní pouze jednu možnost [kategorie zakázky = dle ZVZ druh veřejné zakázky]:: 
	Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem  Uvádí se název veřejné zakázky, který Zadavatel přidělil veřejné zakázce (text, max. 255 znaků).: 
	Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo 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), kte-rá nejlépe odpovídá hlavnímu místu plnění veřejné zakázky.  V případě, že plnění veřejné zakázky bude mimo ČR na území Evropy, uvede Zadavatel příslušný ev-ropský NUTS kód (např. NUTS kód Hamburku je DE600). Při plnění veřejné zakázky mimo území EU uvede Zadavatel vždy NUTS kód CZZZZ (Extra-Regio).: Železný Brod, ulice Stavbařů 832
	KodNuts1_II_1_2_F: 
	KodNuts2_II_1_2_F: 
	KodNuts1_II_1_2: CZ051
	KodNuts2_II_1_2: 
	KodNuts3_II_1_2_F: 
	KodNuts4_II_1_2_F: 
	KodNuts3_II_1_2: 
	KodNuts4_II_1_2: 
	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. : 
	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. : 
	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. : 
	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. : 
	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. : 
	U druhu veřejné zakázky „Stavební práce“ Zadavatel povinně vybere pouze jednu ze 3 nabízených možností, která nejlépe odpovídá předmětu veřejné zakázky na stavební práce dle § 9 ZVZ.  Zadavatel zaškrtne „Provádění“ v případě, že předmětem veřejné zakázky na stavební práce je ustano-vení § 9 odst. 1 písm. a) ZVZ. Zadavatel zaškrtne „Projekt a provádění“ v případě, že předmětem veřej-né zakázky na stavební práce je ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) ZVZ. Zadavatel zaškrtne „Provádění stavebních prací jakýmikoliv prostředky v souladu s požadavky stanovenými veřejným Zadavatelem“ v případě, že předmětem veřejné zakázky na stavební práce je ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) ZVZ.: 
	U druhu veřejné zakázky „Stavební práce“ Zadavatel povinně vybere pouze jednu ze 3 nabízených možností, která nejlépe odpovídá předmětu veřejné zakázky na stavební práce dle § 9 ZVZ.  Zadavatel zaškrtne „Provádění“ v případě, že předmětem veřejné zakázky na stavební práce je ustano-vení § 9 odst. 1 písm. a) ZVZ. Zadavatel zaškrtne „Projekt a provádění“ v případě, že předmětem veřej-né zakázky na stavební práce je ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) ZVZ. Zadavatel zaškrtne „Provádění stavebních prací jakýmikoliv prostředky v souladu s požadavky stanovenými veřejným Zadavatelem“ v případě, že předmětem veřejné zakázky na stavební práce je ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) ZVZ.: 
	U druhu veřejné zakázky „Stavební práce“ Zadavatel povinně vybere pouze jednu ze 3 nabízených možností, která nejlépe odpovídá předmětu veřejné zakázky na stavební práce dle § 9 ZVZ.  Zadavatel zaškrtne „Provádění“ v případě, že předmětem veřejné zakázky na stavební práce je ustano-vení § 9 odst. 1 písm. a) ZVZ. Zadavatel zaškrtne „Projekt a provádění“ v případě, že předmětem veřej-né zakázky na stavební práce je ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) ZVZ. Zadavatel zaškrtne „Provádění stavebních prací jakýmikoliv prostředky v souladu s požadavky stanovenými veřejným Zadavatelem“ v případě, že předmětem veřejné zakázky na stavební práce je ustanovení § 9 odst. 1 písm. c) ZVZ.: 
	Informace o rámcové smlouvě (je-li to relevantní)  V případě, že Zadavatel vybral v bodě II.1.3.) položku „Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy“ vyplňuje povinně bod II.1.4). V ostatních případech Zadavatel bod II.1.4) nevyplňuje. Zadavatel vybere pou-ze jednu ze 2 nabízených možností podle toho, zda hodlá uzavřít smlouvu s více uchazeči pak volí položku „Rámcová smlouva s několika účastníky„ a povinně uvede údaj o počtu uchazečů (logická vazba – NUTNO VYPLNIT). V případě, že hodlá uzavřít smlouvu pouze s jedním uchazečem, pak zvolí položku „Rámcová smlouva s jediným účastníkem“.  ► Povinně se uvádí „Doba platnosti rámcové smlouvy“, na kterou Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu, a která nesmí být delší než 4 roky. V případě, že Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu na dobu delší než 4 roky, musí tuto skutečnost odůvodnit objektivními příčinami vztahujícími se zejména k předmětu rámcové smlouvy (text, max. 500 znaků).  ► Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li to rele-vantní; pouze číselné údaje) – povinně se uvádí maximální předpokládaná hodnota všech veřejných zakázek, které mají být zadány za celou dobu trvání rámcové smlouvy, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících me-zerou, např. 10 000 000 CZK. ► nebo rozsah: mezi… a …- Zadavatel může uvést rozsah mezi minimální a maximální předpokládanou hodnotou veřejných zakázek, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK. ► Četnost a hodnota zakázek, které mají být zadány (je-li známo) - Zadavatel uvádí počet a hodnotu veřejných zakázek, které hodlá zadat za celou dobu platnosti rámcové smlouvy (text, max. 255 znaků).: 
	Informace o rámcové smlouvě (je-li to relevantní)  V případě, že Zadavatel vybral v bodě II.1.3.) položku „Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy“ vyplňuje povinně bod II.1.4). V ostatních případech Zadavatel bod II.1.4) nevyplňuje. Zadavatel vybere pou-ze jednu ze 2 nabízených možností podle toho, zda hodlá uzavřít smlouvu s více uchazeči pak volí položku „Rámcová smlouva s několika účastníky„ a povinně uvede údaj o počtu uchazečů (logická vazba – NUTNO VYPLNIT). V případě, že hodlá uzavřít smlouvu pouze s jedním uchazečem, pak zvolí položku „Rámcová smlouva s jediným účastníkem“.  ► Povinně se uvádí „Doba platnosti rámcové smlouvy“, na kterou Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu, a která nesmí být delší než 4 roky. V případě, že Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu na dobu delší než 4 roky, musí tuto skutečnost odůvodnit objektivními příčinami vztahujícími se zejména k předmětu rámcové smlouvy (text, max. 500 znaků).  ► Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li to rele-vantní; pouze číselné údaje) – povinně se uvádí maximální předpokládaná hodnota všech veřejných zakázek, které mají být zadány za celou dobu trvání rámcové smlouvy, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících me-zerou, např. 10 000 000 CZK. ► nebo rozsah: mezi… a …- Zadavatel může uvést rozsah mezi minimální a maximální předpokládanou hodnotou veřejných zakázek, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK. ► Četnost a hodnota zakázek, které mají být zadány (je-li známo) - Zadavatel uvádí počet a hodnotu veřejných zakázek, které hodlá zadat za celou dobu platnosti rámcové smlouvy (text, max. 255 znaků).: 
	Informace o rámcové smlouvě (je-li to relevantní)  V případě, že Zadavatel vybral v bodě II.1.3.) položku „Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy“ vyplňuje povinně bod II.1.4). V ostatních případech Zadavatel bod II.1.4) nevyplňuje. Zadavatel vybere pou-ze jednu ze 2 nabízených možností podle toho, zda hodlá uzavřít smlouvu s více uchazeči pak volí položku „Rámcová smlouva s několika účastníky„ a povinně uvede údaj o počtu uchazečů (logická vazba – NUTNO VYPLNIT). V případě, že hodlá uzavřít smlouvu pouze s jedním uchazečem, pak zvolí položku „Rámcová smlouva s jediným účastníkem“.  ► Povinně se uvádí „Doba platnosti rámcové smlouvy“, na kterou Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu, a která nesmí být delší než 4 roky. V případě, že Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu na dobu delší než 4 roky, musí tuto skutečnost odůvodnit objektivními příčinami vztahujícími se zejména k předmětu rámcové smlouvy (text, max. 500 znaků).  ► Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li to rele-vantní; pouze číselné údaje) – povinně se uvádí maximální předpokládaná hodnota všech veřejných zakázek, které mají být zadány za celou dobu trvání rámcové smlouvy, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících me-zerou, např. 10 000 000 CZK. ► nebo rozsah: mezi… a …- Zadavatel může uvést rozsah mezi minimální a maximální předpokládanou hodnotou veřejných zakázek, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK. ► Četnost a hodnota zakázek, které mají být zadány (je-li známo) - Zadavatel uvádí počet a hodnotu veřejných zakázek, které hodlá zadat za celou dobu platnosti rámcové smlouvy (text, max. 255 znaků).: 
	Informace o rámcové smlouvě (je-li to relevantní)  V případě, že Zadavatel vybral v bodě II.1.3.) položku „Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy“ vyplňuje povinně bod II.1.4). V ostatních případech Zadavatel bod II.1.4) nevyplňuje. Zadavatel vybere pou-ze jednu ze 2 nabízených možností podle toho, zda hodlá uzavřít smlouvu s více uchazeči pak volí položku „Rámcová smlouva s několika účastníky„ a povinně uvede údaj o počtu uchazečů (logická vazba – NUTNO VYPLNIT). V případě, že hodlá uzavřít smlouvu pouze s jedním uchazečem, pak zvolí položku „Rámcová smlouva s jediným účastníkem“.  ► Povinně se uvádí „Doba platnosti rámcové smlouvy“, na kterou Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu, a která nesmí být delší než 4 roky. V případě, že Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu na dobu delší než 4 roky, musí tuto skutečnost odůvodnit objektivními příčinami vztahujícími se zejména k předmětu rámcové smlouvy (text, max. 500 znaků).  ► Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li to rele-vantní; pouze číselné údaje) – povinně se uvádí maximální předpokládaná hodnota všech veřejných zakázek, které mají být zadány za celou dobu trvání rámcové smlouvy, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících me-zerou, např. 10 000 000 CZK. ► nebo rozsah: mezi… a …- Zadavatel může uvést rozsah mezi minimální a maximální předpokládanou hodnotou veřejných zakázek, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK. ► Četnost a hodnota zakázek, které mají být zadány (je-li známo) - Zadavatel uvádí počet a hodnotu veřejných zakázek, které hodlá zadat za celou dobu platnosti rámcové smlouvy (text, max. 255 znaků).: 
	Informace o rámcové smlouvě (je-li to relevantní)  V případě, že Zadavatel vybral v bodě II.1.3.) položku „Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy“ vyplňuje povinně bod II.1.4). V ostatních případech Zadavatel bod II.1.4) nevyplňuje. Zadavatel vybere pou-ze jednu ze 2 nabízených možností podle toho, zda hodlá uzavřít smlouvu s více uchazeči pak volí položku „Rámcová smlouva s několika účastníky„ a povinně uvede údaj o počtu uchazečů (logická vazba – NUTNO VYPLNIT). V případě, že hodlá uzavřít smlouvu pouze s jedním uchazečem, pak zvolí položku „Rámcová smlouva s jediným účastníkem“.  ► Povinně se uvádí „Doba platnosti rámcové smlouvy“, na kterou Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu, a která nesmí být delší než 4 roky. V případě, že Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu na dobu delší než 4 roky, musí tuto skutečnost odůvodnit objektivními příčinami vztahujícími se zejména k předmětu rámcové smlouvy (text, max. 500 znaků).  ► Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li to rele-vantní; pouze číselné údaje) – povinně se uvádí maximální předpokládaná hodnota všech veřejných zakázek, které mají být zadány za celou dobu trvání rámcové smlouvy, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících me-zerou, např. 10 000 000 CZK. ► nebo rozsah: mezi… a …- Zadavatel může uvést rozsah mezi minimální a maximální předpokládanou hodnotou veřejných zakázek, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK. ► Četnost a hodnota zakázek, které mají být zadány (je-li známo) - Zadavatel uvádí počet a hodnotu veřejných zakázek, které hodlá zadat za celou dobu platnosti rámcové smlouvy (text, max. 255 znaků).: 
	Informace o rámcové smlouvě (je-li to relevantní)  V případě, že Zadavatel vybral v bodě II.1.3.) položku „Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy“ vyplňuje povinně bod II.1.4). V ostatních případech Zadavatel bod II.1.4) nevyplňuje. Zadavatel vybere pou-ze jednu ze 2 nabízených možností podle toho, zda hodlá uzavřít smlouvu s více uchazeči pak volí položku „Rámcová smlouva s několika účastníky„ a povinně uvede údaj o počtu uchazečů (logická vazba – NUTNO VYPLNIT). V případě, že hodlá uzavřít smlouvu pouze s jedním uchazečem, pak zvolí položku „Rámcová smlouva s jediným účastníkem“.  ► Povinně se uvádí „Doba platnosti rámcové smlouvy“, na kterou Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu, a která nesmí být delší než 4 roky. V případě, že Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu na dobu delší než 4 roky, musí tuto skutečnost odůvodnit objektivními příčinami vztahujícími se zejména k předmětu rámcové smlouvy (text, max. 500 znaků).  ► Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li to rele-vantní; pouze číselné údaje) – povinně se uvádí maximální předpokládaná hodnota všech veřejných zakázek, které mají být zadány za celou dobu trvání rámcové smlouvy, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících me-zerou, např. 10 000 000 CZK. ► nebo rozsah: mezi… a …- Zadavatel může uvést rozsah mezi minimální a maximální předpokládanou hodnotou veřejných zakázek, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK. ► Četnost a hodnota zakázek, které mají být zadány (je-li známo) - Zadavatel uvádí počet a hodnotu veřejných zakázek, které hodlá zadat za celou dobu platnosti rámcové smlouvy (text, max. 255 znaků).: 
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	Části zakázky (Pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky) ► Rozdělení zakázky na části: – Zadavatel zaškrtne „ano“, pokud se rozhodne rozdělit veřejnou zakázku na části v souladu s ustanovením § 98 ZVZ. V opačném případě zaškrtne „ne“.  ► Pokud ano, nabídky by měly být předkládány pro (označte pouze jednu možnost) – jestliže Zada-vatel zatrhnul v položce II.1.8) možnost „ano“, pak povinně vybere pouze jednu ze 3 nabízených mož-ností. Zadavatel uvede, zda je dodavatel oprávněn podat nabídku jen na jednu část veřejné zakázky („pouze jednu část“), na některé části veřejné zakázky („několik částí“) nebo na veškeré části veřejné zakázky „všechny části“.: 
	Části zakázky (Pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky) ► Rozdělení zakázky na části: – Zadavatel zaškrtne „ano“, pokud se rozhodne rozdělit veřejnou zakázku na části v souladu s ustanovením § 98 ZVZ. V opačném případě zaškrtne „ne“.  ► Pokud ano, nabídky by měly být předkládány pro (označte pouze jednu možnost) – jestliže Zada-vatel zatrhnul v položce II.1.8) možnost „ano“, pak povinně vybere pouze jednu ze 3 nabízených mož-ností. Zadavatel uvede, zda je dodavatel oprávněn podat nabídku jen na jednu část veřejné zakázky („pouze jednu část“), na některé části veřejné zakázky („několik částí“) nebo na veškeré části veřejné zakázky „všechny části“.: 
	Informace o rámcové smlouvě (je-li to relevantní)  V případě, že Zadavatel vybral v bodě II.1.3.) položku „Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy“ vyplňuje povinně bod II.1.4). V ostatních případech Zadavatel bod II.1.4) nevyplňuje. Zadavatel vybere pou-ze jednu ze 2 nabízených možností podle toho, zda hodlá uzavřít smlouvu s více uchazeči pak volí položku „Rámcová smlouva s několika účastníky„ a povinně uvede údaj o počtu uchazečů (logická vazba – NUTNO VYPLNIT). V případě, že hodlá uzavřít smlouvu pouze s jedním uchazečem, pak zvolí položku „Rámcová smlouva s jediným účastníkem“.  ► Povinně se uvádí „Doba platnosti rámcové smlouvy“, na kterou Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu, a která nesmí být delší než 4 roky. V případě, že Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu na dobu delší než 4 roky, musí tuto skutečnost odůvodnit objektivními příčinami vztahujícími se zejména k předmětu rámcové smlouvy (text, max. 500 znaků).  ► Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li to rele-vantní; pouze číselné údaje) – povinně se uvádí maximální předpokládaná hodnota všech veřejných zakázek, které mají být zadány za celou dobu trvání rámcové smlouvy, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících me-zerou, např. 10 000 000 CZK. ► nebo rozsah: mezi… a …- Zadavatel může uvést rozsah mezi minimální a maximální předpokládanou hodnotou veřejných zakázek, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK. ► Četnost a hodnota zakázek, které mají být zadány (je-li známo) - Zadavatel uvádí počet a hodnotu veřejných zakázek, které hodlá zadat za celou dobu platnosti rámcové smlouvy (text, max. 255 znaků).: 
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	Informace o rámcové smlouvě (je-li to relevantní)  V případě, že Zadavatel vybral v bodě II.1.3.) položku „Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy“ vyplňuje povinně bod II.1.4). V ostatních případech Zadavatel bod II.1.4) nevyplňuje. Zadavatel vybere pou-ze jednu ze 2 nabízených možností podle toho, zda hodlá uzavřít smlouvu s více uchazeči pak volí položku „Rámcová smlouva s několika účastníky„ a povinně uvede údaj o počtu uchazečů (logická vazba – NUTNO VYPLNIT). V případě, že hodlá uzavřít smlouvu pouze s jedním uchazečem, pak zvolí položku „Rámcová smlouva s jediným účastníkem“.  ► Povinně se uvádí „Doba platnosti rámcové smlouvy“, na kterou Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu, a která nesmí být delší než 4 roky. V případě, že Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu na dobu delší než 4 roky, musí tuto skutečnost odůvodnit objektivními příčinami vztahujícími se zejména k předmětu rámcové smlouvy (text, max. 500 znaků).  ► Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li to rele-vantní; pouze číselné údaje) – povinně se uvádí maximální předpokládaná hodnota všech veřejných zakázek, které mají být zadány za celou dobu trvání rámcové smlouvy, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících me-zerou, např. 10 000 000 CZK. ► nebo rozsah: mezi… a …- Zadavatel může uvést rozsah mezi minimální a maximální předpokládanou hodnotou veřejných zakázek, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK. ► Četnost a hodnota zakázek, které mají být zadány (je-li známo) - Zadavatel uvádí počet a hodnotu veřejných zakázek, které hodlá zadat za celou dobu platnosti rámcové smlouvy (text, max. 255 znaků).: 3 500 000
	Informace o rámcové smlouvě (je-li to relevantní)  V případě, že Zadavatel vybral v bodě II.1.3.) položku „Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy“ vyplňuje povinně bod II.1.4). V ostatních případech Zadavatel bod II.1.4) nevyplňuje. Zadavatel vybere pou-ze jednu ze 2 nabízených možností podle toho, zda hodlá uzavřít smlouvu s více uchazeči pak volí položku „Rámcová smlouva s několika účastníky„ a povinně uvede údaj o počtu uchazečů (logická vazba – NUTNO VYPLNIT). V případě, že hodlá uzavřít smlouvu pouze s jedním uchazečem, pak zvolí položku „Rámcová smlouva s jediným účastníkem“.  ► Povinně se uvádí „Doba platnosti rámcové smlouvy“, na kterou Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu, a která nesmí být delší než 4 roky. V případě, že Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu na dobu delší než 4 roky, musí tuto skutečnost odůvodnit objektivními příčinami vztahujícími se zejména k předmětu rámcové smlouvy (text, max. 500 znaků).  ► Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li to rele-vantní; pouze číselné údaje) – povinně se uvádí maximální předpokládaná hodnota všech veřejných zakázek, které mají být zadány za celou dobu trvání rámcové smlouvy, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících me-zerou, např. 10 000 000 CZK. ► nebo rozsah: mezi… a …- Zadavatel může uvést rozsah mezi minimální a maximální předpokládanou hodnotou veřejných zakázek, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK. ► Četnost a hodnota zakázek, které mají být zadány (je-li známo) - Zadavatel uvádí počet a hodnotu veřejných zakázek, které hodlá zadat za celou dobu platnosti rámcové smlouvy (text, max. 255 znaků).: 
	Informace o rámcové smlouvě (je-li to relevantní)  V případě, že Zadavatel vybral v bodě II.1.3.) položku „Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy“ vyplňuje povinně bod II.1.4). V ostatních případech Zadavatel bod II.1.4) nevyplňuje. Zadavatel vybere pou-ze jednu ze 2 nabízených možností podle toho, zda hodlá uzavřít smlouvu s více uchazeči pak volí položku „Rámcová smlouva s několika účastníky„ a povinně uvede údaj o počtu uchazečů (logická vazba – NUTNO VYPLNIT). V případě, že hodlá uzavřít smlouvu pouze s jedním uchazečem, pak zvolí položku „Rámcová smlouva s jediným účastníkem“.  ► Povinně se uvádí „Doba platnosti rámcové smlouvy“, na kterou Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu, a která nesmí být delší než 4 roky. V případě, že Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu na dobu delší než 4 roky, musí tuto skutečnost odůvodnit objektivními příčinami vztahujícími se zejména k předmětu rámcové smlouvy (text, max. 500 znaků).  ► Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li to rele-vantní; pouze číselné údaje) – povinně se uvádí maximální předpokládaná hodnota všech veřejných zakázek, které mají být zadány za celou dobu trvání rámcové smlouvy, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících me-zerou, např. 10 000 000 CZK. ► nebo rozsah: mezi… a …- Zadavatel může uvést rozsah mezi minimální a maximální předpokládanou hodnotou veřejných zakázek, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK. ► Četnost a hodnota zakázek, které mají být zadány (je-li známo) - Zadavatel uvádí počet a hodnotu veřejných zakázek, které hodlá zadat za celou dobu platnosti rámcové smlouvy (text, max. 255 znaků).: 
	Informace o rámcové smlouvě (je-li to relevantní)  V případě, že Zadavatel vybral v bodě II.1.3.) položku „Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy“ vyplňuje povinně bod II.1.4). V ostatních případech Zadavatel bod II.1.4) nevyplňuje. Zadavatel vybere pou-ze jednu ze 2 nabízených možností podle toho, zda hodlá uzavřít smlouvu s více uchazeči pak volí položku „Rámcová smlouva s několika účastníky„ a povinně uvede údaj o počtu uchazečů (logická vazba – NUTNO VYPLNIT). V případě, že hodlá uzavřít smlouvu pouze s jedním uchazečem, pak zvolí položku „Rámcová smlouva s jediným účastníkem“.  ► Povinně se uvádí „Doba platnosti rámcové smlouvy“, na kterou Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu, a která nesmí být delší než 4 roky. V případě, že Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu na dobu delší než 4 roky, musí tuto skutečnost odůvodnit objektivními příčinami vztahujícími se zejména k předmětu rámcové smlouvy (text, max. 500 znaků).  ► Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li to rele-vantní; pouze číselné údaje) – povinně se uvádí maximální předpokládaná hodnota všech veřejných zakázek, které mají být zadány za celou dobu trvání rámcové smlouvy, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících me-zerou, např. 10 000 000 CZK. ► nebo rozsah: mezi… a …- Zadavatel může uvést rozsah mezi minimální a maximální předpokládanou hodnotou veřejných zakázek, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK. ► Četnost a hodnota zakázek, které mají být zadány (je-li známo) - Zadavatel uvádí počet a hodnotu veřejných zakázek, které hodlá zadat za celou dobu platnosti rámcové smlouvy (text, max. 255 znaků).: 
	Informace o rámcové smlouvě (je-li to relevantní)  V případě, že Zadavatel vybral v bodě II.1.3.) položku „Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy“ vyplňuje povinně bod II.1.4). V ostatních případech Zadavatel bod II.1.4) nevyplňuje. Zadavatel vybere pou-ze jednu ze 2 nabízených možností podle toho, zda hodlá uzavřít smlouvu s více uchazeči pak volí položku „Rámcová smlouva s několika účastníky„ a povinně uvede údaj o počtu uchazečů (logická vazba – NUTNO VYPLNIT). V případě, že hodlá uzavřít smlouvu pouze s jedním uchazečem, pak zvolí položku „Rámcová smlouva s jediným účastníkem“.  ► Povinně se uvádí „Doba platnosti rámcové smlouvy“, na kterou Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu, a která nesmí být delší než 4 roky. V případě, že Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu na dobu delší než 4 roky, musí tuto skutečnost odůvodnit objektivními příčinami vztahujícími se zejména k předmětu rámcové smlouvy (text, max. 500 znaků).  ► Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li to rele-vantní; pouze číselné údaje) – povinně se uvádí maximální předpokládaná hodnota všech veřejných zakázek, které mají být zadány za celou dobu trvání rámcové smlouvy, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících me-zerou, např. 10 000 000 CZK. ► nebo rozsah: mezi… a …- Zadavatel může uvést rozsah mezi minimální a maximální předpokládanou hodnotou veřejných zakázek, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK. ► Četnost a hodnota zakázek, které mají být zadány (je-li známo) - Zadavatel uvádí počet a hodnotu veřejných zakázek, které hodlá zadat za celou dobu platnosti rámcové smlouvy (text, max. 255 znaků).: 
	Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Uvádí se textový popis charakteristiky předmětu veřejné zakázky (text, max. 3000 znaků, NUTNO VYPL-NIT). : Předmětem stavebních prací je zateplení objektu mateřské školy Slunečná v Železném Brodě včetně provádění souběžných stavebních úprav. Výměna oken proběhla v roce 2011.
	Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS) Zadavatel povinně vybere pouze jednu ze 3 nabízených možností. V případě, že Zadavatel nehodlá uzavřít rámcovou smlouvu ani zavést dynamický nákupní systém vybere položku „Oznámení se týká veřejné zakázky“. V případě, že výsledkem veřejné zakázky bude rámcová smlouva uzavřená s jedním či více uchazeči dle § 89 an. ZVZ, vybere položku „Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy“. V případě, že Zadavatel zavádí dynamický nákupní systém podle § 93 ZVZ, vybere polož-ku „Oznámení se týká zavedení dynamického nákupního systému (DNS)“. Dynamický nákupní systém je možné zavést jen v otevřeném řízení. : 
	Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS) Zadavatel povinně vybere pouze jednu ze 3 nabízených možností. V případě, že Zadavatel nehodlá uzavřít rámcovou smlouvu ani zavést dynamický nákupní systém vybere položku „Oznámení se týká veřejné zakázky“. V případě, že výsledkem veřejné zakázky bude rámcová smlouva uzavřená s jedním či více uchazeči dle § 89 an. ZVZ, vybere položku „Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy“. V případě, že Zadavatel zavádí dynamický nákupní systém podle § 93 ZVZ, vybere polož-ku „Oznámení se týká zavedení dynamického nákupního systému (DNS)“. Dynamický nákupní systém je možné zavést jen v otevřeném řízení. : 
	Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS) Zadavatel povinně vybere pouze jednu ze 3 nabízených možností. V případě, že Zadavatel nehodlá uzavřít rámcovou smlouvu ani zavést dynamický nákupní systém vybere položku „Oznámení se týká veřejné zakázky“. V případě, že výsledkem veřejné zakázky bude rámcová smlouva uzavřená s jedním či více uchazeči dle § 89 an. ZVZ, vybere položku „Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy“. V případě, že Zadavatel zavádí dynamický nákupní systém podle § 93 ZVZ, vybere polož-ku „Oznámení se týká zavedení dynamického nákupního systému (DNS)“. Dynamický nákupní systém je možné zavést jen v otevřeném řízení. : 
	Informace o opcích (je-li to relevantní)  Opce – Zadavatel zaškrtne „ano“ v případě, že připouští možnost poskytnutí dalších dodávek, služeb či stavebních prací dle § 99 ZVZ. V opačném případě zaškrtne „ne“. (pokud ano) uveďte popis těchto opcí – v případě, že Zadavatel zaškrtne v položce II.2.2) „ano“, pak je povinen blíže specifikovat právo Zadavatele na poskytnutí dalších dodávek, služeb či stavebních pra-cí, zejména vymezit předmět plnění veřejné zakázky týkající se opčního práva a jeho množství (text, max. 1000 znaků). (je-li známo) uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny – Zadavatel povinně stanoví předběžnou dobu využití opčního práva „v měsících“ (celé číslo, 2 číslice, logická vazba – NUTNO VYPLNIT) nebo „ve dnech“ (celé číslo, 4 číslice, logická vazba – NUTNO VYPLNIT).  Lhůta se počítá ode dne uzavření smlouvy s vybraných uchazečem. : 
	trvani_mesice: 
	predmet_hl_slovnik_hl: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)4 – povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět části 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 po-ložky hlavního předmětu části veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu části 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 části veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti Zadava-tele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem části veřejné zakázky. : 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)3  povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procure-ment 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 sil-niční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kdy je nutný jednoznačný nebo upřesňující popis hlavní-ho předmětu veřejné zakázky lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 pís-mena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u Zadavatele, který je např. z Velké Britá-nie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slov-níku je na odpovědnosti Zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 45321000-3
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)3  povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procure-ment 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 sil-niční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kdy je nutný jednoznačný nebo upřesňující popis hlavní-ho předmětu veřejné zakázky lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 pís-mena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u Zadavatele, který je např. z Velké Britá-nie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slov-níku je na odpovědnosti Zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)3  povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procure-ment 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 sil-niční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kdy je nutný jednoznačný nebo upřesňující popis hlavní-ho předmětu veřejné zakázky lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 pís-mena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u Zadavatele, který je např. z Velké Britá-nie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slov-níku je na odpovědnosti Zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
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	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)3  povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procure-ment 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 sil-niční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kdy je nutný jednoznačný nebo upřesňující popis hlavní-ho předmětu veřejné zakázky lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 pís-mena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u Zadavatele, který je např. z Velké Britá-nie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slov-níku je na odpovědnosti Zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)3  povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procure-ment 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 sil-niční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kdy je nutný jednoznačný nebo upřesňující popis hlavní-ho předmětu veřejné zakázky lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 pís-mena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u Zadavatele, který je např. z Velké Britá-nie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slov-níku je na odpovědnosti Zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)3  povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procure-ment 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 sil-niční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kdy je nutný jednoznačný nebo upřesňující popis hlavní-ho předmětu veřejné zakázky lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 pís-mena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u Zadavatele, který je např. z Velké Britá-nie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slov-níku je na odpovědnosti Zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)3  povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procure-ment 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 sil-niční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kdy je nutný jednoznačný nebo upřesňující popis hlavní-ho předmětu veřejné zakázky lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 pís-mena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u Zadavatele, který je např. z Velké Britá-nie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slov-níku je na odpovědnosti Zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)3  povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procure-ment 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 sil-niční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kdy je nutný jednoznačný nebo upřesňující popis hlavní-ho předmětu veřejné zakázky lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 pís-mena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u Zadavatele, který je např. z Velké Britá-nie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slov-níku je na odpovědnosti Zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)3  povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procure-ment 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 sil-niční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kdy je nutný jednoznačný nebo upřesňující popis hlavní-ho předmětu veřejné zakázky lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 pís-mena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u Zadavatele, který je např. z Velké Britá-nie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slov-níku je na odpovědnosti Zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)3  povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procure-ment 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 sil-niční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kdy je nutný jednoznačný nebo upřesňující popis hlavní-ho předmětu veřejné zakázky lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 pís-mena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u Zadavatele, který je např. z Velké Britá-nie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slov-níku je na odpovědnosti Zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)3  povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procure-ment 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 sil-niční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kdy je nutný jednoznačný nebo upřesňující popis hlavní-ho předmětu veřejné zakázky lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 pís-mena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u Zadavatele, který je např. z Velké Britá-nie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slov-níku je na odpovědnosti Zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	Celkové množství nebo rozsah (případně včetně všech položek a opcí, je li to relevantní) povinně se uvádí údaj o množství nebo rozsahu předmětu veřejné zakázky (text, max. 1000 znaků)   [obnove-ní zakázek = dle ZVZ včetně dodatečných dodávek, služeb nebo stavebních prací].  ► Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH  - Zadavatel stanoví předpokládanou hodnotu veřejné zakáz-ky s využitím pravidel uvedených v § 13 ZVZ a u veřejné zakázky na dodávky podle § 14 ZVZ, veřejné zakázky na služby podle § 15 ZVZ nebo veřejné zakázky na stavební práce podle § 16 ZVZ, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku od-dělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK. ► nebo rozsah: mezi… a …- Zadavatel může při dodržení ustanovení § 13 - § 16 uvést rozsah předpo-kládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VY-PLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK.  : 
	Celkové množství nebo rozsah (případně včetně všech položek a opcí, je li to relevantní) povinně se uvádí údaj o množství nebo rozsahu předmětu veřejné zakázky (text, max. 1000 znaků)   [obnove-ní zakázek = dle ZVZ včetně dodatečných dodávek, služeb nebo stavebních prací].  ► Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH  - Zadavatel stanoví předpokládanou hodnotu veřejné zakáz-ky s využitím pravidel uvedených v § 13 ZVZ a u veřejné zakázky na dodávky podle § 14 ZVZ, veřejné zakázky na služby podle § 15 ZVZ nebo veřejné zakázky na stavební práce podle § 16 ZVZ, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku od-dělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK. ► nebo rozsah: mezi… a …- Zadavatel může při dodržení ustanovení § 13 - § 16 uvést rozsah předpo-kládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VY-PLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK.  : 3 500 000
	Celkové množství nebo rozsah (případně včetně všech položek a opcí, je li to relevantní) povinně se uvádí údaj o množství nebo rozsahu předmětu veřejné zakázky (text, max. 1000 znaků)   [obnove-ní zakázek = dle ZVZ včetně dodatečných dodávek, služeb nebo stavebních prací].  ► Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH  - Zadavatel stanoví předpokládanou hodnotu veřejné zakáz-ky s využitím pravidel uvedených v § 13 ZVZ a u veřejné zakázky na dodávky podle § 14 ZVZ, veřejné zakázky na služby podle § 15 ZVZ nebo veřejné zakázky na stavební práce podle § 16 ZVZ, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku od-dělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK. ► nebo rozsah: mezi… a …- Zadavatel může při dodržení ustanovení § 13 - § 16 uvést rozsah předpo-kládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VY-PLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK.  : 
	Celkové množství nebo rozsah (případně včetně všech položek a opcí, je li to relevantní) povinně se uvádí údaj o množství nebo rozsahu předmětu veřejné zakázky (text, max. 1000 znaků)   [obnove-ní zakázek = dle ZVZ včetně dodatečných dodávek, služeb nebo stavebních prací].  ► Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH  - Zadavatel stanoví předpokládanou hodnotu veřejné zakáz-ky s využitím pravidel uvedených v § 13 ZVZ a u veřejné zakázky na dodávky podle § 14 ZVZ, veřejné zakázky na služby podle § 15 ZVZ nebo veřejné zakázky na stavební práce podle § 16 ZVZ, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku od-dělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK. ► nebo rozsah: mezi… a …- Zadavatel může při dodržení ustanovení § 13 - § 16 uvést rozsah předpo-kládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VY-PLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK.  : CZK
	Informace o opcích (je-li to relevantní)  Opce – Zadavatel zaškrtne „ano“ v případě, že připouští možnost poskytnutí dalších dodávek, služeb či stavebních prací dle § 99 ZVZ. V opačném případě zaškrtne „ne“. (pokud ano) uveďte popis těchto opcí – v případě, že Zadavatel zaškrtne v položce II.2.2) „ano“, pak je povinen blíže specifikovat právo Zadavatele na poskytnutí dalších dodávek, služeb či stavebních pra-cí, zejména vymezit předmět plnění veřejné zakázky týkající se opčního práva a jeho množství (text, max. 1000 znaků). (je-li známo) uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny – Zadavatel povinně stanoví předběžnou dobu využití opčního práva „v měsících“ (celé číslo, 2 číslice, logická vazba – NUTNO VYPLNIT) nebo „ve dnech“ (celé číslo, 4 číslice, logická vazba – NUTNO VYPLNIT).  Lhůta se počítá ode dne uzavření smlouvy s vybraných uchazečem. : 
	Informace o opcích (je-li to relevantní)  Opce – Zadavatel zaškrtne „ano“ v případě, že připouští možnost poskytnutí dalších dodávek, služeb či stavebních prací dle § 99 ZVZ. V opačném případě zaškrtne „ne“. (pokud ano) uveďte popis těchto opcí – v případě, že Zadavatel zaškrtne v položce II.2.2) „ano“, pak je povinen blíže specifikovat právo Zadavatele na poskytnutí dalších dodávek, služeb či stavebních pra-cí, zejména vymezit předmět plnění veřejné zakázky týkající se opčního práva a jeho množství (text, max. 1000 znaků). (je-li známo) uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny – Zadavatel povinně stanoví předběžnou dobu využití opčního práva „v měsících“ (celé číslo, 2 číslice, logická vazba – NUTNO VYPLNIT) nebo „ve dnech“ (celé číslo, 4 číslice, logická vazba – NUTNO VYPLNIT).  Lhůta se počítá ode dne uzavření smlouvy s vybraných uchazečem. : 
	Informace o opcích (je-li to relevantní)  Opce – Zadavatel zaškrtne „ano“ v případě, že připouští možnost poskytnutí dalších dodávek, služeb či stavebních prací dle § 99 ZVZ. V opačném případě zaškrtne „ne“. (pokud ano) uveďte popis těchto opcí – v případě, že Zadavatel zaškrtne v položce II.2.2) „ano“, pak je povinen blíže specifikovat právo Zadavatele na poskytnutí dalších dodávek, služeb či stavebních pra-cí, zejména vymezit předmět plnění veřejné zakázky týkající se opčního práva a jeho množství (text, max. 1000 znaků). (je-li známo) uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny – Zadavatel povinně stanoví předběžnou dobu využití opčního práva „v měsících“ (celé číslo, 2 číslice, logická vazba – NUTNO VYPLNIT) nebo „ve dnech“ (celé číslo, 4 číslice, logická vazba – NUTNO VYPLNIT).  Lhůta se počítá ode dne uzavření smlouvy s vybraných uchazečem. : 
	Celkové množství nebo rozsah (případně včetně všech položek a opcí, je li to relevantní) povinně se uvádí údaj o množství nebo rozsahu předmětu veřejné zakázky (text, max. 1000 znaků)   [obnove-ní zakázek = dle ZVZ včetně dodatečných dodávek, služeb nebo stavebních prací].  ► Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH  - Zadavatel stanoví předpokládanou hodnotu veřejné zakáz-ky s využitím pravidel uvedených v § 13 ZVZ a u veřejné zakázky na dodávky podle § 14 ZVZ, veřejné zakázky na služby podle § 15 ZVZ nebo veřejné zakázky na stavební práce podle § 16 ZVZ, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku od-dělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK. ► nebo rozsah: mezi… a …- Zadavatel může při dodržení ustanovení § 13 - § 16 uvést rozsah předpo-kládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VY-PLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK.  : 
	Celkové množství nebo rozsah (případně včetně všech položek a opcí, je li to relevantní) povinně se uvádí údaj o množství nebo rozsahu předmětu veřejné zakázky (text, max. 1000 znaků)   [obnove-ní zakázek = dle ZVZ včetně dodatečných dodávek, služeb nebo stavebních prací].  ► Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH  - Zadavatel stanoví předpokládanou hodnotu veřejné zakáz-ky s využitím pravidel uvedených v § 13 ZVZ a u veřejné zakázky na dodávky podle § 14 ZVZ, veřejné zakázky na služby podle § 15 ZVZ nebo veřejné zakázky na stavební práce podle § 16 ZVZ, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku od-dělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK. ► nebo rozsah: mezi… a …- Zadavatel může při dodržení ustanovení § 13 - § 16 uvést rozsah předpo-kládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VY-PLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK.  : 
	Celkové množství nebo rozsah (případně včetně všech položek a opcí, je li to relevantní) povinně se uvádí údaj o množství nebo rozsahu předmětu veřejné zakázky (text, max. 1000 znaků)   [obnove-ní zakázek = dle ZVZ včetně dodatečných dodávek, služeb nebo stavebních prací].  ► Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH  - Zadavatel stanoví předpokládanou hodnotu veřejné zakáz-ky s využitím pravidel uvedených v § 13 ZVZ a u veřejné zakázky na dodávky podle § 14 ZVZ, veřejné zakázky na služby podle § 15 ZVZ nebo veřejné zakázky na stavební práce podle § 16 ZVZ, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku od-dělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK. ► nebo rozsah: mezi… a …- Zadavatel může při dodržení ustanovení § 13 - § 16 uvést rozsah předpo-kládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VY-PLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK.  : 
	Celkové množství nebo rozsah (případně včetně všech položek a opcí, je li to relevantní) povinně se uvádí údaj o množství nebo rozsahu předmětu veřejné zakázky (text, max. 1000 znaků)   [obnove-ní zakázek = dle ZVZ včetně dodatečných dodávek, služeb nebo stavebních prací].  ► Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH  - Zadavatel stanoví předpokládanou hodnotu veřejné zakáz-ky s využitím pravidel uvedených v § 13 ZVZ a u veřejné zakázky na dodávky podle § 14 ZVZ, veřejné zakázky na služby podle § 15 ZVZ nebo veřejné zakázky na stavební práce podle § 16 ZVZ, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku od-dělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK. ► nebo rozsah: mezi… a …- Zadavatel může při dodržení ustanovení § 13 - § 16 uvést rozsah předpo-kládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VY-PLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK.  : 
	Počet možných obnovení: (je-li známo) – uvádí se buď předpokládaný počet poskytnutí dalších dodá-vek, služeb či stavebních prací nebo položce „rozsah“ budou vyplněny obě krajní hodnoty. (je-li známo)  uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný har-monogram pro následné zakázky – uvádí se předběžný plán (harmonogram), ve kterém Zadavatel hodlá zadat následné veřejné zakázky na dodávky nebo služby v měsících nebo ve dnech. Lhůta se po-čítá ode dne uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.: 
	Počet možných obnovení: (je-li známo) – uvádí se buď předpokládaný počet poskytnutí dalších dodá-vek, služeb či stavebních prací nebo položce „rozsah“ budou vyplněny obě krajní hodnoty. (je-li známo)  uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný har-monogram pro následné zakázky – uvádí se předběžný plán (harmonogram), ve kterém Zadavatel hodlá zadat následné veřejné zakázky na dodávky nebo služby v měsících nebo ve dnech. Lhůta se po-čítá ode dne uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.: 
	Počet možných obnovení: (je-li známo) – uvádí se buď předpokládaný počet poskytnutí dalších dodá-vek, služeb či stavebních prací nebo položce „rozsah“ budou vyplněny obě krajní hodnoty. (je-li známo)  uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný har-monogram pro následné zakázky – uvádí se předběžný plán (harmonogram), ve kterém Zadavatel hodlá zadat následné veřejné zakázky na dodávky nebo služby v měsících nebo ve dnech. Lhůta se po-čítá ode dne uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.: 
	Počet možných obnovení: (je-li známo) – uvádí se buď předpokládaný počet poskytnutí dalších dodá-vek, služeb či stavebních prací nebo položce „rozsah“ budou vyplněny obě krajní hodnoty. (je-li známo)  uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný har-monogram pro následné zakázky – uvádí se předběžný plán (harmonogram), ve kterém Zadavatel hodlá zadat následné veřejné zakázky na dodávky nebo služby v měsících nebo ve dnech. Lhůta se po-čítá ode dne uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.: 
	Počet možných obnovení: (je-li známo) – uvádí se buď předpokládaný počet poskytnutí dalších dodá-vek, služeb či stavebních prací nebo položce „rozsah“ budou vyplněny obě krajní hodnoty. (je-li známo)  uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný har-monogram pro následné zakázky – uvádí se předběžný plán (harmonogram), ve kterém Zadavatel hodlá zadat následné veřejné zakázky na dodávky nebo služby v měsících nebo ve dnech. Lhůta se po-čítá ode dne uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.: 
	Počet možných obnovení: (je-li známo) – uvádí se buď předpokládaný počet poskytnutí dalších dodá-vek, služeb či stavebních prací nebo položce „rozsah“ budou vyplněny obě krajní hodnoty. (je-li známo)  uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný har-monogram pro následné zakázky – uvádí se předběžný plán (harmonogram), ve kterém Zadavatel hodlá zadat následné veřejné zakázky na dodávky nebo služby v měsících nebo ve dnech. Lhůta se po-čítá ode dne uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.: 
	Počet možných obnovení: (je-li známo) – uvádí se buď předpokládaný počet poskytnutí dalších dodá-vek, služeb či stavebních prací nebo položce „rozsah“ budou vyplněny obě krajní hodnoty. (je-li známo)  uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný har-monogram pro následné zakázky – uvádí se předběžný plán (harmonogram), ve kterém Zadavatel hodlá zadat následné veřejné zakázky na dodávky nebo služby v měsících nebo ve dnech. Lhůta se po-čítá ode dne uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.: 
	Počet možných obnovení: (je-li známo) – uvádí se buď předpokládaný počet poskytnutí dalších dodá-vek, služeb či stavebních prací nebo položce „rozsah“ budou vyplněny obě krajní hodnoty. (je-li známo)  uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný har-monogram pro následné zakázky – uvádí se předběžný plán (harmonogram), ve kterém Zadavatel hodlá zadat následné veřejné zakázky na dodávky nebo služby v měsících nebo ve dnech. Lhůta se po-čítá ode dne uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.: 
	Počet možných obnovení: (je-li známo) – uvádí se buď předpokládaný počet poskytnutí dalších dodá-vek, služeb či stavebních prací nebo položce „rozsah“ budou vyplněny obě krajní hodnoty. (je-li známo)  uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný har-monogram pro následné zakázky – uvádí se předběžný plán (harmonogram), ve kterém Zadavatel hodlá zadat následné veřejné zakázky na dodávky nebo služby v měsících nebo ve dnech. Lhůta se po-čítá ode dne uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.: 
	Počet možných obnovení: (je-li známo) – uvádí se buď předpokládaný počet poskytnutí dalších dodá-vek, služeb či stavebních prací nebo položce „rozsah“ budou vyplněny obě krajní hodnoty. (je-li známo)  uveďte v případě obnovitelných zakázek na dodávky či služby předpokládaný har-monogram pro následné zakázky – uvádí se předběžný plán (harmonogram), ve kterém Zadavatel hodlá zadat následné veřejné zakázky na dodávky nebo služby v měsících nebo ve dnech. Lhůta se po-čítá ode dne uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.: 
	Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu (vyjednávací řízení, soutěžní dialog) Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených vari-ant nebo nabídek – zadavatel zaškrtne „ano“ v případě, že bude v jednacím řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu v jednotlivých fázích jednání s uchazeči/zájemci postupně omezovat počet těchto uchazečů/zájemců. V opačném případě zaškrtne „ne“. : 
	Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu (vyjednávací řízení, soutěžní dialog) Použití vícekolového řízení, během něhož dochází k postupnému snížení počtu hodnocených vari-ant nebo nabídek – zadavatel zaškrtne „ano“ v případě, že bude v jednacím řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu v jednotlivých fázích jednání s uchazeči/zájemci postupně omezovat počet těchto uchazečů/zájemců. V opačném případě zaškrtne „ne“. : 
	Informace o opcích (je-li to relevantní)  Opce – Zadavatel zaškrtne „ano“ v případě, že připouští možnost poskytnutí dalších dodávek, služeb či stavebních prací dle § 99 ZVZ. V opačném případě zaškrtne „ne“. (pokud ano) uveďte popis těchto opcí – v případě, že Zadavatel zaškrtne v položce II.2.2) „ano“, pak je povinen blíže specifikovat právo Zadavatele na poskytnutí dalších dodávek, služeb či stavebních pra-cí, zejména vymezit předmět plnění veřejné zakázky týkající se opčního práva a jeho množství (text, max. 1000 znaků). (je-li známo) uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny – Zadavatel povinně stanoví předběžnou dobu využití opčního práva „v měsících“ (celé číslo, 2 číslice, logická vazba – NUTNO VYPLNIT) nebo „ve dnech“ (celé číslo, 4 číslice, logická vazba – NUTNO VYPLNIT).  Lhůta se počítá ode dne uzavření smlouvy s vybraných uchazečem. : 
	Informace o opcích (je-li to relevantní)  Opce – Zadavatel zaškrtne „ano“ v případě, že připouští možnost poskytnutí dalších dodávek, služeb či stavebních prací dle § 99 ZVZ. V opačném případě zaškrtne „ne“. (pokud ano) uveďte popis těchto opcí – v případě, že Zadavatel zaškrtne v položce II.2.2) „ano“, pak je povinen blíže specifikovat právo Zadavatele na poskytnutí dalších dodávek, služeb či stavebních pra-cí, zejména vymezit předmět plnění veřejné zakázky týkající se opčního práva a jeho množství (text, max. 1000 znaků). (je-li známo) uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny – Zadavatel povinně stanoví předběžnou dobu využití opčního práva „v měsících“ (celé číslo, 2 číslice, logická vazba – NUTNO VYPLNIT) nebo „ve dnech“ (celé číslo, 4 číslice, logická vazba – NUTNO VYPLNIT).  Lhůta se počítá ode dne uzavření smlouvy s vybraných uchazečem. : 
	Informace o opcích (je-li to relevantní)  Opce – Zadavatel zaškrtne „ano“ v případě, že připouští možnost poskytnutí dalších dodávek, služeb či stavebních prací dle § 99 ZVZ. V opačném případě zaškrtne „ne“. (pokud ano) uveďte popis těchto opcí – v případě, že Zadavatel zaškrtne v položce II.2.2) „ano“, pak je povinen blíže specifikovat právo Zadavatele na poskytnutí dalších dodávek, služeb či stavebních pra-cí, zejména vymezit předmět plnění veřejné zakázky týkající se opčního práva a jeho množství (text, max. 1000 znaků). (je-li známo) uveďte předběžný harmonogram, kdy mohou být tyto opce uplatněny – Zadavatel povinně stanoví předběžnou dobu využití opčního práva „v měsících“ (celé číslo, 2 číslice, logická vazba – NUTNO VYPLNIT) nebo „ve dnech“ (celé číslo, 4 číslice, logická vazba – NUTNO VYPLNIT).  Lhůta se počítá ode dne uzavření smlouvy s vybraných uchazečem. : 
	Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení (je-li to relevantní) Doba trvání v měsících – uvádí se doba „v měsících“ (celé číslo, 2 číslice, logická vazba – NUTNO VYPLNIT) , na kterou Zadavatel zadává část veřejné zakázky vítěznému dodavateli. Lhůta se počítá ode dne uzavření smlouvy s vybraných uchazečem. nebo dnech „ dnech“ (celé číslo, 4 číslice, logická vazba – nutno – vyplnit), na kterou Zadavatel zadává část veřejné zakázky vítěznému dodavateli. Lhůta se počítá ode dne uzavření smlouvy s vybraných uchazečem. Zahájení - uvádí se datum, kdy Zadavatel hodlá zahájit zadávací řízení části veřejné zakázky (spec. formát – dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic).Dokončení  - uvádí se předpokládané datum, kdy Zadavatel hodlá dokončit zadávací řízení části veřejné zakázky (spec. formát – dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic). Zadavatel může uvést datum uzavření smlouvy s vybraným uchazečem „zahájení stavebních prací“ (spec. formát, dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT) a datum ukončení ve-řejné zakázky v případě, že je smlouva uzavřena na dobu určitou „dokončení stavebních prací“ (spec. for-mát - dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). : 
	Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení (je-li to relevantní) Doba trvání v měsících – uvádí se doba „v měsících“ (celé číslo, 2 číslice, logická vazba – NUTNO VYPLNIT) , na kterou Zadavatel zadává část veřejné zakázky vítěznému dodavateli. Lhůta se počítá ode dne uzavření smlouvy s vybraných uchazečem. nebo dnech „ dnech“ (celé číslo, 4 číslice, logická vazba – nutno – vyplnit), na kterou Zadavatel zadává část veřejné zakázky vítěznému dodavateli. Lhůta se počítá ode dne uzavření smlouvy s vybraných uchazečem. Zahájení - uvádí se datum, kdy Zadavatel hodlá zahájit zadávací řízení části veřejné zakázky (spec. formát – dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic).Dokončení  - uvádí se předpokládané datum, kdy Zadavatel hodlá dokončit zadávací řízení části veřejné zakázky (spec. formát – dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic). Zadavatel může uvést datum uzavření smlouvy s vybraným uchazečem „zahájení stavebních prací“ (spec. formát, dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT) a datum ukončení ve-řejné zakázky v případě, že je smlouva uzavřena na dobu určitou „dokončení stavebních prací“ (spec. for-mát - dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). : 
	trvani_dny: 
	lhuta_zahajeni: 
	Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení (je-li to relevantní) Doba trvání v měsících – uvádí se doba „v měsících“ (celé číslo, 2 číslice, logická vazba – NUTNO VYPLNIT) , na kterou Zadavatel zadává část veřejné zakázky vítěznému dodavateli. Lhůta se počítá ode dne uzavření smlouvy s vybraných uchazečem. nebo dnech „ dnech“ (celé číslo, 4 číslice, logická vazba – nutno – vyplnit), na kterou Zadavatel zadává část veřejné zakázky vítěznému dodavateli. Lhůta se počítá ode dne uzavření smlouvy s vybraných uchazečem. Zahájení - uvádí se datum, kdy Zadavatel hodlá zahájit zadávací řízení části veřejné zakázky (spec. formát – dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic).Dokončení  - uvádí se předpokládané datum, kdy Zadavatel hodlá dokončit zadávací řízení části veřejné zakázky (spec. formát – dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic). Zadavatel může uvést datum uzavření smlouvy s vybraným uchazečem „zahájení stavebních prací“ (spec. formát, dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT) a datum ukončení ve-řejné zakázky v případě, že je smlouva uzavřena na dobu určitou „dokončení stavebních prací“ (spec. for-mát - dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). : 
	lhuta_dokonceni: 
	Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení (je-li to relevantní) Doba trvání v měsících – uvádí se doba „v měsících“ (celé číslo, 2 číslice, logická vazba – NUTNO VYPLNIT) , na kterou Zadavatel zadává část veřejné zakázky vítěznému dodavateli. Lhůta se počítá ode dne uzavření smlouvy s vybraných uchazečem. nebo dnech „ dnech“ (celé číslo, 4 číslice, logická vazba – nutno – vyplnit), na kterou Zadavatel zadává část veřejné zakázky vítěznému dodavateli. Lhůta se počítá ode dne uzavření smlouvy s vybraných uchazečem. Zahájení - uvádí se datum, kdy Zadavatel hodlá zahájit zadávací řízení části veřejné zakázky (spec. formát – dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic).Dokončení  - uvádí se předpokládané datum, kdy Zadavatel hodlá dokončit zadávací řízení části veřejné zakázky (spec. formát – dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic). Zadavatel může uvést datum uzavření smlouvy s vybraným uchazečem „zahájení stavebních prací“ (spec. formát, dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT) a datum ukončení ve-řejné zakázky v případě, že je smlouva uzavřena na dobu určitou „dokončení stavebních prací“ (spec. for-mát - dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). : 
	Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána (je-li to relevantní)  V České republice není pro zadání veřejné zakázky požadována žádná zvláštní právní forma, tj. Zadavatelé položku nevyplňují.: 
	Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:  Zadavatel povinně specifikuje způsob, jakým má být veřejná zakázka financována, zejména rámcový pla-tební kalendář ceny veřejné zakázky (např. 30 % ceny VZ splatné při podpisu smlouvy, 25 % v 7. měsíci, atd.). Zadavatel může rovněž uvést odkaz (např. internetový) na místo, kde jsou tyto informace uvedeny (text, max. 1000 znaků). : 
	Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní) Zadavatel povinně vyplní položku v případě, že požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývající z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu podle § 67 ZVZ. Zadavatel nesmí požadovat jistotu při zavedení dynamického nákupního systému. Uvádí se výše jistoty v celých číslech a měna (text, max. 1000 znaků).: 
	Další zvláštní podmínky (je-li to relevantní) Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám – Zadavatel zaškrtne „ano“ v případě, že požaduje další zvláštní podmínky (např. požadavek, aby určitá část plnění předmětu veřejné zakázky nebyla plně-na subdodavatelem) související s plněním veřejné zakázky. V opačném případě zaškrtne „ne“. Pokud ano, uveďte popis těchto zvláštních podmínek – v případě, že Zadavatel zaškrtne v položce III.1.4) „ano“, pak je povinen blíže tyto zvláštní podmínky specifikovat (text, max. 2000 znaků). : 
	Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: – povinně se uvádí zá-kladní kvalifikační předpoklady (podle § 53 ZVZ), včetně odkazu na příslušná ustanovení ZVZ a profesní kvalifikační předpoklady (podle § 54 ZVZ), včetně odkazu na příslušná ustanovení ZVZ (text, max. 2000 znaků). V případě podlimitní veřejné zakázky uvede Zadavatel způsob prokázání základních a profes-ních kvalifikačních předpokladů (§ 62 ZVZ). V případě výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD) si Zadavatel může vyhradit, že požaduje vedle výpisu ze SKD předložení dalších dokladů (§ 127 odst. 3).: 
	Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: – povinně se uvádí eko-nomické a finanční kvalifikační předpoklady (podle § 55 ZVZ), včetně odkazu na příslušná ustanovení ZVZ. Zadavatel je povinen uvést doklady, které musí zájemce předložit a rozsah informací, které po do-davateli požaduje (text, max. 2000 znaků). Zadavatel je dále povinen uvést způsob prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů. V případě podlimitní veřejné zakázky Zadavatel uvede, zda požaduje prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů (§ 62 ZVZ). V tomto případě je Zadavatel povinen uvést doklady, které musí zájemce předložit a rozsah infor-mací, které po dodavateli požaduje a dále uvést způsob prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů [ekonomická a finanční způsobilost = dle ZVZ ekonomickéa finanční kvalifi-kační předpoklady].: 
	Minimální úroveň případně požadovaných standardů (je-li to relevantní)– Zadavatel je povinen vy-mezit minimální úroveň ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, které odpovídají druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky (text, max. 1000 znaků).: 
	Minimální úroveň případně požadovaných standardů (je-li to relevantní) Zadavatel je povinen vymezit minimální úroveň technických kvalifikačních předpokladů, které odpovídají druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky (text, max. 1000 znaků). : 
	Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny  Povinně se uvádí technické kvalifikační předpoklady (podle § 56 ZVZ), včetně odkazu na příslušná usta-novení ZVZ. Zadavatel je povinen uvést doklady, které musí zájemce předložit a rozsah informací, které po dodavateli požaduje (text, max. 2000 znaků). Zadavatel je dále povinen uvést způsob prokázání spl-nění technických kvalifikačních předpokladů. V případě podlimitní veřejné zakázky Zadavatel uvede, zda požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů (§ 62 ZVZ). V tomto případě je Za-davatel povinen uvést doklady, které musí dodavatel předložit a rozsah informací, které po dodavateli požaduje a dále uvést způsob prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů [technická způsobilost = dle ZVZ technické kvalifikační předpoklady]. : 
	Zadavatel zaškrtne „Tato zakázka je vyhrazena chráněným dílnám“ v případě, že požaduje, aby se zadá-vacího řízení účastnil pouze dodavatel, který provozuje chráněnou pracovní dílnu.  : 
	Zadavatel zaškrtne „Plnění této zakázky je vyhrazeno v rámci programu chráněných zaměstnání“ v případě, že požaduje, aby se zadávacího řízení účastnil pouze dodavatel, na nějž se vztahuje program zaměstnanosti, na jehož základě dodavatel zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením dle § 101 ZVZ.  : 
	Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi Zadavatel zaškrtne „ano“ v případě, že požaduje po dodavateli předložit doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací, proka-zující jeho členství v této komoře či jiné organizaci podle § 54 písm. c) ZVZ. V opačném případě zaškrtne „ne“.  (pokud ano) uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy: – v případě, že Zadavatel zaškrtne v položce III.3.1) „ano“, pak je povinen uvést odkaz na příslušný zvláštní právní předpis (text, max. 500 znaků). : 
	„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 urychle-ného 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. : 
	„Vyjednávací“ – jedná se o jednací řízení s uveřejněním dle § 29 ZVZ. V případě, že Zadavatel vybere „Vyjednávací“ je povinen zaškrtnout v položce „Někteří zájemci již byli vybráni (je-li to vhodné v rámci některých druhů vyjednávacího řízení)“ pouze jednu ze 2 nabízených možností. V případě, že Zadavatel již vybral zájemce v některém z předchozích zadáva-cích řízení zaškrtne „ano“. V opačném případě zaškrtne „ne“. Zadavatel uvede jména vybraných zájem-ců v položce VI.3) „Další informace“ (text, max. 8000 znaků). : 
	„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 urychlené-ho řízení“ naléhavé objektivní důvody, na jejichž základě použil kratší zákonné lhůty v tomto řízení (text, max. 255 znaků). : 
	„Otevřené“ – jedná se o otevřené řízení dle § 27 ZVZ. 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). : 
	urychlene_omezene_rizeni_duvod: 
	urychlene_rizeni_duvod: 
	Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost)  Zadavatel povinně stanoví základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky výběrem pouze jedné ze 2 nabízených možností – „nejnižší nabídková cena“ nebo „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 („Hospo-dářsky nejvýhodnější nabídka“), je povinen uvést, zda hodnotící kritéria včetně jejich vah jsou stanovena v níže uvedené tabulce kritérií uvedených níže (kritéria pro zadání zakázky by měla být uvedena spolu se svou váhou nebo v sestupném pořadí podle důležitosti, pokud z prokazatelných důvodů není možné uvést váhu)“) nebo v zadávací dokumentaci či jiném dokumentu („kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu“) výběrem pouze jedné ze 2 nabízených možností.  V případě, že Zadavatel vybere možnost uvedení kritérií v tabulce („kritérií uvedených níže“) je povinen v této tabulce stanovit dílčí kritéria (text, max. 255 znaků) a váhy, vyjádřená 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). Zadavatel může, v případě, že není objektivně schopen stanovit váhu dílčích hodnotících kritérií, uvést dílčí hodnotící kritéria v tabulce v sestupném pořadí podle významu, který jim přiřadí (§ 78 odst. 7 ZVZ). : 
	Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost)  Zadavatel povinně stanoví základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky výběrem pouze jedné ze 2 nabízených možností – „nejnižší nabídková cena“ nebo „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 („Hospo-dářsky nejvýhodnější nabídka“), je povinen uvést, zda hodnotící kritéria včetně jejich vah jsou stanovena v níže uvedené tabulce kritérií uvedených níže (kritéria pro zadání zakázky by měla být uvedena spolu se svou váhou nebo v sestupném pořadí podle důležitosti, pokud z prokazatelných důvodů není možné uvést váhu)“) nebo v zadávací dokumentaci či jiném dokumentu („kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu“) výběrem pouze jedné ze 2 nabízených možností.  V případě, že Zadavatel vybere možnost uvedení kritérií v tabulce („kritérií uvedených níže“) je povinen v této tabulce stanovit dílčí kritéria (text, max. 255 znaků) a váhy, vyjádřená 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). Zadavatel může, v případě, že není objektivně schopen stanovit váhu dílčích hodnotících kritérií, uvést dílčí hodnotící kritéria v tabulce v sestupném pořadí podle významu, který jim přiřadí (§ 78 odst. 7 ZVZ). : 
	Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost)  Zadavatel povinně stanoví základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky výběrem pouze jedné ze 2 nabízených možností – „nejnižší nabídková cena“ nebo „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 („Hospo-dářsky nejvýhodnější nabídka“), je povinen uvést, zda hodnotící kritéria včetně jejich vah jsou stanovena v níže uvedené tabulce kritérií uvedených níže (kritéria pro zadání zakázky by měla být uvedena spolu se svou váhou nebo v sestupném pořadí podle důležitosti, pokud z prokazatelných důvodů není možné uvést váhu)“) nebo v zadávací dokumentaci či jiném dokumentu („kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu“) výběrem pouze jedné ze 2 nabízených možností.  V případě, že Zadavatel vybere možnost uvedení kritérií v tabulce („kritérií uvedených níže“) je povinen v této tabulce stanovit dílčí kritéria (text, max. 255 znaků) a váhy, vyjádřená 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). Zadavatel může, v případě, že není objektivně schopen stanovit váhu dílčích hodnotících kritérií, uvést dílčí hodnotící kritéria v tabulce v sestupném pořadí podle významu, který jim přiřadí (§ 78 odst. 7 ZVZ). : 
	Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost)  Zadavatel povinně stanoví základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky výběrem pouze jedné ze 2 nabízených možností – „nejnižší nabídková cena“ nebo „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 („Hospo-dářsky nejvýhodnější nabídka“), je povinen uvést, zda hodnotící kritéria včetně jejich vah jsou stanovena v níže uvedené tabulce kritérií uvedených níže (kritéria pro zadání zakázky by měla být uvedena spolu se svou váhou nebo v sestupném pořadí podle důležitosti, pokud z prokazatelných důvodů není možné uvést váhu)“) nebo v zadávací dokumentaci či jiném dokumentu („kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu“) výběrem pouze jedné ze 2 nabízených možností.  V případě, že Zadavatel vybere možnost uvedení kritérií v tabulce („kritérií uvedených níže“) je povinen v této tabulce stanovit dílčí kritéria (text, max. 255 znaků) a váhy, vyjádřená 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). Zadavatel může, v případě, že není objektivně schopen stanovit váhu dílčích hodnotících kritérií, uvést dílčí hodnotící kritéria v tabulce v sestupném pořadí podle významu, který jim přiřadí (§ 78 odst. 7 ZVZ). : 
	Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost)  Zadavatel povinně stanoví základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky výběrem pouze jedné ze 2 nabízených možností – „nejnižší nabídková cena“ nebo „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 („Hospo-dářsky nejvýhodnější nabídka“), je povinen uvést, zda hodnotící kritéria včetně jejich vah jsou stanovena v níže uvedené tabulce kritérií uvedených níže (kritéria pro zadání zakázky by měla být uvedena spolu se svou váhou nebo v sestupném pořadí podle důležitosti, pokud z prokazatelných důvodů není možné uvést váhu)“) nebo v zadávací dokumentaci či jiném dokumentu („kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu“) výběrem pouze jedné ze 2 nabízených možností.  V případě, že Zadavatel vybere možnost uvedení kritérií v tabulce („kritérií uvedených níže“) je povinen v této tabulce stanovit dílčí kritéria (text, max. 255 znaků) a váhy, vyjádřená 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). Zadavatel může, v případě, že není objektivně schopen stanovit váhu dílčích hodnotících kritérií, uvést dílčí hodnotící kritéria v tabulce v sestupném pořadí podle významu, který jim přiřadí (§ 78 odst. 7 ZVZ). : 
	Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost)  Zadavatel povinně stanoví základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky výběrem pouze jedné ze 2 nabízených možností – „nejnižší nabídková cena“ nebo „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 („Hospo-dářsky nejvýhodnější nabídka“), je povinen uvést, zda hodnotící kritéria včetně jejich vah jsou stanovena v níže uvedené tabulce kritérií uvedených níže (kritéria pro zadání zakázky by měla být uvedena spolu se svou váhou nebo v sestupném pořadí podle důležitosti, pokud z prokazatelných důvodů není možné uvést váhu)“) nebo v zadávací dokumentaci či jiném dokumentu („kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu“) výběrem pouze jedné ze 2 nabízených možností.  V případě, že Zadavatel vybere možnost uvedení kritérií v tabulce („kritérií uvedených níže“) je povinen v této tabulce stanovit dílčí kritéria (text, max. 255 znaků) a váhy, vyjádřená 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). Zadavatel může, v případě, že není objektivně schopen stanovit váhu dílčích hodnotících kritérií, uvést dílčí hodnotící kritéria v tabulce v sestupném pořadí podle významu, který jim přiřadí (§ 78 odst. 7 ZVZ). : 
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	Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost)  Zadavatel povinně stanoví základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky výběrem pouze jedné ze 2 nabízených možností – „nejnižší nabídková cena“ nebo „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 („Hospo-dářsky nejvýhodnější nabídka“), je povinen uvést, zda hodnotící kritéria včetně jejich vah jsou stanovena v níže uvedené tabulce kritérií uvedených níže (kritéria pro zadání zakázky by měla být uvedena spolu se svou váhou nebo v sestupném pořadí podle důležitosti, pokud z prokazatelných důvodů není možné uvést váhu)“) nebo v zadávací dokumentaci či jiném dokumentu („kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu“) výběrem pouze jedné ze 2 nabízených možností.  V případě, že Zadavatel vybere možnost uvedení kritérií v tabulce („kritérií uvedených níže“) je povinen v této tabulce stanovit dílčí kritéria (text, max. 255 znaků) a váhy, vyjádřená 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). Zadavatel může, v případě, že není objektivně schopen stanovit váhu dílčích hodnotících kritérií, uvést dílčí hodnotící kritéria v tabulce v sestupném pořadí podle významu, který jim přiřadí (§ 78 odst. 7 ZVZ). : 
	Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost)  Zadavatel povinně stanoví základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky výběrem pouze jedné ze 2 nabízených možností – „nejnižší nabídková cena“ nebo „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 („Hospo-dářsky nejvýhodnější nabídka“), je povinen uvést, zda hodnotící kritéria včetně jejich vah jsou stanovena v níže uvedené tabulce kritérií uvedených níže (kritéria pro zadání zakázky by měla být uvedena spolu se svou váhou nebo v sestupném pořadí podle důležitosti, pokud z prokazatelných důvodů není možné uvést váhu)“) nebo v zadávací dokumentaci či jiném dokumentu („kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu“) výběrem pouze jedné ze 2 nabízených možností.  V případě, že Zadavatel vybere možnost uvedení kritérií v tabulce („kritérií uvedených níže“) je povinen v této tabulce stanovit dílčí kritéria (text, max. 255 znaků) a váhy, vyjádřená 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). Zadavatel může, v případě, že není objektivně schopen stanovit váhu dílčích hodnotících kritérií, uvést dílčí hodnotící kritéria v tabulce v sestupném pořadí podle významu, který jim přiřadí (§ 78 odst. 7 ZVZ). : 
	Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost)  Zadavatel povinně stanoví základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky výběrem pouze jedné ze 2 nabízených možností – „nejnižší nabídková cena“ nebo „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 („Hospo-dářsky nejvýhodnější nabídka“), je povinen uvést, zda hodnotící kritéria včetně jejich vah jsou stanovena v níže uvedené tabulce kritérií uvedených níže (kritéria pro zadání zakázky by měla být uvedena spolu se svou váhou nebo v sestupném pořadí podle důležitosti, pokud z prokazatelných důvodů není možné uvést váhu)“) nebo v zadávací dokumentaci či jiném dokumentu („kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu“) výběrem pouze jedné ze 2 nabízených možností.  V případě, že Zadavatel vybere možnost uvedení kritérií v tabulce („kritérií uvedených níže“) je povinen v této tabulce stanovit dílčí kritéria (text, max. 255 znaků) a váhy, vyjádřená 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). Zadavatel může, v případě, že není objektivně schopen stanovit váhu dílčích hodnotících kritérií, uvést dílčí hodnotící kritéria v tabulce v sestupném pořadí podle významu, který jim přiřadí (§ 78 odst. 7 ZVZ). : 
	Informace o elektronické dražbě Bude použita elektronická dražba – Zadavatel zaškrtne „ano“ v případě, že hodlá využít elektronickou aukci jako prostředek pro hodnocení nabídek. [elektronická dražba= dle ZVZ elektronická aukce]. V opačném případě zaškrtne „ne“. Elektronickou aukci nelze použít v soutěžním dialogu a v případech uve-dených v ustanovení § 96 odst. 1 ZVZ.  (pokud ano, ve vhodných případech) uveďte další informace o elektronické dražbě – v případě, že Zadavatel zaškrtne v položce IV.2.2) „ano“, pak je povinen zde uvést bližší informace o využití elektronické aukce (text, max. 1000 znaků). Zadavatel může informace vyplývající z § 96 odst. 4 uvést též v zadávací či jiné dokumentaci. : 
	mezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti (omezené a vy-jednávací řízení, soutěžní dialog) Zadavatel může v užším, jednacím řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu omezit počet zájemců pro účast v tomto řízení podle § 61 ZVZ (logická vazba – NUTNO VYPLNIT).  Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců: – Zadavatel uvede v případě, že chce omezit počet zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti, objektivní kritéria pro jejich výběr (text, max. 1000 znaků).: 
	mezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti (omezené a vy-jednávací řízení, soutěžní dialog) Zadavatel může v užším, jednacím řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu omezit počet zájemců pro účast v tomto řízení podle § 61 ZVZ (logická vazba – NUTNO VYPLNIT).  Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců: – Zadavatel uvede v případě, že chce omezit počet zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti, objektivní kritéria pro jejich výběr (text, max. 1000 znaků).: 
	mezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti (omezené a vy-jednávací řízení, soutěžní dialog) Zadavatel může v užším, jednacím řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu omezit počet zájemců pro účast v tomto řízení podle § 61 ZVZ (logická vazba – NUTNO VYPLNIT).  Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců: – Zadavatel uvede v případě, že chce omezit počet zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti, objektivní kritéria pro jejich výběr (text, max. 1000 znaků).: 
	mezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti (omezené a vy-jednávací řízení, soutěžní dialog) Zadavatel může v užším, jednacím řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu omezit počet zájemců pro účast v tomto řízení podle § 61 ZVZ (logická vazba – NUTNO VYPLNIT).  Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců: – Zadavatel uvede v případě, že chce omezit počet zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti, objektivní kritéria pro jejich výběr (text, max. 1000 znaků).: 
	mezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti (omezené a vy-jednávací řízení, soutěžní dialog) Zadavatel může v užším, jednacím řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu omezit počet zájemců pro účast v tomto řízení podle § 61 ZVZ (logická vazba – NUTNO VYPLNIT).  Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců: – Zadavatel uvede v případě, že chce omezit počet zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti, objektivní kritéria pro jejich výběr (text, max. 1000 znaků).: 
	mezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti (omezené a vy-jednávací řízení, soutěžní dialog) Zadavatel může v užším, jednacím řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu omezit počet zájemců pro účast v tomto řízení podle § 61 ZVZ (logická vazba – NUTNO VYPLNIT).  Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců: – Zadavatel uvede v případě, že chce omezit počet zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti, objektivní kritéria pro jejich výběr (text, max. 1000 znaků).: 
	mezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti (omezené a vy-jednávací řízení, soutěžní dialog) Zadavatel může v užším, jednacím řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu omezit počet zájemců pro účast v tomto řízení podle § 61 ZVZ (logická vazba – NUTNO VYPLNIT).  Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců: – Zadavatel uvede v případě, že chce omezit počet zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti, objektivní kritéria pro jejich výběr (text, max. 1000 znaků).: 
	Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost)  Zadavatel povinně stanoví základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky výběrem pouze jedné ze 2 nabízených možností – „nejnižší nabídková cena“ nebo „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 („Hospo-dářsky nejvýhodnější nabídka“), je povinen uvést, zda hodnotící kritéria včetně jejich vah jsou stanovena v níže uvedené tabulce kritérií uvedených níže (kritéria pro zadání zakázky by měla být uvedena spolu se svou váhou nebo v sestupném pořadí podle důležitosti, pokud z prokazatelných důvodů není možné uvést váhu)“) nebo v zadávací dokumentaci či jiném dokumentu („kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu“) výběrem pouze jedné ze 2 nabízených možností.  V případě, že Zadavatel vybere možnost uvedení kritérií v tabulce („kritérií uvedených níže“) je povinen v této tabulce stanovit dílčí kritéria (text, max. 255 znaků) a váhy, vyjádřená 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). Zadavatel může, v případě, že není objektivně schopen stanovit váhu dílčích hodnotících kritérií, uvést dílčí hodnotící kritéria v tabulce v sestupném pořadí podle významu, který jim přiřadí (§ 78 odst. 7 ZVZ). : 
	Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost)  Zadavatel povinně stanoví základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky výběrem pouze jedné ze 2 nabízených možností – „nejnižší nabídková cena“ nebo „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 („Hospo-dářsky nejvýhodnější nabídka“), je povinen uvést, zda hodnotící kritéria včetně jejich vah jsou stanovena v níže uvedené tabulce kritérií uvedených níže (kritéria pro zadání zakázky by měla být uvedena spolu se svou váhou nebo v sestupném pořadí podle důležitosti, pokud z prokazatelných důvodů není možné uvést váhu)“) nebo v zadávací dokumentaci či jiném dokumentu („kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu“) výběrem pouze jedné ze 2 nabízených možností.  V případě, že Zadavatel vybere možnost uvedení kritérií v tabulce („kritérií uvedených níže“) je povinen v této tabulce stanovit dílčí kritéria (text, max. 255 znaků) a váhy, vyjádřená 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). Zadavatel může, v případě, že není objektivně schopen stanovit váhu dílčích hodnotících kritérií, uvést dílčí hodnotící kritéria v tabulce v sestupném pořadí podle významu, který jim přiřadí (§ 78 odst. 7 ZVZ). : 
	Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost)  Zadavatel povinně stanoví základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky výběrem pouze jedné ze 2 nabízených možností – „nejnižší nabídková cena“ nebo „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 („Hospo-dářsky nejvýhodnější nabídka“), je povinen uvést, zda hodnotící kritéria včetně jejich vah jsou stanovena v níže uvedené tabulce kritérií uvedených níže (kritéria pro zadání zakázky by měla být uvedena spolu se svou váhou nebo v sestupném pořadí podle důležitosti, pokud z prokazatelných důvodů není možné uvést váhu)“) nebo v zadávací dokumentaci či jiném dokumentu („kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu“) výběrem pouze jedné ze 2 nabízených možností.  V případě, že Zadavatel vybere možnost uvedení kritérií v tabulce („kritérií uvedených níže“) je povinen v této tabulce stanovit dílčí kritéria (text, max. 255 znaků) a váhy, vyjádřená 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). Zadavatel může, v případě, že není objektivně schopen stanovit váhu dílčích hodnotících kritérií, uvést dílčí hodnotící kritéria v tabulce v sestupném pořadí podle významu, který jim přiřadí (§ 78 odst. 7 ZVZ). : 
	Kritéria pro zadání zakázky (označte prosím příslušnou možnost)  Zadavatel povinně stanoví základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky výběrem pouze jedné ze 2 nabízených možností – „nejnižší nabídková cena“ nebo „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 („Hospo-dářsky nejvýhodnější nabídka“), je povinen uvést, zda hodnotící kritéria včetně jejich vah jsou stanovena v níže uvedené tabulce kritérií uvedených níže (kritéria pro zadání zakázky by měla být uvedena spolu se svou váhou nebo v sestupném pořadí podle důležitosti, pokud z prokazatelných důvodů není možné uvést váhu)“) nebo v zadávací dokumentaci či jiném dokumentu („kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu“) výběrem pouze jedné ze 2 nabízených možností.  V případě, že Zadavatel vybere možnost uvedení kritérií v tabulce („kritérií uvedených níže“) je povinen v této tabulce stanovit dílčí kritéria (text, max. 255 znaků) a váhy, vyjádřená 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). Zadavatel může, v případě, že není objektivně schopen stanovit váhu dílčích hodnotících kritérií, uvést dílčí hodnotící kritéria v tabulce v sestupném pořadí podle významu, který jim přiřadí (§ 78 odst. 7 ZVZ). : 
	Spisové číslo přidělené veřejným Zadavatelem (je-li to relevantní) Zadavatel uvede své vlastní číslo jednací (spisovou značku), pod kterým vede on sám oznámení dané ve-řejné zakázky ve své evidenci (text, max. 100 znaků).: 
	Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky  Jedná se o předchozí uveřejnění v Úředním věstníku EU (TED). Zadavatel povinně zaškrtne „ano“ (logická vazba – NUTNO VYPLNIT) v případě, že oznámil úmysl zadat tuto veřejnou zakázku uveřejněním formulá-ře „Oznámení předběžných informací“ nebo oznámil uveřejnění předběžných informací na svém profilu Zadavatele uveřejněním formuláře „Oznámení na profilu kupujícího“, popř. uveřejnil jiné informace týkající se této veřejné zakázky v TEDu, nebo v případě, že Zadavatel oznámil úmysl zadat tuto veřejnou zakázku jiným uveřejněním. V opačném případě zaškrtne „ne“. Zadavatel zjistí číslo předchozích uveřejnění v TEDu na internetových stránkách http://ted.europa.eu (specifický formát čísla 20xx/S yyy-zzzzzz, kde 20xx je rok, xx může nabývat hodnot 00-99, yyy jsou 1 – 3 číslice a zzzzzz je 6 číslic). : 
	Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky  Jedná se o předchozí uveřejnění v Úředním věstníku EU (TED). Zadavatel povinně zaškrtne „ano“ (logická vazba – NUTNO VYPLNIT) v případě, že oznámil úmysl zadat tuto veřejnou zakázku uveřejněním formulá-ře „Oznámení předběžných informací“ nebo oznámil uveřejnění předběžných informací na svém profilu Zadavatele uveřejněním formuláře „Oznámení na profilu kupujícího“, popř. uveřejnil jiné informace týkající se této veřejné zakázky v TEDu, nebo v případě, že Zadavatel oznámil úmysl zadat tuto veřejnou zakázku jiným uveřejněním. V opačném případě zaškrtne „ne“. Zadavatel zjistí číslo předchozích uveřejnění v TEDu na internetových stránkách http://ted.europa.eu (specifický formát čísla 20xx/S yyy-zzzzzz, kde 20xx je rok, xx může nabývat hodnot 00-99, yyy jsou 1 – 3 číslice a zzzzzz je 6 číslic). : 
	Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky  Jedná se o předchozí uveřejnění v Úředním věstníku EU (TED). Zadavatel povinně zaškrtne „ano“ (logická vazba – NUTNO VYPLNIT) v případě, že oznámil úmysl zadat tuto veřejnou zakázku uveřejněním formulá-ře „Oznámení předběžných informací“ nebo oznámil uveřejnění předběžných informací na svém profilu Zadavatele uveřejněním formuláře „Oznámení na profilu kupujícího“, popř. uveřejnil jiné informace týkající se této veřejné zakázky v TEDu, nebo v případě, že Zadavatel oznámil úmysl zadat tuto veřejnou zakázku jiným uveřejněním. V opačném případě zaškrtne „ne“. Zadavatel zjistí číslo předchozích uveřejnění v TEDu na internetových stránkách http://ted.europa.eu (specifický formát čísla 20xx/S yyy-zzzzzz, kde 20xx je rok, xx může nabývat hodnot 00-99, yyy jsou 1 – 3 číslice a zzzzzz je 6 číslic). : 
	Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky  Jedná se o předchozí uveřejnění v Úředním věstníku EU (TED). Zadavatel povinně zaškrtne „ano“ (logická vazba – NUTNO VYPLNIT) v případě, že oznámil úmysl zadat tuto veřejnou zakázku uveřejněním formulá-ře „Oznámení předběžných informací“ nebo oznámil uveřejnění předběžných informací na svém profilu Zadavatele uveřejněním formuláře „Oznámení na profilu kupujícího“, popř. uveřejnil jiné informace týkající se této veřejné zakázky v TEDu, nebo v případě, že Zadavatel oznámil úmysl zadat tuto veřejnou zakázku jiným uveřejněním. V opačném případě zaškrtne „ne“. Zadavatel zjistí číslo předchozích uveřejnění v TEDu na internetových stránkách http://ted.europa.eu (specifický formát čísla 20xx/S yyy-zzzzzz, kde 20xx je rok, xx může nabývat hodnot 00-99, yyy jsou 1 – 3 číslice a zzzzzz je 6 číslic). : 
	Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky  Jedná se o předchozí uveřejnění v Úředním věstníku EU (TED). Zadavatel povinně zaškrtne „ano“ (logická vazba – NUTNO VYPLNIT) v případě, že oznámil úmysl zadat tuto veřejnou zakázku uveřejněním formulá-ře „Oznámení předběžných informací“ nebo oznámil uveřejnění předběžných informací na svém profilu Zadavatele uveřejněním formuláře „Oznámení na profilu kupujícího“, popř. uveřejnil jiné informace týkající se této veřejné zakázky v TEDu, nebo v případě, že Zadavatel oznámil úmysl zadat tuto veřejnou zakázku jiným uveřejněním. V opačném případě zaškrtne „ne“. Zadavatel zjistí číslo předchozích uveřejnění v TEDu na internetových stránkách http://ted.europa.eu (specifický formát čísla 20xx/S yyy-zzzzzz, kde 20xx je rok, xx může nabývat hodnot 00-99, yyy jsou 1 – 3 číslice a zzzzzz je 6 číslic). : 
	oznameni_jine1_den: 
	Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky  Jedná se o předchozí uveřejnění v Úředním věstníku EU (TED). Zadavatel povinně zaškrtne „ano“ (logická vazba – NUTNO VYPLNIT) v případě, že oznámil úmysl zadat tuto veřejnou zakázku uveřejněním formulá-ře „Oznámení předběžných informací“ nebo oznámil uveřejnění předběžných informací na svém profilu Zadavatele uveřejněním formuláře „Oznámení na profilu kupujícího“, popř. uveřejnil jiné informace týkající se této veřejné zakázky v TEDu, nebo v případě, že Zadavatel oznámil úmysl zadat tuto veřejnou zakázku jiným uveřejněním. V opačném případě zaškrtne „ne“. Zadavatel zjistí číslo předchozích uveřejnění v TEDu na internetových stránkách http://ted.europa.eu (specifický formát čísla 20xx/S yyy-zzzzzz, kde 20xx je rok, xx může nabývat hodnot 00-99, yyy jsou 1 – 3 číslice a zzzzzz je 6 číslic). : 
	Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky  Jedná se o předchozí uveřejnění v Úředním věstníku EU (TED). Zadavatel povinně zaškrtne „ano“ (logická vazba – NUTNO VYPLNIT) v případě, že oznámil úmysl zadat tuto veřejnou zakázku uveřejněním formulá-ře „Oznámení předběžných informací“ nebo oznámil uveřejnění předběžných informací na svém profilu Zadavatele uveřejněním formuláře „Oznámení na profilu kupujícího“, popř. uveřejnil jiné informace týkající se této veřejné zakázky v TEDu, nebo v případě, že Zadavatel oznámil úmysl zadat tuto veřejnou zakázku jiným uveřejněním. V opačném případě zaškrtne „ne“. Zadavatel zjistí číslo předchozích uveřejnění v TEDu na internetových stránkách http://ted.europa.eu (specifický formát čísla 20xx/S yyy-zzzzzz, kde 20xx je rok, xx může nabývat hodnot 00-99, yyy jsou 1 – 3 číslice a zzzzzz je 6 číslic). : 
	Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky  Jedná se o předchozí uveřejnění v Úředním věstníku EU (TED). Zadavatel povinně zaškrtne „ano“ (logická vazba – NUTNO VYPLNIT) v případě, že oznámil úmysl zadat tuto veřejnou zakázku uveřejněním formulá-ře „Oznámení předběžných informací“ nebo oznámil uveřejnění předběžných informací na svém profilu Zadavatele uveřejněním formuláře „Oznámení na profilu kupujícího“, popř. uveřejnil jiné informace týkající se této veřejné zakázky v TEDu, nebo v případě, že Zadavatel oznámil úmysl zadat tuto veřejnou zakázku jiným uveřejněním. V opačném případě zaškrtne „ne“. Zadavatel zjistí číslo předchozích uveřejnění v TEDu na internetových stránkách http://ted.europa.eu (specifický formát čísla 20xx/S yyy-zzzzzz, kde 20xx je rok, xx může nabývat hodnot 00-99, yyy jsou 1 – 3 číslice a zzzzzz je 6 číslic). : 
	Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky  Jedná se o předchozí uveřejnění v Úředním věstníku EU (TED). Zadavatel povinně zaškrtne „ano“ (logická vazba – NUTNO VYPLNIT) v případě, že oznámil úmysl zadat tuto veřejnou zakázku uveřejněním formulá-ře „Oznámení předběžných informací“ nebo oznámil uveřejnění předběžných informací na svém profilu Zadavatele uveřejněním formuláře „Oznámení na profilu kupujícího“, popř. uveřejnil jiné informace týkající se této veřejné zakázky v TEDu, nebo v případě, že Zadavatel oznámil úmysl zadat tuto veřejnou zakázku jiným uveřejněním. V opačném případě zaškrtne „ne“. Zadavatel zjistí číslo předchozích uveřejnění v TEDu na internetových stránkách http://ted.europa.eu (specifický formát čísla 20xx/S yyy-zzzzzz, kde 20xx je rok, xx může nabývat hodnot 00-99, yyy jsou 1 – 3 číslice a zzzzzz je 6 číslic). : 
	Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky  Jedná se o předchozí uveřejnění v Úředním věstníku EU (TED). Zadavatel povinně zaškrtne „ano“ (logická vazba – NUTNO VYPLNIT) v případě, že oznámil úmysl zadat tuto veřejnou zakázku uveřejněním formulá-ře „Oznámení předběžných informací“ nebo oznámil uveřejnění předběžných informací na svém profilu Zadavatele uveřejněním formuláře „Oznámení na profilu kupujícího“, popř. uveřejnil jiné informace týkající se této veřejné zakázky v TEDu, nebo v případě, že Zadavatel oznámil úmysl zadat tuto veřejnou zakázku jiným uveřejněním. V opačném případě zaškrtne „ne“. Zadavatel zjistí číslo předchozích uveřejnění v TEDu na internetových stránkách http://ted.europa.eu (specifický formát čísla 20xx/S yyy-zzzzzz, kde 20xx je rok, xx může nabývat hodnot 00-99, yyy jsou 1 – 3 číslice a zzzzzz je 6 číslic). : 
	oznameni_ur_vest3: 
	Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky  Jedná se o předchozí uveřejnění v Úředním věstníku EU (TED). Zadavatel povinně zaškrtne „ano“ (logická vazba – NUTNO VYPLNIT) v případě, že oznámil úmysl zadat tuto veřejnou zakázku uveřejněním formulá-ře „Oznámení předběžných informací“ nebo oznámil uveřejnění předběžných informací na svém profilu Zadavatele uveřejněním formuláře „Oznámení na profilu kupujícího“, popř. uveřejnil jiné informace týkající se této veřejné zakázky v TEDu, nebo v případě, že Zadavatel oznámil úmysl zadat tuto veřejnou zakázku jiným uveřejněním. V opačném případě zaškrtne „ne“. Zadavatel zjistí číslo předchozích uveřejnění v TEDu na internetových stránkách http://ted.europa.eu (specifický formát čísla 20xx/S yyy-zzzzzz, kde 20xx je rok, xx může nabývat hodnot 00-99, yyy jsou 1 – 3 číslice a zzzzzz je 6 číslic). : 
	oznameni_ur_vest: 
	Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky  Jedná se o předchozí uveřejnění v Úředním věstníku EU (TED). Zadavatel povinně zaškrtne „ano“ (logická vazba – NUTNO VYPLNIT) v případě, že oznámil úmysl zadat tuto veřejnou zakázku uveřejněním formulá-ře „Oznámení předběžných informací“ nebo oznámil uveřejnění předběžných informací na svém profilu Zadavatele uveřejněním formuláře „Oznámení na profilu kupujícího“, popř. uveřejnil jiné informace týkající se této veřejné zakázky v TEDu, nebo v případě, že Zadavatel oznámil úmysl zadat tuto veřejnou zakázku jiným uveřejněním. V opačném případě zaškrtne „ne“. Zadavatel zjistí číslo předchozích uveřejnění v TEDu na internetových stránkách http://ted.europa.eu (specifický formát čísla 20xx/S yyy-zzzzzz, kde 20xx je rok, xx může nabývat hodnot 00-99, yyy jsou 1 – 3 číslice a zzzzzz je 6 číslic). : 
	oznameni_den: 
	Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky  Jedná se o předchozí uveřejnění v Úředním věstníku EU (TED). Zadavatel povinně zaškrtne „ano“ (logická vazba – NUTNO VYPLNIT) v případě, že oznámil úmysl zadat tuto veřejnou zakázku uveřejněním formulá-ře „Oznámení předběžných informací“ nebo oznámil uveřejnění předběžných informací na svém profilu Zadavatele uveřejněním formuláře „Oznámení na profilu kupujícího“, popř. uveřejnil jiné informace týkající se této veřejné zakázky v TEDu, nebo v případě, že Zadavatel oznámil úmysl zadat tuto veřejnou zakázku jiným uveřejněním. V opačném případě zaškrtne „ne“. Zadavatel zjistí číslo předchozích uveřejnění v TEDu na internetových stránkách http://ted.europa.eu (specifický formát čísla 20xx/S yyy-zzzzzz, kde 20xx je rok, xx může nabývat hodnot 00-99, yyy jsou 1 – 3 číslice a zzzzzz je 6 číslic). : 
	Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace sou-těžního dialogu (v případě soutěžního dialogu) Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům – Zadavatel uvede datum (spec. formát - dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic) a hodinu (formát času – hh:mm, 5 znaků z toho 4 čísli-ce), do které přijímá od dodavatelů žádost o poskytnutí zadávací dokumentace, neposkytuje-li neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci. Zadavatel je povinen dodržet lhůty podle § 48 ZVZ. Zadava-tel, který zavádí dynamický nákupní systém tuto položku nevyplňuje. Dokumentace za úplatu – Zadavatel povinně zaškrtne „ano“ v případě, že požaduje úhradu nákladů souvi-sejících s poskytnutím zadávací dokumentace. V opačném případě zaškrtne „ne“.  (pokud ano, pouze číselné údaje) uveďte cenu  – v případě, že Zadavatel zaškrtne v předchozí položce „ano“, pak je povinen uvést finanční částku a měnu bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK.  Podmínky a způsob platby: – Zadavatel uvede další informace pro dodavatele (text, max. 255 znaků), kte-ré se týkají platebních podmínek a způsobu poskytnutí dokumentace (zejména způsob jakým dodavatelé uhradí náklady za získání zadávací dokumentace). : 
	dokumentace_uplata_mena: 
	Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace sou-těžního dialogu (v případě soutěžního dialogu) Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům – Zadavatel uvede datum (spec. formát - dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic) a hodinu (formát času – hh:mm, 5 znaků z toho 4 čísli-ce), do které přijímá od dodavatelů žádost o poskytnutí zadávací dokumentace, neposkytuje-li neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci. Zadavatel je povinen dodržet lhůty podle § 48 ZVZ. Zadava-tel, který zavádí dynamický nákupní systém tuto položku nevyplňuje. Dokumentace za úplatu – Zadavatel povinně zaškrtne „ano“ v případě, že požaduje úhradu nákladů souvi-sejících s poskytnutím zadávací dokumentace. V opačném případě zaškrtne „ne“.  (pokud ano, pouze číselné údaje) uveďte cenu  – v případě, že Zadavatel zaškrtne v předchozí položce „ano“, pak je povinen uvést finanční částku a měnu bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK.  Podmínky a způsob platby: – Zadavatel uvede další informace pro dodavatele (text, max. 255 znaků), kte-ré se týkají platebních podmínek a způsobu poskytnutí dokumentace (zejména způsob jakým dodavatelé uhradí náklady za získání zadávací dokumentace). : 
	Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace sou-těžního dialogu (v případě soutěžního dialogu) Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům – Zadavatel uvede datum (spec. formát - dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic) a hodinu (formát času – hh:mm, 5 znaků z toho 4 čísli-ce), do které přijímá od dodavatelů žádost o poskytnutí zadávací dokumentace, neposkytuje-li neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci. Zadavatel je povinen dodržet lhůty podle § 48 ZVZ. Zadava-tel, který zavádí dynamický nákupní systém tuto položku nevyplňuje. Dokumentace za úplatu – Zadavatel povinně zaškrtne „ano“ v případě, že požaduje úhradu nákladů souvi-sejících s poskytnutím zadávací dokumentace. V opačném případě zaškrtne „ne“.  (pokud ano, pouze číselné údaje) uveďte cenu  – v případě, že Zadavatel zaškrtne v předchozí položce „ano“, pak je povinen uvést finanční částku a měnu bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK.  Podmínky a způsob platby: – Zadavatel uvede další informace pro dodavatele (text, max. 255 znaků), kte-ré se týkají platebních podmínek a způsobu poskytnutí dokumentace (zejména způsob jakým dodavatelé uhradí náklady za získání zadávací dokumentace). : 
	Podmínky pro otevírání nabídek  Zadavatel povinně uvede datum (spec. formát - dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic) a hodinu (formát času – hh:mm, max. 5 znaků z toho 4  číslice), kdy  bude provádět otevírání obálek s nabídkami. ► (je-li to relevantní) Místo  – Zadavatel uvede místo, kde bude probíhat otevírání obálek s nabídkami (text, max. 100 znaků). ► Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek (pokud ano) –Zadavatel zaškrtne „ano“ v případě, že stanoví právo dalším osobám účastnit se otevírání obálek (text, max. 255 znaků). Zadavatel je povinen dodržet povinnost vyplývající z ustanovení § 71 odst. 7. V opačném případě za-škrtne „ne“. : 
	Podmínky pro otevírání nabídek  Zadavatel povinně uvede datum (spec. formát - dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic) a hodinu (formát času – hh:mm, max. 5 znaků z toho 4  číslice), kdy  bude provádět otevírání obálek s nabídkami. ► (je-li to relevantní) Místo  – Zadavatel uvede místo, kde bude probíhat otevírání obálek s nabídkami (text, max. 100 znaků). ► Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek (pokud ano) –Zadavatel zaškrtne „ano“ v případě, že stanoví právo dalším osobám účastnit se otevírání obálek (text, max. 255 znaků). Zadavatel je povinen dodržet povinnost vyplývající z ustanovení § 71 odst. 7. V opačném případě za-škrtne „ne“. : 
	lhuta_pristup_cas: 
	Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace sou-těžního dialogu (v případě soutěžního dialogu) Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům – Zadavatel uvede datum (spec. formát - dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic) a hodinu (formát času – hh:mm, 5 znaků z toho 4 čísli-ce), do které přijímá od dodavatelů žádost o poskytnutí zadávací dokumentace, neposkytuje-li neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci. Zadavatel je povinen dodržet lhůty podle § 48 ZVZ. Zadava-tel, který zavádí dynamický nákupní systém tuto položku nevyplňuje. Dokumentace za úplatu – Zadavatel povinně zaškrtne „ano“ v případě, že požaduje úhradu nákladů souvi-sejících s poskytnutím zadávací dokumentace. V opačném případě zaškrtne „ne“.  (pokud ano, pouze číselné údaje) uveďte cenu  – v případě, že Zadavatel zaškrtne v předchozí položce „ano“, pak je povinen uvést finanční částku a měnu bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK.  Podmínky a způsob platby: – Zadavatel uvede další informace pro dodavatele (text, max. 255 znaků), kte-ré se týkají platebních podmínek a způsobu poskytnutí dokumentace (zejména způsob jakým dodavatelé uhradí náklady za získání zadávací dokumentace). : 
	lhuta_pristup_datum: 
	Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace sou-těžního dialogu (v případě soutěžního dialogu) Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům – Zadavatel uvede datum (spec. formát - dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic) a hodinu (formát času – hh:mm, 5 znaků z toho 4 čísli-ce), do které přijímá od dodavatelů žádost o poskytnutí zadávací dokumentace, neposkytuje-li neomezený a přímý dálkový přístup k zadávací dokumentaci. Zadavatel je povinen dodržet lhůty podle § 48 ZVZ. Zadava-tel, který zavádí dynamický nákupní systém tuto položku nevyplňuje. Dokumentace za úplatu – Zadavatel povinně zaškrtne „ano“ v případě, že požaduje úhradu nákladů souvi-sejících s poskytnutím zadávací dokumentace. V opačném případě zaškrtne „ne“.  (pokud ano, pouze číselné údaje) uveďte cenu  – v případě, že Zadavatel zaškrtne v předchozí položce „ano“, pak je povinen uvést finanční částku a měnu bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK.  Podmínky a způsob platby: – Zadavatel uvede další informace pro dodavatele (text, max. 255 znaků), kte-ré se týkají platebních podmínek a způsobu poskytnutí dokumentace (zejména způsob jakým dodavatelé uhradí náklady za získání zadávací dokumentace). : 
	lhuta_doruceni_cas: 
	Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast Zadavatel povinně uvede datum (spec. formát - dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic, NUTNO VYPLNIT) a hodinu (formát času – hh:mm, 5 znaků z toho 4 číslice), do které musí dodavatelé podat své nabídky, resp. doručit žádosti o účast. V případě, že Zadavatel požaduje nejprve doručení žádostí o účast, uvede v položce IV.3.4) lhůtu pro doručení žádostí o účast. V tomto případě uvede Zadavatel lhůtu pro podání na-bídek ve výzvě k podání nabídek.: 
	lhuta_doruceni_datum: 
	Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast Zadavatel povinně uvede datum (spec. formát - dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic, NUTNO VYPLNIT) a hodinu (formát času – hh:mm, 5 znaků z toho 4 číslice), do které musí dodavatelé podat své nabídky, resp. doručit žádosti o účast. V případě, že Zadavatel požaduje nejprve doručení žádostí o účast, uvede v položce IV.3.4) lhůtu pro doručení žádostí o účast. V tomto případě uvede Zadavatel lhůtu pro podání na-bídek ve výzvě k podání nabídek.: 
	Jiný: – Zadavatel vyplní tuto položku, pokud přijímá nabídky i v jiném jazyce, který není ve výběru uveden (text, max. 100 znaků); do položky uvede kód jazyka (text, 2 znaky) dle formátu ISO viz http://www.isvz.cz/isvz/Podpora/cis_jazyky.xls.  : 
	Úřední jazyk (jazyky) EU – Zadavatel vybere jeden nebo více jazyků, ve kterých mají být nabídky nebo žádosti o účast předloženy. Nabídky jsou obvykle předkládány v českém jazyce, tj. Zadavatel zaškrtne možnost „CS“. Zkratky mají následující význam: ES – španělština, BG – bulharština, CS – čeština, DA – dánština, DE – němčina, ET – estonština, EL – řečtina, EN – angličtina, FR – francouzština, IE – irština, IT – italština, LV – lotyština, LT – litevština, HU – maďarština, MT – maltština, NL – holandština, PL – polština, PT – portugalština, RO – rumunština, SK – slovenština, SL – slovinština, FI – finština, SV - švédština, : 
	Jakýkoli úřední jazyk EU – Zadavatel zaškrtne, pokud vybere jeden nebo více jazyků, které jsou úřed-ním jazykem EU.: 
	lhuta_odeslani_datum: 
	lhuta_odeslani_datum_F: 
	minimalni_doba: 
	Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán Zadavatel povinně vyplní pouze jednu ze 3 nabízených možností. Tato položka se týká všech zadávacích řízení. Zadavatel buď uvede konec zadávací lhůty podle § 43 ZVZ, po kterou je uchazeč vázán svou nabíd-kou („Do“) (spec. formát - dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic) nebo stanoví dobu trvání zadávací lhůty v měsících nebo ve dnech (celé číslo, 3 číslice). : 
	podminky_pro_otevirani_datum: 
	Podmínky pro otevírání nabídek  Zadavatel povinně uvede datum (spec. formát - dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic) a hodinu (formát času – hh:mm, max. 5 znaků z toho 4  číslice), kdy  bude provádět otevírání obálek s nabídkami. ► (je-li to relevantní) Místo  – Zadavatel uvede místo, kde bude probíhat otevírání obálek s nabídkami (text, max. 100 znaků). ► Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek (pokud ano) –Zadavatel zaškrtne „ano“ v případě, že stanoví právo dalším osobám účastnit se otevírání obálek (text, max. 255 znaků). Zadavatel je povinen dodržet povinnost vyplývající z ustanovení § 71 odst. 7. V opačném případě za-škrtne „ne“. : 
	podminky_otevirani_cas: 
	Podmínky pro otevírání nabídek  Zadavatel povinně uvede datum (spec. formát - dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic) a hodinu (formát času – hh:mm, max. 5 znaků z toho 4  číslice), kdy  bude provádět otevírání obálek s nabídkami. ► (je-li to relevantní) Místo  – Zadavatel uvede místo, kde bude probíhat otevírání obálek s nabídkami (text, max. 100 znaků). ► Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek (pokud ano) –Zadavatel zaškrtne „ano“ v případě, že stanoví právo dalším osobám účastnit se otevírání obálek (text, max. 255 znaků). Zadavatel je povinen dodržet povinnost vyplývající z ustanovení § 71 odst. 7. V opačném případě za-škrtne „ne“. : 
	Podmínky pro otevírání nabídek  Zadavatel povinně uvede datum (spec. formát - dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic) a hodinu (formát času – hh:mm, max. 5 znaků z toho 4  číslice), kdy  bude provádět otevírání obálek s nabídkami. ► (je-li to relevantní) Místo  – Zadavatel uvede místo, kde bude probíhat otevírání obálek s nabídkami (text, max. 100 znaků). ► Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek (pokud ano) –Zadavatel zaškrtne „ano“ v případě, že stanoví právo dalším osobám účastnit se otevírání obálek (text, max. 255 znaků). Zadavatel je povinen dodržet povinnost vyplývající z ustanovení § 71 odst. 7. V opačném případě za-škrtne „ne“. : Městský úřad Železný Brod, náměstí 3. května 1, Železný Brod
	doba_trvani_mesice: 
	Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán Zadavatel povinně vyplní pouze jednu ze 3 nabízených možností. Tato položka se týká všech zadávacích řízení. Zadavatel buď uvede konec zadávací lhůty podle § 43 ZVZ, po kterou je uchazeč vázán svou nabíd-kou („Do“) (spec. formát - dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic) nebo stanoví dobu trvání zadávací lhůty v měsících nebo ve dnech (celé číslo, 3 číslice). : 
	doba_trvani_dny: 
	Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán Zadavatel povinně vyplní pouze jednu ze 3 nabízených možností. Tato položka se týká všech zadávacích řízení. Zadavatel buď uvede konec zadávací lhůty podle § 43 ZVZ, po kterou je uchazeč vázán svou nabíd-kou („Do“) (spec. formát - dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic) nebo stanoví dobu trvání zadávací lhůty v měsících nebo ve dnech (celé číslo, 3 číslice). : 
	Podmínky pro otevírání nabídek  Zadavatel povinně uvede datum (spec. formát - dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic) a hodinu (formát času – hh:mm, max. 5 znaků z toho 4  číslice), kdy  bude provádět otevírání obálek s nabídkami. ► (je-li to relevantní) Místo  – Zadavatel uvede místo, kde bude probíhat otevírání obálek s nabídkami (text, max. 100 znaků). ► Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek (pokud ano) –Zadavatel zaškrtne „ano“ v případě, že stanoví právo dalším osobám účastnit se otevírání obálek (text, max. 255 znaků). Zadavatel je povinen dodržet povinnost vyplývající z ustanovení § 71 odst. 7. V opačném případě za-škrtne „ne“. : Otevírání obálek se může zúčastnit vždy jeden zástupce každého uchazeče, který podal nabídku.
	Lv_IV_3_6: 
	It_IV_3_6: 
	Fr_IV_3_6: 
	En_IV_3_6: 
	El_IV_3_6: 
	Et_IV_3_6: 
	De_IV_3_6: 
	Da_IV_3_6: 
	Cs_IV_3_6: true
	Es_IV_3_6: 
	Sv_IV_3_6: 
	Fi_IV_3_6: 
	Sl_IV_3_6: 
	Sk_IV_3_6: 
	Pt_IV_3_6: 
	Pl_IV_3_6: 
	Nl_IV_3_6: 
	Mt_IV_3_6: 
	Hu_IV_3_6: 
	Lt_IV_3_6: 
	v případě potřeby může Zadavatel uvést všechny ostatní relevantní informace, které se vztahují k dané ve-řejné zakázce a které nebylo možné uvést v některé z předchozích položek formuláře. V případě soutěžní-ho dialogu může Zadavatel uvést, že bude poskytovat soutěžní ceny za předložené řešení, které je způsobi-lé splnit jeho podmínky a požadavky (text, max. 8000 znaků). : 
	Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z  prostředků Evropské unie - Za-davatel zaškrtne „ano“ v případě, že je veřejná zakázka zcela či zčásti financována z fondů Evropské unie. V opačném případě zaškrtne „ne“. (pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy – v případě, že Zadavatel zaškrtne v položce VI.2) „ano“ uvede název fondu/programu/projektu, ze kterého je veřejná zakázka financována (text, max. 1000 znaků).: 
	Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z  prostředků Evropské unie - Za-davatel zaškrtne „ano“ v případě, že je veřejná zakázka zcela či zčásti financována z fondů Evropské unie. V opačném případě zaškrtne „ne“. (pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy – v případě, že Zadavatel zaškrtne v položce VI.2) „ano“ uvede název fondu/programu/projektu, ze kterého je veřejná zakázka financována (text, max. 1000 znaků).: 
	Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z  prostředků Evropské unie - Za-davatel zaškrtne „ano“ v případě, že je veřejná zakázka zcela či zčásti financována z fondů Evropské unie. V opačném případě zaškrtne „ne“. (pokud ano) uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy – v případě, že Zadavatel zaškrtne v položce VI.2) „ano“ uvede název fondu/programu/projektu, ze kterého je veřejná zakázka financována (text, max. 1000 znaků).: 
	Jde o opakovanou zakázku  – Zadavatel zaškrtne „ano“ v případě, že předpokládá opakování veřejné za-kázky se stejným plněním. V opačném případě zaškrtne „ne“.  (pokud ano) uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení: – v případě, že Zadavatel za-škrtne v položce VI.1) „ano“, pak uvede datum (spec. formát - dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic), kdy předpokládá uveřejnit další oznámení o veřejné zakázce.: 
	Jde o opakovanou zakázku  – Zadavatel zaškrtne „ano“ v případě, že předpokládá opakování veřejné za-kázky se stejným plněním. V opačném případě zaškrtne „ne“.  (pokud ano) uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení: – v případě, že Zadavatel za-škrtne v položce VI.1) „ano“, pak uvede datum (spec. formát - dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic), kdy předpokládá uveřejnit další oznámení o veřejné zakázce.: 
	Jde o opakovanou zakázku  – Zadavatel zaškrtne „ano“ v případě, že předpokládá opakování veřejné za-kázky se stejným plněním. V opačném případě zaškrtne „ne“.  (pokud ano) uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení: – v případě, že Zadavatel za-škrtne v položce VI.1) „ano“, pak uvede datum (spec. formát - dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic), kdy předpokládá uveřejnit další oznámení o veřejné zakázce.: 
	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. : 
	Internetová adresa (URL) – Zadavatel uvede internetovou adresu subjektu (text, max. 255 znaků). URL nesmí obsahovat znak“@“. : 
	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. : 
	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.  : 
	Stát – povinně se uvádí kód státu dle sídla Zadavatele (text, 2 znaky). Zadavatel použije platný číselník států (např. kód ČR 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.: 
	Obec – uvede se název obce nebo název části obce (text, max. 100 znaků).  : 
	Poštovní adresa – Zadavatel uvede název ulice a číslo popisné, popř. číslo orientační dle sídla subjektu (text, max. 255 znaků). : 
	Úřední název – uvede se název subjektu, který je oprávněn podat informace o podání návrhu na zahá-jení řízení o přezkoumání úkonů Zadavatele (text, max. 255 znaků, logická vazba – NUTNO VYPL-NIT). : 
	Podání odvolání (vyplňte prosím bod VI.4.2) nebo podle potřeby bod VI.4.3) Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání – Zadavatel uvede informace týkající se lhůt, ve kte-rých je možné podat návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů Zadavatele (text, max. 500 znaků). V případě, že Zadavatel nevyplní položku VI.4.2) vyplňuje údaje v položce VI.4.3). : 
	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 kombi-nace číslic a mezer, max. 33 znaků). : 
	Internetová adresa (URL) – Zadavatel uvede internetovou adresu Úřadu pro ochranu hospodářské sou-těže (text, max. 255 znaků) : www.compet.cz. URL nesmí obsahovat znak „@“. : 
	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 kombi-nace číslic a mezer, max. 33 znaků). : 
	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. : 
	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 hospodář-ské soutěže: 604 55 (text, 6 znaků z toho 5 číslic a 1 mezera). : 
	Obec – Zadavatel uvede název obce (text, max. 100 znaků), ve které má sídlo Úřad pro ochranu hospo-dářské soutěže: 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 : 
	Úřední název – Zadavatel uvede název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (text, max. 255 zna-ků, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). : 
	datum_odeslani: 
	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). : 
	Internetová adresa (URL) – Zadavatel uvede internetovou adresu, na které je možno získat zadávací dokumentaci, případně další informace (text, max. 255 znaků). URL nesmí obsahovat znak „@“.: 
	Fax – Zadavatel uvede číslo faxu kontaktní osoby (spec. formát +XXX YYYYYYYYY, kde XXX je před-volba státu 1 až 3 číslice, YYYYYYYYY je libovolná kombinace číslic a mezer, max. 33 znaků), např. +420 123456789.: 
	E-mail – Zadavatel uvede emailovou adresu kontaktní osoby (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 kontaktní osoby (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 483333966
	K rukám – Zadavatel uvede jméno a příjmení osoby (kontaktní osoba), která je oprávněná přijímat na-bídky nebo žádosti o účast (text, max. 100 znaků). : 
	Kontaktní místa – uvádí se kontaktní údaje o osobě, které uchazeč zašle nabídku/žádost o účast (text, 255 znaků). : 
	Stát – povinně se uvádí kód státu dle sídla Zadavatele (text, 2 znaky).  Zadavatel použije platný číselník států (např. kód ČR je CZ). : 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 Zadavatele se uvede prvních 6 textových znaků. : 46822
	Obec – uvede se název obce nebo název části obce (text, max. 100 znaků). : Železný Brod
	Poštovní adresa – Zadavatel uvede název ulice a číslo popisné, popř. číslo orientační, kam uchazeč pošle svoji nabídku/žádost o účast (text, max. 255 znaků). : 
	Identifikační číslo: (je-li známo) – Zadavatel uvede identifikační číslo, pokud mu bylo přiděleno. : 
	Úřední název – Zadavatel uvede název místa, kam uchazeč pošle svoji nabídku, případně žádost o účast;  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 VYPLNIT). : 
	Internetová adresa (URL) – Zadavatel uvede internetovou adresu, na které je možno získat zadávací dokumentaci, případně další informace (text, max. 255 znaků). URL nesmí obsahovat znak „@“. : 
	Fax – Zadavatel uvede číslo faxu kontaktní osoby (spec. formát +XXX YYYYYYYYY, kde XXX je před-volba státu 1 až 3 číslice, YYYYYYYYY je libovolná kombinace číslic a mezer, max. 33 znaků), např. +420 123456789. : 
	E-mail – Zadavatel uvede emailovou adresu kontaktní osoby (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. : 
	K rukám – Zadavatel uvede jméno a příjmení osoby (kontaktní osoba), která je oprávněná vydávat za-dávací dokumentaci (text, max. 100 znaků). : 
	Tel. – Zadavatel uvede telefonní číslo kontaktní osoby (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.  : 
	Kontaktní místa – uvádí se kontaktní údaje na osobu, u které lze získat zadávací dokumentaci k veřejné zakázce (text, 255 znaků). : 
	Stát – povinně se uvádí kód státu dle sídla Zadavatele (text, 2 znaky). Zadavatel použije platný číselník států (např. kód ČR 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 Zadavatele se uvede prvních 6 textových znaků. : 
	Obec – uvede se název obce nebo název části obce (text, max. 100 znaků). : 
	Poštovní adresa – Zadavatel uvede název ulice a číslo popisné, popř. číslo orientační, kde lze získat zadávací dokumentaci (text, max. 255 znaků).  : 
	Identifikační číslo: (je-li známo) – Zadavatel uvede identifikační číslo, pokud mu bylo přiděleno. : 
	Úřední název – Zadavatel uvede název místa, kde lze získat zadávací dokumentaci k veřejné zakázce; v případě, že se jedná o obchodní společnost uvede se název obchodní firmy zapsané v obchodním rej-stříku, u ostatních subjektů se uvádí název  organizace/instituce, u fyzických osob se uvádí jméno a pří-jmení fyzické osoby (text, max. 255 znaků, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). : 
	Fax – Zadavatel uvede číslo faxu kontaktní osoby (spec.formát +XXX YYYYYYYYY, kde XXX je před-volba státu 1 až 3 číslice, YYYYYYYYY je libovolná kombinace číslic a mezer, max. 33 znaků), např. +420 123456789.  : 
	Tel. – Zadavatel uvede telefonní číslo kontaktní osoby (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. : 
	Internetová adresa (URL) – Zadavatel uvede internetovou adresu, na které je možno získat další infor-mace k veřejné zakázce (text, max. 255 znaků). URL nesmí obsahovat znak „@“. : 
	E-mail – Zadavatel uvede emailovou adresu kontaktní osoby (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. : 
	K rukám – Zadavatel uvede jméno a příjmení osoby (kontaktní osoba), která je oprávněná podávat in-formace (text, max. 100 znaků). : 
	Kontaktní místa – uvádí se kontaktní údaje na osobu, u které lze získat informace k veřejné zakázce (text, max. 255 znaků). : 
	Stát – povinně se uvádí kód státu dle sídla Zadavatele (text, 2 znaky).  Zadavatel použije platný číselník států (např. kód ČR 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 Zadavatele se uvede prvních 6 textových znaků. : 
	Obec – uvede se název obce nebo název části obce (text, max. 100 znaků). : 
	Poštovní adresa – Zadavatel uvede název ulice a číslo popisné, popř. číslo orientační, kde informace lze získat (text, max. 255 znaků). : 
	Identifikační číslo: (je-li známo) – Zadavatel uvede identifikační číslo, pokud mu bylo přiděleno. : 
	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 zapsa-né 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). : 
	Stat_IV: CZ
	PSČ – Zadavatel uvede poštovní směrovací číslo obce Zadavatele, jehož jménem zadává veřejnou za-kázku (text, 6 znaků z toho 5 číslic a 1 mezera), např. PSČ Kladna 1 je 272 01.  V případě PSČ zahra-ničního Zadavatele se uvede prvních 6 textových znaků. : 46822
	Obec_IV: Železný Brod
	Poštovní adresa – Zadavatel uvede název ulice a číslo popisné, popř. číslo orientační, Zadavatele, je-hož jménem zadává veřejnou zakázku (text, max. 255 znaků). : 
	Identifikační číslo: (je-li známo) – Zadavatel uvede identifikační číslo Zadavatele, jehož jménem zadá-vá veřejnou zakázku, pokud mu bylo přiděleno. : 
	Úřední název – Zadavatel uvede název Zadavatele, u obchodních společností uvádí Zadavatel obchod-ní firmu zapsanou v obchodním rejstříku, u ostatních subjektů se uvádí název organizace/instituce, u fy-zických osob se uvádí jméno a příjmení fyzické osoby, jehož jménem zadává veřejnou zakázku (text, max. 255 znaků, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). : 
	Název – Zadavatel uvede název části veřejné zakázky, který tuto část veřejné zakázky jednoznačně identi-fikuje. Zadavatel použije v názvu části veřejné zakázky název, který uvedl v položce II.1, přičemž každá ve-řejná zakázka musí mít v položce II.1 uveden odlišný název. K tomuto názvu připojí Zadavatel jedinečný název části veřejné zakázky (např. Zadavatel v položce II.1 „Název přidělený zakázce veřejným Zadava-telem“ uvedl - Zakoupeni vlaku, pak v Příloze B do názvu části veřejné zakázky uvede například Zakoupeni vlaku / 1. vagon, přičemž nezáleží na velikosti písma (text, max. 255 znaků). Pokud Zadavatel neuvede Název zakázky správně, může dojít k chybnému párování.: 
	Název – Zadavatel uvede název části veřejné zakázky, který tuto část veřejné zakázky jednoznačně identi-fikuje. Zadavatel použije v názvu části veřejné zakázky název, který uvedl v položce II.1, přičemž každá ve-řejná zakázka musí mít v položce II.1 uveden odlišný název. K tomuto názvu připojí Zadavatel jedinečný název části veřejné zakázky (např. Zadavatel v položce II.1 „Název přidělený zakázce veřejným Zadava-telem“ uvedl - Zakoupeni vlaku, pak v Příloze B do názvu části veřejné zakázky uvede například Zakoupeni vlaku / 1. vagon, přičemž nezáleží na velikosti písma (text, max. 255 znaků). Pokud Zadavatel neuvede Název zakázky správně, může dojít k chybnému párování.: 
	cast_zak_cislo: 
	Část zakázky č. – Zadavatel uvede číslo přílohy formou trojmístného čísla (celé číslo, 3 číslice), pod kterou Zadavatel část veřejné zakázky vede. Na všech ostatních podáních (řádných i opravných) k dané části ve-řejné zakázky je Zadavatel povinen označit formuláře tímto údajem, tj. číslem přílohy, které odpovídají pře-dešlým podáním. : 
	predmet_dalsi_slovnik_hl: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)4 – povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět části 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 po-ložky hlavního předmětu části veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu části 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 části veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti Zadava-tele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem části veřejné zakázky. : 
	predmet_dalsi_slovnik_hl_2: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)4 – povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět části 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 po-ložky hlavního předmětu části veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu části 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 části veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti Zadava-tele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem části veřejné zakázky. : 
	predmet_dalsi_slovnik_hl_3: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)4 – povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět části 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 po-ložky hlavního předmětu části veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu části 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 části veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti Zadava-tele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem části veřejné zakázky. : 
	predmet_dalsi_slovnik_hl_4: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)4 – povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět části 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 po-ložky hlavního předmětu části veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu části 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 části veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti Zadava-tele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem části veřejné zakázky. : 
	predmet_dalsi_slovnik_dopl_a: 
	predmet_dalsi_slovnik_dopl_2a: 
	predmet_dalsi_slovnik_dopl_3a: 
	predmet_dalsi_slovnik_dopl_4a: 
	predmet_hl_slovnik_dopl_a: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)4 – povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět části 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 po-ložky hlavního předmětu části veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu části 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 části veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti Zadava-tele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem části veřejné zakázky. : 
	predmet_hl_slovnik_dopl_b: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)4 – povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět části 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 po-ložky hlavního předmětu části veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu části 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 části veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti Zadava-tele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem části veřejné zakázky. : 
	predmet_dalsi_slovnik_dopl_b: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)4 – povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět části 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 po-ložky hlavního předmětu části veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu části 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 části veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti Zadava-tele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem části veřejné zakázky. : 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)4 – povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět části 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 po-ložky hlavního předmětu části veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu části 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 části veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti Zadava-tele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem části veřejné zakázky. : 
	predmet_dalsi_slovnik_dopl_2b: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)4 – povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět části 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 po-ložky hlavního předmětu části veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu části 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 části veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti Zadava-tele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem části veřejné zakázky. : 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)4 – povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět části 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 po-ložky hlavního předmětu části veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu části 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 části veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti Zadava-tele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem části veřejné zakázky. : 
	predmet_dalsi_slovnik_dopl_3b: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)4 – povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět části 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 po-ložky hlavního předmětu části veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu části 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 části veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti Zadava-tele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem části veřejné zakázky. : 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)4 – povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět části 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 po-ložky hlavního předmětu části veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu části 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 části veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti Zadava-tele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem části veřejné zakázky. : 
	predmet_dalsi_slovnik_dopl_4b: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)4 – povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět části 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 po-ložky hlavního předmětu části veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu části 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 části veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti Zadava-tele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem části veřejné zakázky. : 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)4 – povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět části 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 po-ložky hlavního předmětu části veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu části 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 části veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti Zadava-tele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem části veřejné zakázky. : 
	Množství nebo rozsah – Zadavatel uvede informace o množství nebo rozsahu předmětu části veřejné zakázky (text, max. 1000 znaků). (je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH  – Zadavatel stanoví předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na dodávky podle § 14 ZVZ, veřejné zakázky na služby podle § 15 ZVZ nebo veřejné zakázky na stavební práce podle § 16 ZVZ, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 čís-lic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK.  nebo rozsah: mezi (    ) a  (    ) - Zadavatel může při dodržení ustanovení § 13 - § 16 ZVZ uvést rozsah předpokládané hodnoty veřejné zakázky, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická hodnota – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK. : 
	Množství nebo rozsah – Zadavatel uvede informace o množství nebo rozsahu předmětu části veřejné zakázky (text, max. 1000 znaků). (je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH  – Zadavatel stanoví předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na dodávky podle § 14 ZVZ, veřejné zakázky na služby podle § 15 ZVZ nebo veřejné zakázky na stavební práce podle § 16 ZVZ, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 čís-lic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK.  nebo rozsah: mezi (    ) a  (    ) - Zadavatel může při dodržení ustanovení § 13 - § 16 ZVZ uvést rozsah předpokládané hodnoty veřejné zakázky, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická hodnota – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK. : 
	Množství nebo rozsah – Zadavatel uvede informace o množství nebo rozsahu předmětu části veřejné zakázky (text, max. 1000 znaků). (je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH  – Zadavatel stanoví předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na dodávky podle § 14 ZVZ, veřejné zakázky na služby podle § 15 ZVZ nebo veřejné zakázky na stavební práce podle § 16 ZVZ, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 čís-lic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK.  nebo rozsah: mezi (    ) a  (    ) - Zadavatel může při dodržení ustanovení § 13 - § 16 ZVZ uvést rozsah předpokládané hodnoty veřejné zakázky, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická hodnota – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK. : 
	cast_zak_rozsah_mena: 
	Množství nebo rozsah – Zadavatel uvede informace o množství nebo rozsahu předmětu části veřejné zakázky (text, max. 1000 znaků). (je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH  – Zadavatel stanoví předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na dodávky podle § 14 ZVZ, veřejné zakázky na služby podle § 15 ZVZ nebo veřejné zakázky na stavební práce podle § 16 ZVZ, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 čís-lic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK.  nebo rozsah: mezi (    ) a  (    ) - Zadavatel může při dodržení ustanovení § 13 - § 16 ZVZ uvést rozsah předpokládané hodnoty veřejné zakázky, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická hodnota – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK. : 
	Množství nebo rozsah – Zadavatel uvede informace o množství nebo rozsahu předmětu části veřejné zakázky (text, max. 1000 znaků). (je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH  – Zadavatel stanoví předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na dodávky podle § 14 ZVZ, veřejné zakázky na služby podle § 15 ZVZ nebo veřejné zakázky na stavební práce podle § 16 ZVZ, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 čís-lic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK.  nebo rozsah: mezi (    ) a  (    ) - Zadavatel může při dodržení ustanovení § 13 - § 16 ZVZ uvést rozsah předpokládané hodnoty veřejné zakázky, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická hodnota – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK. : 
	cast_zak_predpokl_hodnota_mena: 
	Množství nebo rozsah – Zadavatel uvede informace o množství nebo rozsahu předmětu části veřejné zakázky (text, max. 1000 znaků). (je-li známo, pouze číselné údaje) uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH  – Zadavatel stanoví předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na dodávky podle § 14 ZVZ, veřejné zakázky na služby podle § 15 ZVZ nebo veřejné zakázky na stavební práce podle § 16 ZVZ, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 čís-lic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK.  nebo rozsah: mezi (    ) a  (    ) - Zadavatel může při dodržení ustanovení § 13 - § 16 ZVZ uvést rozsah předpokládané hodnoty veřejné zakázky, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická hodnota – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK. : 
	Další informace o částech zakázky – v případě potřeby může Zadavatel uvést všechny ostatní rele-vantní informace, které se vztahují k dané části veřejné zakázce a které nebylo možné uvést v některé z předchozích položek přílohy B (text, max. 8000 znaků). : 
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