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IČO zadavatele:
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Službu zajišťuje společnost NESS Czech s.r.o.
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Tento formulář byl vytištěn za pomoci internetové aplikace Věstník veřejných zakázek
(www.vestnikverejnychzakazek.cz).
Kód pro související formulář:
Evidenční číslo zakázky:
Evidenční číslo formuláře:
Datum uveřejnění ve VVZ:
IČO dodavatele: 
Odkaz na formulář v TEDu (NoDocExt):
Datum odeslání formuláře do TEDu:
Číslo formuláře v TEDu:
Datum zveřejnění formuláře v TEDu:
F01: Oznámení předběžných informací
Odkaz na související formulář v TEDu:
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)
Další informace lze získat                 
na výše uvedená kontaktní místa
Jiný
(vyplňte prosím přílohu A.I)
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.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
Oznámení předběžných informací
Směrnice 2004/18/ES
CS  
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.\Resources\EUS.jpg
Další informace lze získat – Zadavatel vybere pouze jednu ze 2 nabízených možností. 
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)
Oddíl II.A: Předmět zakázky – Stavební práce
II.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
II.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací
Hlavní místo plnění:
Kód NUTS  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]
Kód NUTS  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]  
Kód NUTS  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]
Kód NUTS  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]       
II.3) Informace o rámcové smlouvě
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:  
ano    
 ne
II.4) Stručný popis předmětu a rozsahu stavebních prací:
(je-li známo, pouze číselné údaje)
 uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:  [                            ]    Měna: [    ] [    ] [    ]
nebo
rozsah: mezi [                           ] a [                           ]   Měna: [    ] [    ] [    ]
Části zakázky
 (Pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:  
ano    
 ne
II.5) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník 
(je-li to relevantní)
Hlavní předmět
[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ] 
[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]
Další předměty
[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]
[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]
[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]
[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]
[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]
[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]
[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]
[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]
II.6) Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení a doba trvání zakázky
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení: 
(je-li známo)  
[    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] 
 (dd/mm/rrrr)
Doba trvání v měsících:  [   ][   ]  
nebo
  dnech:  [   ][   ][   ][   ]  (ode dne zadání zakázky)
nebo (je-li známo)
Předpokládané datum
zahájení stavebních prací:   [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ]  
(dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací:   [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ]  
(dd/mm/rrrr)
II.7)  Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA):  
ano    
 ne
II.8) Další informace: 
(je-li to relevantní)
CS  
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Oddíl II.B: Předmět zakázky – Dodávky nebo služby
II.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
II.2) Druh zakázky a místo dodávky nebo plnění 
(Vyberte pouze jednu kategorii – dodávky nebo služby – která nejlépe odpovídá konkrétnímu předmětu zakázky nebo nákupu(ů))
Dodávky
Služby 
Kategorie služeb č.: [    ] [    ]
(Pro kategorie služeb viz příloha C1)
Hlavní místo plnění nebo dodání:
Kód NUTS  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]
Kód NUTS  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]  
Kód NUTS  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]
Kód NUTS  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]       
II.3) Informace o rámcové smlouvě
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy:  
ano    
 ne
II.4) Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb: 
(pro každou kategorii služeb)
(je-li známo, pouze číselné údaje)
 uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH:  [                           ]   Měna: [    ] [    ] [    ]
nebo
rozsah: mezi [                           ] a [                            ]   Měna: [    ] [    ] [    ]
Části zakázky
 (Pro údaje o částech zakázky použijte přílohu B tolikrát, kolik je částí zakázky)
Rozdělení zakázky na části:  
ano    
 ne
II.5) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník 
(je-li to relevantní)
Hlavní předmět
[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ] 
[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]
Další předměty
[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]
[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]
[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]
[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]
[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]
[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]
[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]
[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]
II.6) Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení
(je-li známo)
[    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] 
 (dd/mm/rrrr)
II.7)  Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA):  
ano    
 ne
II.8) Další informace: 
(je-li to relevantní)
   (Použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba, avšak nesměšujte dodávky a služby v části II.2)   
CS  
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Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace
III.1) Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
(je-li známo, informace uveďte pouze v případě zakázek na stavební práce)
III.2) Podmínky účasti
III.2.1) Informace o vyhrazených zakázkách 
(je-li to relevantní)
Tato zakázka je vyhrazena chráněným dílnám
Plnění této zakázky je vyhrazeno v rámci programů chráněných zaměstnání
Oddíl VI: Doplňující informace
VI.1) Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie    
 ano   
 ne
(pokud ano)
 uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: 
VI.2) Další informace: 
(je-li to relevantní)
VI.3) Informace o obecném právním rámci
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace
Daňové právní předpisy:
(URL)
Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí: 
(URL)
Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky:
(URL)
Další údaje o úřadech, kde lze získat informace o daních, ochraně životního prostředí, ochraně zaměstnanců a o pracovních podmínkách,
vyplňte prosím v příloze A.II-IV (je-li to relevantní)
VI.4) Datum odeslání tohoto oznámení: 
[    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] 
(dd/mm/rrrr)
CS  
Standardní formulář 1 – Oznámení předběžných informací
Tato položka musí být vyplněna!
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) Adresa, kontaktní místo a internetová adresa úřadu, u kterého lze získat informace o daních 
Úřední název:
Identifikační číslo:
 (je-li známo)
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místo:  
K rukám: 
Tel.:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa: 
(URL)
III) Adresa, kontaktní místo a internetová adresa úřadu, u kterého lze získat informace o ochraně životního prostředí 
Úřední název:
Identifikační číslo:
 (je-li známo)
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místo:  
K rukám: 
Tel.:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa: 
(URL)
IV) Adresa, kontaktní místo a internetová adresa úřadu, u kterého lze získat informace o ochraně zaměstnanců a 
pracovních podmínkách 
Úřední název:
Identifikační číslo:
 (je-li známo)
Poštovní adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
Kontaktní místo:  
K rukám: 
Tel.:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa: 
(URL)
CS  
Standardní formulář 1 – Oznámení předběžných informací
Další adresy a kontaktní místa
Příloha A
V) 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 V tolikrát, kolikrát bude třeba)   
Příloha B
Informace o částech zakázky
Tato příloha se vztahuje k
oddílu II.A: Předmět zakázky – 
(Stavební práce)
oddílu II.B: Předmět zakázky – 
(Dodávky nebo služby)
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 odlišném datu zahájení zadávacího řízení a/nebo době trvání zakázky
 (je-li to relevantní)
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení: 
(je-li známo)  
[    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] 
Doba trvání v měsících:  [   ][   ]  
nebo
  dnech:  [   ][   ][   ][   ]  (ode dne zadání zakázky)
nebo (je-li známo) 
Předpokládané datum
zahájení stavebních prací:   [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ]  
(dd/mm/rrrr)
dokončení stavebních prací:   [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ]  
(dd/mm/rrrr)
5) Další informace o částech zakázky:
   (Použijte tuto přílohu tolikrát, kolik je částí zakázky)   
CS  
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 (dd/mm/rrrr)
Příloha C1 – Obecné zakázky
Kategorie služeb uvedené v oddíle II: Předmět zakázky
Směrnice 2004/18/ES
Kategorie č.
 [1]
Předmět
1
Údržbářské a opravářské služby
2
Pozemní přeprava [2], včetně přepravy peněz a kurýrních služeb, s výjimkou přepravy pošty
3
Letecká přeprava cestujících i nákladu, s výjimkou pošty
4
Pozemní přeprava pošty [3] a letecká přeprava pošty
5
Telekomunikační služby 
6
Finanční služby:
a) Pojišťovací služby   b) Bankovní a investiční služby [4]
7
Počítačové zpracování dat a s tím spojené služby
8
Služby ve výzkumu a vývoji  [5]
9
Účetnictví a audit
10
Průzkum trhu a veřejného mínění
11
Poradenství v oblasti řízení podniku [6] a s tím spojené služby
12
Služby architektů; inženýrské služby, integrované inženýrské služby; územní plánování; související 
vědeckotechnické poradenství; technické testování a provádění analýz
13
Reklamní služby
14
Úklidové služby a domovní správa
15
Vydavatelské a tiskařské služby za úplatu nebo na smluvním základě
16
Služby týkající se kanalizací a odvozu odpadu; sanitární a podobné služby
Kategorie č.
[7]
Předmět
17
Pohostinství a ubytovací služby
18
Služby železniční dopravy
19
Služby vodní dopravy
20
Vedlejší a pomocné činnosti v dopravě
21
Právní služby
22
Personální agentury [8]
23
Pátrací a bezpečnostní služby, s výjimkou přepravy peněz
24
Vzdělávání a odborné vzdělávání
25
Zdravotnictví a sociální služby
26
Rekreace, kultura a sport [9]
27
Jiné služby
1
Kategorie služeb ve smyslu článku 20 a přílohy II A směrnice 2004/18/ES.
2
S výjimkou železničních služeb, na něž se vztahuje kategorie 18.
3
S výjimkou železničních služeb, na něž se vztahuje kategorie 18.
4
S výjimkou finančních služeb v souvislosti s vydáváním, prodejem, nákupem nebo převodem cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů 
a služeb centrálních bank. Vyňaty jsou dále služby týkající se nabývání nebo pronájmu (bez ohledu na jejich finanční formy) půdy, existujících 
budov nebo jiného nemovitého majetku nebo týkající se práv k těmto nemovitostem. Směrnice se však vztahuje na smlouvy libovolného 
druhu o finančních službách uzavřené současně s uzavřením smlouvy o nabytí nebo pronájmu nebo před či po jejím uzavření.
5
S výjimkou služeb ve výzkumu a vývoji jiných než ty, jejichž veškeré přínosy připadají výlučně veřejnému zadavateli pro jeho užití při výkonu 
jeho vlastní činnosti za předpokladu, že poskytnutá služba je veřejným zadavatelem plně uhrazena.
6
S výjimkou rozhodčích a smírčích služeb.
7
Kategorie služeb ve smyslu článku 21 a přílohy II B směrnice 2004/18/ES.
8
S výjimkou pracovních smluv.
9
S výjimkou smluv subjektů rozhlasového a televizního vysílání na získání, tvorbu, produkci nebo koprodukci programů a smluv o vysílacích 
časech.
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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
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CS Objednávka
IČO není přiděleno
není plátce DPH
Způsob fakturace:
Přeji si zaslat elektronickou fakturu (PDF formát) jednotlivě po každém uveřejnění
Přeji si zaslat fakturu v listinné podobě souhrnně za zúčtovací období
	UrlField: 
	CisloZakazky: 
	CisloFormulare: 
	DatumUverejneni: 
	TypLink: 
	Typ: 
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	CisloTED: 
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	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 znaků), např. +420 123456789.: 
	E-mail – povinně se uvádí emailová adresa kontaktní osoby Zadavatele (text, max. 100 znaků). E-mail musí obsahovat znak „@“. : info@zelbrod.cz
	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. : 
	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 sídla 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). : náměstí 3. května 1
	Identifikační číslo: (je-li známo) – Zadavatel uvede identifikační číslo (IČ), pokud mu bylo přiděleno. (text, 8 znaků, validní identifikační číslo organizace) : 00262633
	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
	Adresa profilu kupujícího: (URL) – uvede se adresa webových stránek Zadavatele, kde jsou umístěny informace o veřejné zakázce (text, max. 255 znaků) [profil kupujícího = dle ZVZ profil Zadavatele]. URL nesmí obsahovat znak „@“. : 
	Obecná adresa veřejného Zadavatele: (URL) – uvede se obecná (základní) adresa webových stránek Zadavatele (text, max. 255 znaků). URL nesmí obsahovat znak „@“. : http://www.zeleznybrod.cz
	Další informace lze získat – Zadavatel vybere pouze jednu ze 2 nabízených možností. V případě, že jsou kontaktní údaje, na kterých lze získat bližší informace o veřejné zakázce stejné s kontaktními údaji v úvodní tabulce v bodu I.1) vybere Zadavatel možnost „na výše uvedených kontaktních místech“.  V případě, že zvolí „jinde“, vyplní Podrobnější informace uveďte v příloze A.: 
	Další informace lze získat – Zadavatel vybere pouze jednu ze 2 nabízených možností. V případě, že jsou kontaktní údaje, na kterých lze získat bližší informace o veřejné zakázce stejné s kontaktními údaji v úvodní tabulce v bodu I.1) vybere Zadavatel možnost „na výše uvedených kontaktních místech“.  V případě, že zvolí „jinde“, vyplní Podrobnější informace uveďte v příloze A.: 
	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 celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek“. - Státní příspěvková organizace (dle § 2 odst. 2 písm. b) ZVZ) - zadavatel zaškrtne položku „Celostátní či federální úřad/agentura“. - Územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek (dle § 2 odst. 2 písm. c) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Regionální či místní orgán“ v případě, že zadavatelem je orgán územního samosprávného celku; zadavatel zaškrtne položku „Regionální či místní úřad/agentura“ v případě, že se jedná o příspěvkovou organizaci územního samosprávného celku. - Jiná právnická osoba (dle § 2 odst. 2 písm. d) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Veřejnoprávní instituce“.- Zadavatel zaškrtne položku „Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace“ v případě, že zadavatelem je evropská nebo mezinárodní organizace či instituce, a to v případě, že se nejedná o veřejného zadavatele podle § 2 odst. 2 písm. a) – d) ZVZ. - Zadavatel zaškrtne položku „Jiný (prosím upřesněte)“ v případě, že se jedná o zadavatele, který nespadá pod žádnou z výše uvedených možností; zadavatel uvede o jaký druh zadavatele se jedná (text, max. 100 znaků), např. sdružení několika zadavatelů dle § 2 odst. 8 ZVZ, dotovaný zadavatel dle § 2 odst. 3 ZVZ.: 
	Zadavatel zvolí druh veřejného zadavatele v prvním sloupci, kde vybere pouze jednu ze 7 nabízených možností podle § 2 ZVZ. V případě, že veřejným zadavatelem je:- Česká republika (dle § 2 odst. 2 písm. a) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek“. - Státní příspěvková organizace (dle § 2 odst. 2 písm. b) ZVZ) - zadavatel zaškrtne položku „Celostátní či federální úřad/agentura“. - Územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek (dle § 2 odst. 2 písm. c) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Regionální či místní orgán“ v případě, že zadavatelem je orgán územního samosprávného celku; zadavatel zaškrtne položku „Regionální či místní úřad/agentura“ v případě, že se jedná o příspěvkovou organizaci územního samosprávného celku. - Jiná právnická osoba (dle § 2 odst. 2 písm. d) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Veřejnoprávní instituce“.- Zadavatel zaškrtne položku „Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace“ v případě, že zadavatelem je evropská nebo mezinárodní organizace či instituce, a to v případě, že se nejedná o veřejného zadavatele podle § 2 odst. 2 písm. a) – d) ZVZ. - Zadavatel zaškrtne položku „Jiný (prosím upřesněte)“ v případě, že se jedná o zadavatele, který nespadá pod žádnou z výše uvedených možností; zadavatel uvede o jaký druh zadavatele se jedná (text, max. 100 znaků), např. sdružení několika zadavatelů dle § 2 odst. 8 ZVZ, dotovaný zadavatel dle § 2 odst. 3 ZVZ.: 
	Zadavatel zvolí druh veřejného zadavatele v prvním sloupci, kde vybere pouze jednu ze 7 nabízených možností podle § 2 ZVZ. V případě, že veřejným zadavatelem je: Česká republika (dle § 2 odst. 2 písm. a) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Ministerstvo nebo jiný 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 celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek“. - Státní příspěvková organizace (dle § 2 odst. 2 písm. b) ZVZ) - zadavatel zaškrtne položku „Celostátní či federální úřad/agentura“. - Územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek (dle § 2 odst. 2 písm. c) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Regionální či místní orgán“ v případě, že zadavatelem je orgán územního samosprávného celku; zadavatel zaškrtne položku „Regionální či místní úřad/agentura“ v případě, že se jedná o příspěvkovou organizaci územního samosprávného celku. - Jiná právnická osoba (dle § 2 odst. 2 písm. d) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Veřejnoprávní instituce“.- Zadavatel zaškrtne položku „Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace“ v případě, že zadavatelem je evropská nebo mezinárodní organizace či instituce, a to v případě, že se nejedná o veřejného zadavatele podle § 2 odst. 2 písm. a) – d) ZVZ. - Zadavatel zaškrtne položku „Jiný (prosím upřesněte)“ v případě, že se jedná o zadavatele, který nespadá pod žádnou z výše uvedených možností; zadavatel uvede o jaký druh zadavatele se jedná (text, max. 100 znaků), např. sdružení několika zadavatelů dle § 2 odst. 8 ZVZ, dotovaný zadavatel dle § 2 odst. 3 ZVZ.: 
	Zadavatel zvolí druh veřejného zadavatele v prvním sloupci, kde vybere pouze jednu ze 7 nabízených možností podle § 2 ZVZ. V případě, že veřejným zadavatelem je:- Česká republika (dle § 2 odst. 2 písm. a) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek“. - Státní příspěvková organizace (dle § 2 odst. 2 písm. b) ZVZ) - zadavatel zaškrtne položku „Celostátní či federální úřad/agentura“. - Územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek (dle § 2 odst. 2 písm. c) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Regionální či místní orgán“ v případě, že zadavatelem je orgán územního samosprávného celku; zadavatel zaškrtne položku „Regionální či místní úřad/agentura“ v případě, že se jedná o příspěvkovou organizaci územního samosprávného celku. - Jiná právnická osoba (dle § 2 odst. 2 písm. d) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Veřejnoprávní instituce“.- Zadavatel zaškrtne položku „Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace“ v případě, že zadavatelem je evropská nebo mezinárodní organizace či instituce, a to v případě, že se nejedná o veřejného zadavatele podle § 2 odst. 2 písm. a) – d) ZVZ. - Zadavatel zaškrtne položku „Jiný (prosím upřesněte)“ v případě, že se jedná o zadavatele, který nespadá pod žádnou z výše uvedených možností; zadavatel uvede o jaký druh zadavatele se jedná (text, max. 100 znaků), např. sdružení několika zadavatelů dle § 2 odst. 8 ZVZ, dotovaný zadavatel dle § 2 odst. 3 ZVZ.: 
	Zadavatel zvolí druh veřejného zadavatele v prvním sloupci, kde vybere pouze jednu ze 7 nabízených možností podle § 2 ZVZ. V případě, že veřejným zadavatelem je:- Česká republika (dle § 2 odst. 2 písm. a) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek“. - Státní příspěvková organizace (dle § 2 odst. 2 písm. b) ZVZ) - zadavatel zaškrtne položku „Celostátní či federální úřad/agentura“. - Územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek (dle § 2 odst. 2 písm. c) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Regionální či místní orgán“ v případě, že zadavatelem je orgán územního samosprávného celku; zadavatel zaškrtne položku „Regionální či místní úřad/agentura“ v případě, že se jedná o příspěvkovou organizaci územního samosprávného celku. - Jiná právnická osoba (dle § 2 odst. 2 písm. d) ZVZ) – zadavatel zaškrtne položku „Veřejnoprávní instituce“.- Zadavatel zaškrtne položku „Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace“ v případě, že zadavatelem je evropská nebo mezinárodní organizace či instituce, a to v případě, že se nejedná o veřejného zadavatele podle § 2 odst. 2 písm. a) – d) ZVZ. - Zadavatel zaškrtne položku „Jiný (prosím upřesněte)“ v případě, že se jedná o zadavatele, který nespadá pod žádnou z výše uvedených možností; zadavatel uvede o jaký druh zadavatele se jedná (text, max. 100 znaků), např. sdružení několika zadavatelů dle § 2 odst. 8 ZVZ, dotovaný zadavatel dle § 2 odst. 3 ZVZ.: 
	Zadavatel 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“.: 
	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“.: 
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	trvani_mesice: 
	trvani_dny: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) 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. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující po-pis hlavního předmětu veřejné zakázky, použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků, z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky. : 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common 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. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující po-pis hlavního předmětu veřejné zakázky, použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků, z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky. : 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common 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. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující po-pis hlavního předmětu veřejné zakázky, použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků, z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky. : 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common 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. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující po-pis hlavního předmětu veřejné zakázky, použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků, z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky. : 
	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), která nejlépe odpovídá hlavnímu místu plnění veřejné zakázky.V případě, že plnění veřejné zakázky bude mimo ČR na území Evropy, uvede Zadavatel příslušný evropský NUTS kód (např. NUTS kód Hamburku je DE600). Při plnění veřejné zakázky mimo území EU uvede Zadavatel vždy NUTS kód CZZZZ (Extra-Regio).: 
	KodNuts3_II_1_2_F: 
	KodNuts4_II_1_2_F: 
	KodNuts3_II_1_2: 
	KodNuts4_II_1_2: 
	KodNuts1_II_1_2_F: 
	KodNuts2_II_1_2_F: 
	KodNuts1_II_1_2: 
	KodNuts2_II_1_2: 
	Zadavatel povinně zaškrtne „ano“ v případě, že se na veřejnou zakázku vztahuje mezivládní Dohoda o veřejných zakázkách (Agreement on Government Procurement). V opačném případě zaškrtne “ne“.- Metodický postup zda se na veřejnou zakázku vztahuje GPA, je uveden na stránkách http://www.portal-vz.cz/stanovisko-k-gpa-2: 
	Zadavatel povinně zaškrtne „ano“ v případě, že se na veřejnou zakázku vztahuje mezivládní Dohoda o veřejných zakázkách (Agreement on Government Procurement). V opačném případě zaškrtne “ne“.- Metodický postup zda se na veřejnou zakázku vztahuje GPA, je uveden na stránkách http://www.portal-vz.cz/stanovisko-k-gpa-2: 
	Povinně se uvádí textový popis charakteristiky předmětu veřejné zakázky na stavební práce, zejména účel veřejné zakázky na stavební práce dle ustanovení § 9 ZVZ a údaj o rozsahu předmětu veřejné zakázky (text, max. 3000 znaků, NUTNO VYPLNIT).: 
	Zadavatel může při dodržení ustanovení § 13 a § 16 uvést rozsah předpokládané hodnoty veřejné zakázky na stavební práce v celé částce bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK.: 
	Zadavatel může při dodržení ustanovení § 13 a § 16 uvést rozsah předpokládané hodnoty veřejné zakázky na stavební práce v celé částce bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK.: 
	Zadavatel stanoví předpokládanou hodnotu veřejných zakázek na stavební práce podle § 16 ZVZ, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK.: 
	PredpokladanaHodnotaMena_II_4: 
	PredpokladanaHodnotaMena_II_4_F: 
	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).: 
	MenaRozsah_II_4_F: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) - Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. - Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je 2 Příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5.11.2002 o CPV, ve znění nařízení Komise (ES) č. 2151/2003 ze dne 16.12.2003 o CPV (příloha II), kterým se mění nebo doplňuje výše uvedené nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5.11.2002 o CPV. použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) - Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. - Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je 2 Příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5.11.2002 o CPV, ve znění nařízení Komise (ES) č. 2151/2003 ze dne 16.12.2003 o CPV (příloha II), kterým se mění nebo doplňuje výše uvedené nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5.11.2002 o CPV. použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) - Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. - Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je 2 Příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5.11.2002 o CPV, ve znění nařízení Komise (ES) č. 2151/2003 ze dne 16.12.2003 o CPV (příloha II), kterým se mění nebo doplňuje výše uvedené nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5.11.2002 o CPV. použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) - Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. - Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je 2 Příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5.11.2002 o CPV, ve znění nařízení Komise (ES) č. 2151/2003 ze dne 16.12.2003 o CPV (příloha II), kterým se mění nebo doplňuje výše uvedené nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5.11.2002 o CPV. použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) - Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. - Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je 2 Příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5.11.2002 o CPV, ve znění nařízení Komise (ES) č. 2151/2003 ze dne 16.12.2003 o CPV (příloha II), kterým se mění nebo doplňuje výše uvedené nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5.11.2002 o CPV. použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common 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. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující po-pis hlavního předmětu veřejné zakázky, použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků, z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky. : 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)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) - Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. - Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je 2 Příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5.11.2002 o CPV, ve znění nařízení Komise (ES) č. 2151/2003 ze dne 16.12.2003 o CPV (příloha II), kterým se mění nebo doplňuje výše uvedené nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5.11.2002 o CPV. použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)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) - Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. - Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je 2 Příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5.11.2002 o CPV, ve znění nařízení Komise (ES) č. 2151/2003 ze dne 16.12.2003 o CPV (příloha II), kterým se mění nebo doplňuje výše uvedené nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5.11.2002 o CPV. použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)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) - Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. - Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je 2 Příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5.11.2002 o CPV, ve znění nařízení Komise (ES) č. 2151/2003 ze dne 16.12.2003 o CPV (příloha II), kterým se mění nebo doplňuje výše uvedené nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5.11.2002 o CPV. použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) - Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. - Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je 2 Příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5.11.2002 o CPV, ve znění nařízení Komise (ES) č. 2151/2003 ze dne 16.12.2003 o CPV (příloha II), kterým se mění nebo doplňuje výše uvedené nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5.11.2002 o CPV. použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)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) - Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. - Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je 2 Příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5.11.2002 o CPV, ve znění nařízení Komise (ES) č. 2151/2003 ze dne 16.12.2003 o CPV (příloha II), kterým se mění nebo doplňuje výše uvedené nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5.11.2002 o CPV. použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) - Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. - Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je 2 Příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5.11.2002 o CPV, ve znění nařízení Komise (ES) č. 2151/2003 ze dne 16.12.2003 o CPV (příloha II), kterým se mění nebo doplňuje výše uvedené nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5.11.2002 o CPV. použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)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) - Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. - Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je 2 Příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5.11.2002 o CPV, ve znění nařízení Komise (ES) č. 2151/2003 ze dne 16.12.2003 o CPV (příloha II), kterým se mění nebo doplňuje výše uvedené nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5.11.2002 o CPV. použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) - Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. - Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je 2 Příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5.11.2002 o CPV, ve znění nařízení Komise (ES) č. 2151/2003 ze dne 16.12.2003 o CPV (příloha II), kterým se mění nebo doplňuje výše uvedené nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5.11.2002 o CPV. použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)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) - Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. - Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je 2 Příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5.11.2002 o CPV, ve znění nařízení Komise (ES) č. 2151/2003 ze dne 16.12.2003 o CPV (příloha II), kterým se mění nebo doplňuje výše uvedené nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5.11.2002 o CPV. použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) - Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. - Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je 2 Příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5.11.2002 o CPV, ve znění nařízení Komise (ES) č. 2151/2003 ze dne 16.12.2003 o CPV (příloha II), kterým se mění nebo doplňuje výše uvedené nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5.11.2002 o CPV. použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení Uvádí se doba, na kterou Zadavatel zadává veřejnou zakázku vítěznému dodavateli. Lhůta se počítá ode dne uza-vření smlouvy s vybraných uchazečem (logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Případně Zadavatel může uvést da-tum uzavření smlouvy s vybraným uchazečem a datum ukončení plnění veřejné zakázky v případě, že je smlouva uzavřena na dobu určitou  : 
	Uvádí se předpokládané datum, kdy zadavatel hodlá zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na dodávky nebo služby (spec. formát – dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic).: 
	Uvádí se doba „v měsících“ (celé číslo, 2 číslice, logická vazba – NUTNO VYPLNIT) nebo „ 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.: 
	Uvádí se doba „v měsících“ (celé číslo, 2 číslice, logická vazba – NUTNO VYPLNIT) nebo „ 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.: 
	Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení Uvádí se doba, na kterou Zadavatel zadává veřejnou zakázku vítěznému dodavateli. Lhůta se počítá ode dne uza-vření smlouvy s vybraných uchazečem (logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Případně Zadavatel může uvést da-tum uzavření smlouvy s vybraným uchazečem a datum ukončení plnění veřejné zakázky v případě, že je smlouva uzavřena na dobu určitou  : 
	Zadavatel může uvést datum předpokládaného 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 veřejné zakázky v případě, že je smlouva uzavřena na dobu určitou „dokončení stavebních prací“ (spec. formát – dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT).: 
	Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení Uvádí se doba, na kterou Zadavatel zadává veřejnou zakázku vítěznému dodavateli. Lhůta se počítá ode dne uza-vření smlouvy s vybraných uchazečem (logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Případně Zadavatel může uvést da-tum uzavření smlouvy s vybraným uchazečem a datum ukončení plnění veřejné zakázky v případě, že je smlouva uzavřena na dobu určitou  : 
	Zadavatel může uvést datum předpokládaného 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 veřejné zakázky v případě, že je smlouva uzavřena na dobu určitou „dokončení stavebních prací“ (spec. formát – dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT).: 
	V případě potřeby může zadavatel uvést všechny ostatní relevantní informace, které se vztahují k dané veřejné zakázce na stavební práce a které nebylo možné uvést v některé z předchozích položek formuláře (text, max. 8000 znaků).: 
	KodNuts2_IIB_2: 
	KodNuts1_IIB_2: 
	Uvádí se název veřejné zakázky na dodávky nebo služby, který zadavatel přidělil veřejné zakázce na dodávky nebo služby (text, max. 255 znaků).: 
	- Vyberte pouze jednu kategorii – dodávky nebo služby – která nejlépe odpovídá danému předmětu zakázky nebo nákupu(ů)- povinně se uvádí předmět veřejné zakázky dle ustanovení § 8 nebo § 10 ZVZ.- Zadavatel zaškrtne pouze jednu ze 2 nabízených možností („dodávky“ nebo „služby“). V případě veřejné zakázky na služby zadavatel uvede jedno číslo kategorie služby podle přílohy II směrnice č. 2004/18/ES, o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, které nejlépe odpovídá předmětu veřejné zakázky na služby dle § 10 ZVZ. Tato příloha je součástí ZVZ, kde jsou v příloze č.1 (čísla kategorie služeb 1 až 16 je zadavatel povinen uvést jak pro uveřejnění v TEDu, tak i na národní úrovni v IS VZ US (Věstníku veřejných zakázek) ), a příloze č. 2 (čísla kategorie služeb 17 až 27 je zadavatel povinen uvést jen pro uveřejnění na národní úrovni v IS VZ US (Věstníku veřejných zakázek) , uveřejnění na evropské úrovni v TEDu je v tomto případě nepovinné) uvedeny kategorie služeb.- V případě, že zadavatel nechce v TEDu formulář uveřejnit zaškrtne „Ne“. Zadavatel je však vždy povinen formulář do TEDu odeslat. Tuto povinnost zadavatel splní zaškrtnutím „Ano“ v položce „Požadujete odeslat formulář do Úředního věstníku EU“ v Objednávce k uveřejnění informací v IS VZ US (Věstníku veřejných zakázek).: 
	- Vyberte pouze jednu kategorii – dodávky nebo služby – která nejlépe odpovídá danému předmětu zakázky nebo nákupu(ů)- povinně se uvádí předmět veřejné zakázky dle ustanovení § 8 nebo § 10 ZVZ.- Zadavatel zaškrtne pouze jednu ze 2 nabízených možností („dodávky“ nebo „služby“). V případě veřejné zakázky na služby zadavatel uvede jedno číslo kategorie služby podle přílohy II směrnice č. 2004/18/ES, o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, které nejlépe odpovídá předmětu veřejné zakázky na služby dle § 10 ZVZ. Tato příloha je součástí ZVZ, kde jsou v příloze č.1 (čísla kategorie služeb 1 až 16 je zadavatel povinen uvést jak pro uveřejnění v TEDu, tak i na národní úrovni v IS VZ US (Věstníku veřejných zakázek) ), a příloze č. 2 (čísla kategorie služeb 17 až 27 je zadavatel povinen uvést jen pro uveřejnění na národní úrovni v IS VZ US (Věstníku veřejných zakázek) , uveřejnění na evropské úrovni v TEDu je v tomto případě nepovinné) uvedeny kategorie služeb.- V případě, že zadavatel nechce v TEDu formulář uveřejnit zaškrtne „Ne“. Zadavatel je však vždy povinen formulář do TEDu odeslat. Tuto povinnost zadavatel splní zaškrtnutím „Ano“ v položce „Požadujete odeslat formulář do Úředního věstníku EU“ v Objednávce k uveřejnění informací v IS VZ US (Věstníku 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).: 
	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).: 
	Hlavní místo plnění nebo dodání - povinně se uvádí hlavní místo plnění nebo dodání (text,max. 100 znaků) včetně uvedení kódu územní statistické jednotky (text, max. 5 znaků) na úrovni NUTS 0 (stát, např. CZ – Česká republika), NUTS 1 (území, např. CZ0 – Česká republika), NUTS 2 (oblast, např. CZ02, - Střední Čechy) nebo NUTS 3 (kraj, např. CZ020 – Středočeský kraj), která nejlépe odpovídá hlavnímu místu plnění služeb nebo dodání zboží.- V případě, že plnění služeb nebo dodání zboží bude mimo ČR na území Evropy uvede zadavatel příslušný evropský NUTS kód (např. NUTS kód Hamburku je DE600). Při plnění služeb nebo dodání zboží mimo území EU uvede zadavatel vždy NUTS kód CZZZZ (Extra- Regio).: 
	KodNuts1_IIB_2_F: 
	KodNuts2_IIB_2_F: 
	KodNuts3_IIB_2_F: 
	KodNuts3_IIB_2: 
	KodNuts4_IIB_2_F: 
	KodNuts4_IIB_2: 
	Povinně se uvádí textový popis charakteristiky předmětu veřejné zakázky na dodávky nebo služby, zejména účel veřejné zakázky na dodávky nebo služby dle ustanovení § 10 ZVZ a údaj o rozsahu předmětu veřejné zakázky (text, max. 3000 znaků, NUTNO VYPLNIT).: 
	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).: 
	MenaRozsah_IIB_4_F: 
	Zadavatel může při dodržení ustanovení § 13, §14 a § 15 ZVZ uvést rozsah předpokládané hodnoty veřejné zakázky na dodávky nebo služby, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK.: 
	Zadavatel může při dodržení ustanovení § 13, §14 a § 15 ZVZ uvést rozsah předpokládané hodnoty veřejné zakázky na dodávky nebo služby, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK.: 
	Je-li známa, uveďte předpokládanou hodnotu bez DPH (pouze číselné údaje) – zadavatel stanoví předpokládanou hodnotu veřejných zakázek na dodávky nebo služby podle § 14 nebo 15 ZVZ, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK.: 
	PredpokladanaHodnotaMena_IIB_4: 
	PredpokladanaHodnotaMena_IIB_4_F: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) 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. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující po-pis hlavního předmětu veřejné zakázky, použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků, z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky. : 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common 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. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující po-pis hlavního předmětu veřejné zakázky, použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků, z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky. : 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common 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. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující po-pis hlavního předmětu veřejné zakázky, použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků, z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky. : 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common 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. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující po-pis hlavního předmětu veřejné zakázky, použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků, z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky. : 
	Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků, z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků, z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky: 
	Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků, z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků, z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky: 
	Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků, z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků, z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky: 
	Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků, z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků, z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky: 
	Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků, z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků, z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common 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. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující po-pis hlavního předmětu veřejné zakázky, použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků, z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky. : 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)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.: 
	Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků, z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků, z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)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.: 
	Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků, z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků, z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)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.: 
	Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků, z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků, z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky: 
	Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků, z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků, z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)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.: 
	Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků, z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků, z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky: 
	Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků, z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků, z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)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.: 
	Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků, z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků, z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky: 
	Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků, z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků, z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky: 
	Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)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.: 
	Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků, z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků, z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky: 
	Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků, z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, lze použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků, z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky: 
	V případě potřeby může zadavatel uvést všechny ostatní relevantní informace, které se vztahují k dané veřejné zakázce na dodávky nebo služby a které nebylo možné uvést v některé z předchozích položek formuláře, zejména informace, zda zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu, dobu, na kterou zadavatel hodlá zadat veřejnou zakázku na dodávky nebo služby (text, max. 8000 znaků).: 
	Je-li znám, specifikuje zadavatel způsob, jakým má být veřejná zakázka financována, zejména rámcový platební 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).: 
	Zaškrtl-li zadavatel v předchozí položce „ano“ zaškrtne zároveň nabízené možnosti, podle toho, zda se jedná o dodavatele, který provozuje chráněnou pracovní dílnu („Tato zakázka je vyhrazena chráněným dílnám“) nebo dodavatele, na nějž se vztahuje program zaměstnanosti, na jehož základě dodavatel zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením („Plnění této zakázky je vyhrazeno v rámci programu chráněných zaměstnání“).: 
	Zaškrtl-li zadavatel v předchozí položce „ano“ zaškrtne zároveň nabízené možnosti, podle toho, zda se jedná o dodavatele, který provozuje chráněnou pracovní dílnu („Tato zakázka je vyhrazena chráněným dílnám“) nebo dodavatele, na nějž se vztahuje program zaměstnanosti, na jehož základě dodavatel zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením („Plnění této zakázky je vyhrazeno v rámci programu chráněných zaměstnání“).: 
	V případě, že zadavatel zaškrtne v položce VI.1) „ano“, pak uvede název fondu/programu/projektu, ze kterého je veřejná zakázka financována (text, max. 1000 znaků).: 
	Zadavatel zaškrtne „ano“ v případě, že je veřejná zakázka zcela či zčásti financována z fondů Evropského společenství. V opačném případě zaškrtne „ne“.: 
	Zadavatel zaškrtne „ano“ v případě, že je veřejná zakázka zcela či zčásti financována z fondů Evropského společenství. V opačném případě zaškrtne „ne“.: 
	V případě potřeby může zadavatel uvést všechny ostatní relevantní informace, které se vztahují k dané veřejné zakázce a které nebylo možné uvést v některé z předchozích položek formuláře (text, max. 8000 znaků).: 
	Zadavatel povinně uvede u veřejných zakázek na stavební práce a na služby internetové stránky správního orgánu či jiného subjektu, u kterého mohou dodavatelé získat informace o povinnostech vyplývajících ze zvláštních právních předpisů týkajících se daní placených v místě, ve kterém má být veřejná zakázka plněna a vztahujících se k předmětu veřejné zakázky.U veřejných zakázek na dodávky je na odpovědnosti zadavatele zda tyto informace uvede či nikoliv. Zadavatel je však povinen dodržet ustanovení § 44 odst.7 ZVZ.: 
	Zadavatel povinně uvede u veřejných zakázek na stavební práce a na služby internetové stránky správního orgánu či jiného subjektu, u kterého mohou dodavatelé získat informace o povinnostech vyplývajících ze zvláštních právních předpisů týkajících se daní placených v místě, ve kterém má být veřejná zakázka plněna a vztahujících se k předmětu veřejné zakázky.U veřejných zakázek na dodávky je na odpovědnosti zadavatele zda tyto informace uvede či nikoliv. Zadavatel je však povinen dodržet ustanovení § 44 odst.7 ZVZ.: 
	Zadavatel povinně uvede u veřejných zakázek na stavební práce a na služby internetové stránky správního orgánu či jiného subjektu, u kterého mohou dodavatelé získat informace o povinnostech vyplývajících ze zvláštních právních předpisů týkajících se daní placených v místě, ve kterém má být veřejná zakázka plněna a vztahujících se k předmětu veřejné zakázky.U veřejných zakázek na dodávky je na odpovědnosti zadavatele zda tyto informace uvede či nikoliv. Zadavatel je však povinen dodržet ustanovení § 44 odst.7 ZVZ.: 
	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).: 
	Zadavatel uvede číslo faxu 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.: 
	Zadavatel uvede internetovou adresu, na které je možno získat další informace (text, max. 255 znaků). URL nesmí obsahovat znak „@“.: 
	Zadavatel uvede emailovou adresu kontaktní osoby (text, max. 100 znaků). E-mail musí obsa-hovat znak „@“.: 
	Zadavatel uvede jméno a příjmení osoby (kontaktní osoba), která je oprávněná podat další informace (text, max. 100 znaků).: 
	Uvádí se kontaktní údaje na osobu, u které lze získat další informace k veřejné zakázce (text, max. 255 znaků).: 
	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.: 
	Povinně se uvádí kód státu dle sídla daného subjektu (text, 2 znaky). Zadavatel použije platný č-selník států (např. kód ČR je CZ).: 
	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 daného subjektu v zahraničí se uvede prvních 6 textových znaků.: 
	Uvede se název obce nebo název části obce (text, max. 100 znaků).: 
	Zadavatel uvede název ulice a číslo popisné, popř. číslo orientační, kde lze získat další informace (text, max. 255 znaků).: 
	Zadavatel uvede identifikační číslo, pokud mu bylo přiděleno (text, 8 znaků, validní identifikační číslo organizace).: 
	Zadavatel uvede internetovou adresu, na které je možno získat další informace (text, max. 255 znaků). URL nesmí obsahovat znak „@“.: 
	Zadavatel uvede číslo faxu 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.: 
	Zadavatel uvede emailovou adresu kontaktní osoby (text, max. 100 znaků). E-mail musí obsa-hovat znak „@“.: 
	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.: 
	Zadavatel uvede jméno a příjmení osoby (kontaktní osoba), která je oprávněná podat další informace (text, max. 100 znaků).: 
	Uvádí se kontaktní údaje na osobu, u které lze získat další informace k veřejné zakázce (text, max. 255 znaků).: 
	Stat_IV: CZ
	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 daného subjektu v zahraničí se uvede prvních 6 textových znaků.: 46822
	Obec_IV: Železný Brod
	Zadavatel uvede název ulice a číslo popisné, popř. číslo orientační, kde lze získat další informace (text, max. 255 znaků).: 
	Zadavatel uvede název místa, na kterém lze získat další informace, které se vztahují k veřejné zakázce, v případě, že se jedná o obchodní společnost, uvede se název obchodní firmy zapsané v obchodním rejstříku, u ostatních subjektů se uvádí název organizace/instituce, u fyzických osob se uvádí jméno a příjmení fyzické osoby (text, max. 255 znaků, logická vazba – NUTNO VYPLNIT).: 
	Zadavatel uvede identifikační číslo, pokud mu bylo přiděleno (text, 8 znaků, validní identifikační číslo organizace).: 
	Zadavatel uvede internetovou adresu, na které je možno získat další informace (text, max. 255 znaků). URL nesmí obsahovat znak „@“.: 
	Zadavatel uvede číslo faxu 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.: 
	Zadavatel uvede emailovou adresu kontaktní osoby (text, max. 100 znaků). E-mail musí obsa-hovat znak „@“.: 
	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
	Zadavatel uvede jméno a příjmení osoby (kontaktní osoba), která je oprávněná podat další informace (text, max. 100 znaků).: 
	Uvádí se kontaktní údaje na osobu, u které lze získat další informace k veřejné zakázce (text, max. 255 znaků).: 
	Povinně se uvádí kód státu dle sídla daného subjektu (text, 2 znaky). Zadavatel použije platný č-selník států (např. kód ČR je CZ).: CZ
	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 daného subjektu v zahraničí se uvede prvních 6 textových znaků.: 46822
	Uvede se název obce nebo název části obce (text, max. 100 znaků).: Železný Brod
	Zadavatel uvede název ulice a číslo popisné, popř. číslo orientační, kde lze získat další informace (text, max. 255 znaků).: 
	Zadavatel uvede název místa, na kterém lze získat další informace, které se vztahují k veřejné zakázce, v případě, že se jedná o obchodní společnost, uvede se název obchodní firmy zapsané v obchodním rejstříku, u ostatních subjektů se uvádí název organizace/instituce, u fyzických osob se uvádí jméno a příjmení fyzické osoby (text, max. 255 znaků, logická vazba – NUTNO VYPLNIT).: 
	Zadavatel uvede identifikační číslo, pokud mu bylo přiděleno (text, 8 znaků, validní identifikační číslo organizace).: 
	Zadavatel uvede internetovou adresu, na které je možno získat další informace (text, max. 255 znaků). URL nesmí obsahovat znak „@“.: 
	Zadavatel uvede číslo faxu 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.: 
	Zadavatel uvede emailovou adresu kontaktní osoby (text, max. 100 znaků). E-mail musí obsa-hovat znak „@“.: 
	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.: 
	Zadavatel uvede jméno a příjmení osoby (kontaktní osoba), která je oprávněná podat další informace (text, max. 100 znaků).: 
	Uvádí se kontaktní údaje na osobu, u které lze získat další informace k veřejné zakázce (text, max. 255 znaků).: 
	Povinně se uvádí kód státu dle sídla daného subjektu (text, 2 znaky). Zadavatel použije platný č-selník států (např. kód ČR je CZ).: 
	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 daného subjektu v zahraničí se uvede prvních 6 textových znaků.: 
	Uvede se název obce nebo název části obce (text, max. 100 znaků).: 
	Zadavatel uvede název ulice a číslo popisné, popř. číslo orientační, kde lze získat další informace (text, max. 255 znaků).: 
	Zadavatel uvede název místa, na kterém lze získat další informace, které se vztahují k veřejné zakázce, v případě, že se jedná o obchodní společnost, uvede se název obchodní firmy zapsané v obchodním rejstříku, u ostatních subjektů se uvádí název organizace/instituce, u fyzických osob se uvádí jméno a příjmení fyzické osoby (text, max. 255 znaků, logická vazba – NUTNO VYPLNIT).: 
	Zadavatel uvede identifikační číslo, pokud mu bylo přiděleno (text, 8 znaků, validní identifikační číslo organizace).: 
	Zadavatel uvede název místa, na kterém lze získat další informace, které se vztahují k veřejné zakázce, v případě, že se jedná o obchodní společnost, uvede se název obchodní firmy zapsané v obchodním rejstříku, u ostatních subjektů se uvádí název organizace/instituce, u fyzických osob se uvádí jméno a příjmení fyzické osoby (text, max. 255 znaků, logická vazba – NUTNO VYPLNIT).: 
	Stat_V: CZ
	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 daného subjektu v zahraničí se uvede prvních 6 textových znaků.: 46822
	Obec_V: Železný Brod
	Zadavatel uvede název ulice a číslo popisné, popř. číslo orientační, kde lze získat další informace (text, max. 255 znaků).: 
	Zadavatel uvede identifikační číslo, pokud mu bylo přiděleno (text, 8 znaků, validní identifikační číslo organizace).: 
	UredniNazev_V: 
	B_predmet_dalsi_slovnik_hl_4: 
	B_predmet_dalsi_slovnik_hl: 
	B_predmet_dalsi_slovnik_hl_3: 
	B_predmet_dalsi_slovnik_hl_2: 
	Zadavatel uvede textový popis charakteristiky části veřejné zakázky (text, max. 3000 znaků).: 
	Zadavatel uvede název části veřejné zakázky, který tuto část veřejné zakázky jednoznačně identifikuje. Zadavatel použije v názvu části veřejné zakázky název, který uvedl v položce II.1, přičemž každá veřejná 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 zadavatelem“ 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.: 
	nazev_zakazky: 
	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 veřejné zakázky je zadavatel povinen označit formuláře tímto údajem, tj. číslem přílohy, které odpovídají předešlým podáním.: 
	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 veřejné zakázky je zadavatel povinen označit formuláře tímto údajem, tj. číslem přílohy, které odpovídají předešlým podáním.: 
	B_predmet_hl_slovnik_hl: 
	Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. - Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků, z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. - Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. - Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků, z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. - Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. - Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků, z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. - Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. - Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků, z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. - Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. - Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků, z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. - Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	B_predmet_dalsi_slovnik_dopl_b: 
	B_predmet_dalsi_slovnik_dopl_2b: 
	B_predmet_dalsi_slovnik_dopl_3b: 
	B_predmet_dalsi_slovnik_dopl_4b: 
	B_predmet_hl_slovnik_dopl_a: 
	Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. - Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků, z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. - Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	B_predmet_hl_slovnik_dopl_b: 
	Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. - Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků, z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. - Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	B_predmet_dalsi_slovnik_dopl_a: 
	Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. - Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků, z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. - Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. - Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků, z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. - Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	B_predmet_dalsi_slovnik_dopl_2a: 
	Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. - Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků, z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. - Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. - Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků, z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. - Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	B_predmet_dalsi_slovnik_dopl_3a: 
	Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. - Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků, z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. - Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. - Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků, z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. - Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	B_predmet_dalsi_slovnik_dopl_4a: 
	Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. - Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků, z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. - Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	Povinně se uvádí desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje hlavní předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT hlavní slovník u hlavního předmětu), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. - Pro vyplnění položky hlavního předmětu veřejné zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických příkladech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu veřejné zakázky, použít odpovídající kód doplňkového slovníku (text, 6 znaků, z toho 2 písmena, 3 číslice a pomlčka), např. CPV kód levostranného řízení (u zadavatele, který je např. z Velké Británie nebo Irska) je MB01-5. - Vyplnění dalších předmětů veřejné zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem veřejné zakázky.: 
	cast_zak_rozsah_mena_F: 
	cast_zak_rozsah_mena: 
	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.: 
	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.: 
	Zadavatel uvede informace o množství nebo rozsahu předmětu části veřejné zakázky (text, max. 1000 znaků).: 
	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 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT) [odhadovaná hodnota = dle ZVZ předpokládaná hodnota]. Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK.: 
	cast_zak_predpokl_hodnota_mena: 
	cast_zak_predpokl_hodnota_mena_F: 
	lhuta_zahajeni: 
	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 veřejné zakázky v případě, že je smlouva uzavřena na dobu určitou „dokončení stavebních prací“ (spec. formát - dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). : 
	lhuta_dokonceni: 
	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 veřejné zakázky v případě, že je smlouva uzavřena na dobu určitou „dokončení stavebních prací“ (spec. formát - dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). : 
	V případě potřeby může zadavatel uvést všechny ostatní relevantní 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).: 
	datum_zahajeni_rizeni: 
	Uvádí se předpokládané datum, kdy zadavatel hodlá zahájit zadávací řízení části veřejné zakázky (spec. formát – dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic).: 
	: 
	Cislo_objednavky_I: 
	Evidencni_cislo_VZ_I: 
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