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2.5 Sídlo / místo podnikání / bydli  zadavatele

2.5.1 Ulice 2.5.4 íslo popisné

2.5.2 Obec 2.5.5 íslo orienta ní

2.5.3 ást 2.5.6 PS

2.5.7 Kód obce (dle ZÚJ)

2.6 Kontaktní údaje zadavatele

2.6.1 Titul p ed jménem

íjmení Jméno Titul za jménem

2.6.2 www adresa

2.6.3 E-mail 2.6.4 Telefon

2.6.5 Fax

3 Charakteristika ve ejné zakázky

3.1 Název ve ejné zakázky

3.2 Místo pln ní / realizace

3.3 Kód hlavního místa pln ní dle NUTS 0-5

3.4 Kód hlavního p edm tu ve ejné zakázky dle klasifikace CPV

3.5 Stru ný textový popis ve ejné zakázky (v . specifikace mno ství v jednotlivých druzích dodávek, slu eb a
stavebních prací a v . v ech ástí, pokud se týká ve ejné zakázky)

3.6 Eviden ní íslo ve ejné zakázky, na kterou tato ve ejná zakázka navazuje

3.7 Zadávání ásti ve ejných zakázek

3.7.1
Je ve ejná zakázka rozd lena na ásti? (jednotlivé ásti budou popsány v p íloze A tohoto
formulá e)

ANO NE  

3.7.2 Po et stran ádných p íloh

3.8 Popis hlavních podmínek financování a plateb a (nebo) odkaz na ustanovení, kde je to uvedeno (pokud je
pou itelné)

* 3 8 3 0 2 *

IS ZVZ - CADR

PO 2

Vzor 383a
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3 Charakteristika ve ejné zakázky (pokra ování)

3.9 Ostatní informace (dle pot eby)

4 asová specifikace

4.1 edpokládané datum oznámení zadávacího ízení ve ejné zakázky na stavební práce

4.2.1 edpokládané datum zahájení stavebních prací

4.2.2 edpokládané datum ukon ení stavebních prací

4.3 edpokládané datum oznámení zadávacího ízení ve ejné zakázky na dodávky / slu by

5 Klasifikace p edm tu ve ejné zakázky

edm t VZ Klasifikace a spole ný slovník

5.1 Stavební práce

5.1.1 Druhy stavebních prací SKP CPV rná jednotka Rozsah

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)

5.1.2 Stavební objekty

5.1.2.1 Hlavní stavební objekt CZ-CC rná jednotka Rozsah

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)

5.1.2.2 Vedlej í stavební objekty

CZ-CC rná jednotka Rozsah

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)

* 3 8 3 0 3 *

IS ZVZ - CADR

PO 3

Vzor 383a

edb né oznámení

ky na stavební prá
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e a ný slovník

dnotka
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ád

V

dávk

�,��&�! /!����'7 ��� ��� + 	

��� !�"$�! *6 �$&!�! �	��



5 Klasifikace p edm tu ve ejné zakázky (pokra ování)

edm t VZ Klasifikace a spole ný slovník

5.2 Slu by

5.2.1
Slu by dle p ílohy . 1 zákona . 40 / 2004
Sb.

SKP CPV edpokládaná cena
(v celých K  bez DPH)

5.2.2
Slu by dle p ílohy . 2 zákona . 40 / 2004
Sb.

SKP CPV edpokládaná cena
(v celých K  bez DPH)

5.3 Dodávky

5.3.1
Zbo í dle p ílohy . 3 zákona . 40 / 2004
Sb.

SKP KN rná jednotka Mno ství

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)

5.3.2 Ostatní kategorie zbo í SKP CPV rná jednotka Mno ství

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)

* 3 8 3 0 4 *

IS ZVZ - CADR

PO 4

Vzor 383a

edb né oznámení
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6 Financování ve ejné zakázky

6.1 eva ující zdroj financování

Vlastní
zdroje

zadavatele
 

Zdroje z ve ejných
rozpo  a státních

fond R
 

Zdroje z fond
NATO, jiné

zahrani ní zdroje
 

Soukromé
zdroje (nap .

PPP)
 

Zdroje z
fond  EU  

6.2 V p ípad  fond  EU uve te projekt/program a jakýkoliv u ite ný odkaz

6.3 Informa ní systém, v n  je program (akce) evidován (mo no více):

Eviden ní íslo

ISPROFIN

CEDR

MSSF

6.4 Evidován v jiném informa ním systému

Název jiného IS

Eviden ní íslo dle jiného IS

7 Uve ejn ní údaj  a informací

7.1 Po adovaný termín uve ejn ní

7.2 Datum odeslání formulá e

7.3 Chcete zajistit uve ejn ní p edb ného oznámení v Ú edním v stníku EU? ANO  NE  

7.4 Jde o povinné uve ejn ní v Ú edním v stníku EU? ANO  NE  

Jméno a p íjmení osoby (osob) oprávn né jednat jménem zadavatele (odd lené árkou, pokud je osob více)

V

Dne

Razítko a podpis

* 3 8 3 0 5 *

IS ZVZ - CADR

PO 5

Vzor 383a

edb né oznámení

men

ele (o árko

í p oz
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opráv dnat jménby (osob)

edn ku 
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íloha A k formulá i edb né oznámení
edb ná informace o ástech ve ejné zakázky 1)

1 Základní charakteristika ásti ve ejné zakázky íloha íslo

1.1 íslo ásti ve ejné zakázky

1.2 Kód hlavního p edm tu ásti ve ejné zakázky dle klasifikace CPV

1.3 Stru ný popis ásti ve ejné zakázky (v . specifikace mno ství v jednotlivých druzích dodávek, slu eb a
stavebních prací)

1.4 edpokládané datum oznámení zadávacího ízení na stavební práce Datum

1.5 edpokládané datum oznámení zadávacího ízení na dodávky / slu by Datum

1.6 edpokládané datum zahájení a ukon ení ve ejné zakázky

1.7 Bude tato ást nadlimitní ve ejné zakázky (pokud jde o nadlimitní ve ejnou zakázku)
zadána postupem stanoveným pro podlimitní ve ejné zakázky dle § 24 odst. 2 zákona .
40 / 2004 Sb. ?

ANO NE  

2 Klasifikace p edm tu ásti ve ejné zakázky

2.1 Stavební práce

2.1.1 Druhy stavebních prací SKP CPV rná jednotka Rozsah

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)

2.1.2 Stavební objekty

2.1.2.1 Hlavní stavební objekt CZ-CC rná jednotka Rozsah

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)

2.1.2.2 Vedlej í stavební objekty

CZ-CC rná jednotka Rozsah

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)

* 3 8 3 0 6 *

IS ZVZ - CADR

PO-A 1

Vzor 383a

edb né oznámení
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a u ve e
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pokud jde o nadlimitní v
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avební objekty

vební objekt
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íloha A k formulá i edb né oznámení
edb ná informace o ástech ve ejné zakázky 1)

2 Klasifikace p edm tu ásti ve ejné zakázky (pokra ování) íloha íslo

edm t VZ Klasifikace a spole ný slovník

2.2 Slu by

2.2.1
Slu by dle p ílohy . 1 zákona . 40 / 2004
Sb.

SKP CPV edpokládaná cena
(v celých K  bez DPH)

2.2.2
Slu by dle p ílohy . 2 zákona . 40 / 2004
Sb.

SKP CPV edpokládaná cena
(v celých K  bez DPH)

2.3 Dodávky

2.3.1
Zbo í dle p ílohy . 3 zákona . 40 / 2004
Sb.

SKP KN rná jednotka Mno ství

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)

2.3.2 Ostatní kategorie zbo í SKP CPV rná jednotka Mno ství

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)

1) Pou ijte tuto p ílohu tolikrát, kolikrát je t eba

* 3 8 3 0 7 *

IS ZVZ - CADR

PO-A 2

Vzor 383a

edb né oznámení

notkarna . 40 / 2004

daná cena (v c bez

egor

pok

Os o í
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2.5 Sídlo / místo podnikání / bydli  zadavatele

2.5.1 Ulice 2.5.4 íslo popisné

2.5.2 Obec 2.5.5 íslo orienta ní

2.5.3 ást 2.5.6 PS

2.5.7 Kód obce (dle ZÚJ)

2.6 Kontaktní údaje zadavatele

2.6.1 Titul p ed jménem

íjmení Jméno Titul za jménem

2.6.2 www adresa

2.6.3 E-mail 2.6.4 Telefon

2.6.5 Fax

3 Údaje pro vy ádání zadávací dokumentace

3.1 Adresa pro vy ádání zadávací dokumentace

3.1.1 Obch. firma / název / p íjmení, jméno poskytovatele zadávací dokumentace

3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

3.1.3 Obec 3.1.7 íslo orienta ní

3.1.4 ást 3.1.8 PS

3.1.5 Kód státu 3.1.9 E-mail

3.2 Kontaktní osoba pro zadávací dokumentaci

3.2.1 Titul p ed jménem

íjmení Jméno Titul za jménem

3.2.2 E-mail 3.2.3 Telefon

3.2.4 Fax

3.3
www adresa zadávací
dokumentace

3.4 Úhrada náklad  za zadávací dokumentaci

3.4.1 Vý e náklad  na reprodukci zadávací dokumentace (v K  bez DPH)

3.4.2 Zp sob platby

* 4 8 3 0 2 *

IS ZVZ - CADR

ZV 2

Vzor 483a

Oznámení zadávacího ízení

n

ace

ísl

skytovatele zadávací dokume

3.1
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4 Údaje pro podání nabídky / doru ení ádosti

4.1 Adresa pro podání nabídky / doru ení ádosti

4.1.1 Obch. firma / název / p íjmení, jméno subjektu pro podání nabídky / doru ení ádosti

4.1.2 Ulice 4.1.6 íslo popisné

4.1.3 Obec 4.1.7 íslo orienta ní

4.1.4 ást 4.1.8 PS

4.1.5 Kód státu 4.1.9 E-mail

4.2 Osoba p ijímající nabídku / ádost

4.2.1 Titul p ed jménem

íjmení Jméno Titul za jménem

4.2.2 Telefon 4.2.3 Fax

4.3 Jiné up es ující údaje

5 Charakteristika ve ejné zakázky

5.1 Název ve ejné zakázky

5.2 Místo pln ní/realizace

5.3 Kód hlavního místa pln ní/realizace dle NUTS 0-5

5.4 Kód hlavního p edm tu ve ejné zakázky dle klasifikace CPV
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5 Charakteristika ve ejné zakázky (pokra ování)

5.5 Stru ný textový popis ve ejné zakázky (v . specifikace mno ství v jednotlivých druzích dodávek, slu eb a
stavebních prací a v . v ech ástí, pokud se týká ve ejné zakázky)

5.6 Omezení po tu zájemc  / ú astník Minimální po et Maximální po et

5.7 Kritéria pro zadání ve ejné zakázky Ekonomická výhodnost nabídky  Nejni í nabídková cena  

5.8 Po adavek zadavatele na poskytnutí jistoty

5.8.1 Vý e jistoty v absolutní ástce v K

5.8.2 Zp sob a forma poskytnutí jistoty

5.8.3 íslo ú tu pro slo ení jistoty 5.8.4 Kód banky

/

5.8.5 Variabilní symbol

5.8.6 Konstantní symbol

5.8.7 Specifický symbol

5.9 Varianty nabídky

5.9.1 ípustnost variantnosti nabídky (u ve ejných zakázek
zadávaných na základ  kritéria ekonomické výhodnosti)

ANO  NE  

5.10 Elektronické podání nabídky

5.10.1 Lze init právní úkony elektronicky podepsané zaru eným elektronickým
podpisem

ANO  NE  

5.10.2 Popis po adavk  na zabezpe ení nabídky dle § 93 odst.1 písm. c) zákona . 40 / 2004 Sb.

5.11 Právo zru it zadávací ízení

5.11.1 Vyhrazuje si zadavatel právo zru it zadávací ízení ANO  NE  
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5 Charakteristika ve ejné zakázky (pokra ování)

5.12 Právo na dal í dodávky, stavební práce a slu by

5.12.1 Vyhrazuje si zadavatel právo na dal í dodávky, stavební práce a slu by ANO  NE  

5.12.2 Popis práva na dal í dodávky, stavební práce a slu by (v . lh ty, ve které lze op ní právo realizovat)

5.13 Eviden ní íslo ve ejné zakázky, na kterou tato ve ejná zakázka navazuje

5.14 Zadávání ástí ve ejných zakázek

5.14.1 Je ve ejná zakázka rozd lena na ásti?
(jednotlivé ásti budou popsány v p íloze A tohoto formulá e)

ANO  NE  

5.14.2 Po et stran ádných p íloh

5.14.3 Nabídky mohou být p edkládány pro jednu ást  pro více ástí  pro v echny ásti  

5.14.4 Jde o rámcovou smlouvu? ANO  NE  

5.15 Druh zakázky na stavební práce (pokud jde o zakázku na stavební práce)

Realizace  Dokumentace projektu a realizace  Jiný (§ 9 odst. 1 písm. e) zákona . 40/2004 Sb.)  

5.16 Druh zakázky na dodávky (pokud se jedná o zakázku na dodávky)

Koup  Nájem Koup  na splátky Koup  najaté v ci  Kombinace uvedených  

5.17 Popis hlavních podmínek financování a plateb a (nebo) odkaz na ustanovení, kde je uvedeno (pokud je
pou itelné)

5.18 Bude po právních subjektech po adováno, aby uvád ly jména a odbornou kvalifikaci
pracovník  odpov dných za provedení ve ejné zakázky

ANO  NE  

5.19 Byli uchaze i ji  vybráni (týká se pouze vhodných p ípad  jednacího ízení s
uve ejn ním; pokud ano, uve te podrobnosti v polo ce 11.4 Jiné)

ANO  NE  

5.20 edchozí uve ejn ní týkající se stejné ve ejné zakázky

5.20.1 edb né oznámení týkající se stejné ve ejné zakázky

íslo uve ejn ní v Ú edním v stníku EU ze dne

5.20.2 Jiná p edcházející uve ejn ní

íslo uve ejn ní v Ú edním v stníku EU ze dne

5.21 Zadavatel po aduje p edlo ení nabídky krom tiny je  v následujícím jazyce

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV LT LV ET SK SL HU PL MT Jiný - uve te kód
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5 Charakteristika ve ejné zakázky (pokra ování)

5.22 Podmínky pro otevírání obálek s nabídkami

5.22.1 Osoby, které jsou oprávn ny být p ítomné p i otev ení obálek s nabídkami

5.22.2 Specifikace data, asu a místa otevírání obálek s nabídkami

Datum Hodina

Místo

6 asová specifikace

6.1.1 Lh ta pro podání nabídek / doru ení ádostí Datum Hodina

6.1.2 Zd vodn ní zkrácení lh ty pro doru ení ádostí (§ 43 odst. 3, § 44 odst. 3 zákona . 40 / 2004 Sb.)

6.1.3 Odeslání výzvy k podání nabídek vybraným zájemc m
(týká se pouze u ího ízení a jednacího ízení s uve ejn ním)

edpokládané
datum

6.2.1 Zahájení doby pln ní Datum

6.2.2 Ukon ení doby pln ní Datum

6.3 Lh ta pro vyzvednutí zadávací dokumentace od Hodina

do Hodina

6.4 Lh ta pro dotazy k zadávací dokumentaci do Hodina

6.5 Doba, po kterou je uchaze  vázán svou nabídkou do

* 4 8 3 0 6 *

IS ZVZ - CADR

ZV 6

Vzor 483a

Oznámení zadávacího ízení

. 3, 0 

edpokláda
da

zá
ení

Da

od

dek vybran
ní a jednacího

n

adávací dokumentace

do

ta

nabídkou o

zvednutí 

ta pro dotazy k zadávac

Doba, po kterou je uch váz

m
ejn

m

dst. 3 záko

�,��&�! /!����'7 ��� ��� + 	

��� !�"$�! *6 �$&!�! �	3�



7 Klasifikace p edm tu ve ejné zakázky

edm t VZ Klasifikace a spole ný slovník

7.1 Stavební práce

7.1.1 Druhy stavebních prací SKP CPV rná jednotka Rozsah

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)

7.1.2 Stavební objekty

7.1.2.1 Hlavní stavební objekt CZ-CC rná jednotka Rozsah

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)

7.1.2.2 Vedlej í stavební objekty

CZ-CC rná jednotka Rozsah

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)

7.2 Slu by

7.2.1
Slu by dle p ílohy . 1 zákona . 40 / 2004
Sb.

SKP CPV rná jednotka Rozsah

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)

7.2.2
Slu by dle p ílohy . 2 zákona . 40 / 2004
Sb.

SKP CPV rná jednotka Rozsah

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)
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7 Klasifikace p edm tu ve ejné zakázky (pokra ování)

edm t VZ Klasifikace a spole ný slovník

7.3 Dodávky

7.3.1
Zbo í dle p ílohy . 3 zákona . 40 / 2004
Sb.

SKP KN rná jednotka Mno ství

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)

7.3.2 Ostatní kategorie zbo í SKP CPV rná jednotka Mno ství

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)

8 Financování ve ejné zakázky

8.1 eva ující zdroj financování

Vlastní
zdroje

zadavatele
 

Zdroje z ve ejných
rozpo  a státních

fond R
 

Zdroje z fond
NATO, jiné

zahrani ní zdroje
 

Soukromé
zdroje

(nap . PPP)
 

Zdroje z
fond  EU  

8.2 V p ípad  fond  EU uve te projekt/program a jakýkoliv u ite ný odkaz

8.3 Informa ní systém, v n  je program (akce) evidován (mo no více):

Eviden ní íslo

ISPROFIN

CEDR

MSSF

8.4 Evidován v jiném informa ním systému

Název jiného IS

Eviden ní íslo dle jiného IS
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9 Prokazování finan ní, ekonomické, technické a odborné zp sobilosti a prokazování jakosti a
spln ní po adavk  systému ízení podnik

9.1 Základní kvalifika ní kritéria dle § 31 a kvalifikace dle § 30 odst. 2 písm. c) zákona . 40 / 2004 Sb.

9.2 Kritéria a doklady pro prokazování finan ní a ekonomické zp sobilosti

9.3 Kritéria a doklady pro prokazování technické zp sobilosti

9.4 Kritéria a doklady pro prokazování jakosti a po adavk  systému ízení podnik  z hlediska ochrany ivotního
prost edí

9.5 Kritéria a doklady pro prokazování odborné zp sobilosti nebo lenství v profesní organizaci

10 Kritéria pro zadání ve ejné zakázky

10.1 Díl í kritéria Váhy v %
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11 Jiné up es ující údaje

11.1 Variantní ení

11.2 Po adavek na vzorky

11.3 Prohlídka místa pln ní

11.4 Jiné

12 Uve ejn ní údaj  a informací

12.1 Po adovaný termín uve ejn ní 12.2 Datum odeslání formulá e

12.3 Chcete zajistit uve ejn ní oznámení v Ú edním v stníku EU? ANO  NE  

12.4 Jde o povinné uve ejn ní v Ú edním v stníku EU? ANO  NE  

Jméno a p íjmení osoby (osob) oprávn né jednat jménem zadavatele (odd lené árkou, pokud je osob více)

V

Dne

Razítko a podpis
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íloha A k formulá i Oznámení zadávacího ízení
Informace o ástech ve ejné zakázky 1)

1 Základní charakteristika ásti ve ejné zakázky íloha íslo

1.1 íslo ásti ve ejné zakázky

1.2 Kód hlavního p edm tu ásti ve ejné zakázky dle klasifikace CPV

1.3 Stru ný popis ásti ve ejné zakázky (v . specifikace mno ství v jednotlivých druzích dodávek, slu eb a
stavebních prací)

1.4 Zahájení zadávacího ízení ásti ve ejné
zakázky

Datum

1.5 Lh ta pro podání nabídek / doru ení ádostí Datum Hodina

1.6 Bude tato ást nadlimitní ve ejné zakázky (pokud jde o nadlimitní ve ejnou zakázku)
zadána postupem stanoveným pro podlimitní ve ejné zakázky dle § 24 odst. 2 zákona
. 40 / 2004 Sb.

ANO  NE  

2 Klasifikace p edm tu ásti ve ejné zakázky

edm t VZ Klasifikace a spole ný slovník

2.1 Stavební práce

2.1.1 Druhy stavebních prací SKP CPV rná jednotka Rozsah

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)

2.1.2 Stavební objekty

2.1.2.1 Hlavní stavební objekt CZ-CC rná jednotka Rozsah

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)

2.1.2.2 Vedlej í stavební objekty

CZ-CC rná jednotka Rozsah

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)
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íloha A k formulá i Oznámení zadávacího ízení
Informace o ástech ve ejné zakázky 1)

2 Klasifikace p edm tu ásti ve ejné zakázky (pokra ování) íloha íslo

2.2 Slu by

2.2.1
Slu by dle p ílohy . 1 zákona . 40 / 2004
Sb.

SKP CPV rná jednotka Rozsah

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)

2.2.2
Slu by dle p ílohy . 2 zákona . 40 / 2004
Sb.

SKP CPV rná jednotka Rozsah

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)

2.3 Dodávky

2.3.1
Zbo í dle p ílohy . 3 zákona . 40 / 2004
Sb.

SKP KN rná jednotka Mno ství

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)

2.3.2 Ostatní kategorie zbo í SKP CPV rná jednotka Mno ství

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)

1) Pou ijte tuto p ílohu tolikrát, kolikrát je t eba
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2.5 Sídlo / místo podnikání / bydli  zadavatele

2.5.1 Ulice 2.5.4 íslo popisné

2.5.2 Obec 2.5.5 íslo orienta ní

2.5.3 ást 2.5.6 PS

2.5.7 Kód obce (dle ZÚJ)

2.6 Kontaktní údaje zadavatele

2.6.1 Titul p ed jménem

íjmení Jméno Titul za jménem

2.6.2 www adresa

2.6.3 E-mail 2.6.4 Telefon

2.6.5 Fax

3 Charakteristika ve ejné zakázky

3.1 Název ve ejné zakázky

3.2 Místo pln ní / realizace

3.3 Kód hlavního místa pln ní dle NUTS 0-5

3.4 Kód hlavního p edm tu ve ejné zakázky dle klasifikace CPV

3.5 Stru ný textový popis ve ejné zakázky (v . specifikace mno ství v jednotlivých druzích dodávek, slu eb a
stavebních prací a v etn  v ech ástí, pokud se týká ve ejné zakázky)
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3 Charakteristika ve ejné zakázky (pokra ování)

3.6 Zadávání ásti ve ejných zakázek

3.6.1
Je ve ejná zakázka rozd lena na ásti? (jednotlivé ásti budou popsány v p íloze A tohoto
formulá e)

ANO  NE  

3.6.2 Po et stran ádných p íloh

3.7 vod pro u ití jednacího ízení s uve ejn ním (odkazem na § 25 - § 26 zákona . 40 / 2004 Sb.)

3.8 Ukon ení ve ejné zakázky

3.8.1 Ukon ení zadáním ve ejné zakázky  zru ením ve ejné zakázky  

3.8.2 Stru ný d vod zru ení

3.8.3 Nové hodnocení nabídek (§ 62 odst. 4 zákona . 40 / 2004 Sb.) ANO  NE  

3.8.4 vod nového hodnocení nabídek

3.9 Námitky proti úkon m zadavatele ANO  NE  

3.9.1 Celkový po et dn , o které se pr h ve ejné zakázky prodlou il

3.10 Ceny ve ejné zakázky (v K )

Cena ve ejné zakázky

bez DPH DPH Celková cena

3.10.1 Nejni í hodnocená nabídková cena

3.10.2 Nejvy í hodnocená nabídková cena

3.10.3 Mimo ádn  nízká nabídková cena

3.10.4 Nabídková cena vybraného dodavatele

3.11 Eviden ní íslo ve ejné zakázky, na kterou tato ve ejná zakázka navazuje

3.12 íslo slu by dle p ílohy . 2 zákona . 40 / 2004 Sb. (pokud jde o slu by)
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3 Charakteristika ve ejné zakázky (pokra ování)

3.13 Kriteria pro zadání ve ejné zakázky

3.13.1 Kriteria pro zadání ve ejné zakázky ekonomická výhodnost nabídky  nejni í nabídková cena  

3.13.2 Díl í kritéria (vypl uje se pouze, pokud je u polo ky . 3.13.1 za krtnuta varianta
ekonomická výhodnost nabídky )

Váhy v %

3.14 Subdodávky

3.14.1 Je pravd podobné, e bude ve ejná zakázka provád na subdodavatelsky? ANO  NE  

3.14.2 Pokud je odpov  u polo ky . 3.14.1 ANO, uve te pravd podobnou hodnotu nebo pom r ve ejné zakázky,
která má být provedena subdodavatelsky

Hodnota (bez DPH) na Pom r % Není známo  

3.15 Po et obdr ených nabídek

3.16 edcházející uve ejn ní týkající se stejné ve ejné zakázky (pokud bylo)

íslo uve ejn ní v Ú edním v stníku EU ze dne

3.17 Dal í informace

4 Klasifikace p edm tu ve ejné zakázky

edm t VZ Klasifikace a spole ný slovník

4.1 Stavební práce

4.1.1 Druhy stavebních prací SKP CPV rná jednotka Rozsah

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)
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4 Klasifikace p edm tu ve ejné zakázky (pokra ování)

edm t VZ Klasifikace a spole ný slovník

4.1.2 Stavební objekty

4.1.2.1 Hlavní stavební objekty CZ-CC rná jednotka Rozsah

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)

4.1.2.2 Vedlej í stavební objekty

CZ-CC rná jednotka Rozsah

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)

4.2 Slu by

4.2.1
Slu by dle p ílohy . 1 zákona . 40 / 2004
Sb.

SKP CPV rná jednotka Rozsah

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)

4.2.2
Slu by dle p ílohy . 2 zákona . 40 / 2004
Sb.

SKP CPV rná jednotka Rozsah

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)

4.3 Dodávky

4.3.1
Zbo í dle p ílohy . 3 zákona . 40 / 2004
Sb.

SKP KN rná jednotka Mno ství

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)
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4 Klasifikace p edm tu ve ejné zakázky (pokra ování)

edm t VZ Klasifikace a spole ný slovník

4.3.2 Ostatní kategorie zbo í SKP CPV rná jednotka Mno ství

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)

5 Financování ve ejné zakázky

5.1 eva ující zdroj financování

Vlastní
zdroje

zadavatele
 

Zdroje z ve ejných
rozpo  a státních

fond R
 

Zdroje z fond
NATO, jiné

zahrani ní zdroje
 

Soukromé
zdroje (nap .

PPP)
 

Zdroje z
fond  EU  

5.2 V p ípad  fond  EU uve te projekt/program a jakýkoliv u ite ný odkaz

5.3 Informa ní systém, v n  je program (akce) evidován (mo no více):

Eviden ní íslo

ISPROFIN

CEDR

MSSF

5.4 Evidován v jiném informa ním systému

Název jiného IS

Eviden ní íslo dle jiného IS

6 Identifikace vybraného dodavatele (dodavatel )

6.1 Identifika ní údaje o dodavateli (v p ípad  sdru ení uchaze , vedoucí uchaze  sdru ení - ostatní viz bod 6.4)

6.1.1 Kód státu 6.1.4 Kód právní formy

6.1.2  dodavatele 6.1.5 Rodné íslo

6.1.3 DI  dodavatele nebo datum narození

6.1.6 Obch. firma / název dodavatele

6.1.7 Údaje o dodavateli, fyzické osob

Titul p ed jménem

íjmení Jméno Titul za jménem
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6 Identifikace vybraného dodavatele (dodavatel ) - pokra ování

6.2  Sídlo / místo podnikání / bydli  dodavatele

6.2.1 Ulice 6.2.4 íslo popisné

6.2.2 Obec 6.2.5 íslo orienta ní

6.2.3 ást 6.2.6 PS

6.2.7 Kód obce (dle ZÚJ)

6.3 Kontaktní údaje dodavatele

6.3.1 E-mail dodavatele 6.3.3 Telefon

6.3.4 Fax

6.3.2 www adresa dodavatele

6.4 Identifikace ostatních dodavatel , pokud byla vít zná nabídka podána více uchaze i

6.4.1  dodavatel  (odd lená árkou)

7 Informace o smlouv

7.1 íslo smlouvy zadavatele ( .j. nebo jiné dle zvyklostí zadavatele)

7.2 Datum uzav ení smlouvy o ve ejné zakázce

7.3 Jde o rámcovou smlouvu (dle § 16 zákona . 40 / 2004 Sb.)? ANO  NE  

8 Identifikace ostatních ú astník  rámcové smlouvy (vyplní pouze zadavatelé vykonávající n kterou
z inností podle § 3 zákona . 40 / 2004 Sb.)

8.1.1  dodavatele 8.1.3 Rodné íslo

8.1.2 DI  dodavatele nebo datum narození

8.1.4 Obchodní firma / název / p íjmení, jméno ú astníka

8.1.5 Sídlo

8.1.5.1 Ulice 8.1.5.4 íslo popisné

8.1.5.2 Obec 8.1.5.5 PS

8.1.5.3 ást 8.1.5.6 Kód státu
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8 Identifikace ostatních ú astník  rámcové smlouvy - pokra ování

8.2.1 8.2.3 Rodné íslo

8.2.2 DI nebo datum narození

8.2.4 Obchodní firma / název / p íjmení, jméno ú astníka

8.2.5 Sídlo

8.2.5.1 Ulice 8.2.5.4 íslo popisné

8.2.5.2 Obec 8.2.5.5 PS

8.2.5.3 ást 8.2.5.6 Kód státu

8.3.1 8.3.3 Rodné íslo

8.3.2 DI nebo datum narození

8.3.4 Obchodní firma / název / p íjmení, jméno ú astníka

8.3.5 Sídlo

8.3.5.1 Ulice 8.3.5.4 íslo popisné

8.3.5.2 Obec 8.3.5.5 PS

8.3.5.3 ást 8.3.5.6 Kód státu

9 Uve ejn ní údaj  a informací

9.1 Po adovaný termín uve ejn ní

9.2 Datum odeslání formulá e

9.3 Chcete zajistit uve ejn ní výsledk  zadávacího ízení v Ú edním v stníku EU? ANO  NE  

9.4 Jde o povinné uve ejn ní v Ú edním v stníku EU? ANO  NE  

Jméno a p íjmení osoby (osob) oprávn né jednat jménem zadavatele (odd lené árkou, pokud je osob více)

V

Dne

Razítko a podpis
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íloha A k formulá i Výsledky zadávacího ízení
Informace o výsledcích zadávacích ízení na ásti ve ejné zakázky 1)

1 Základní charakteristika ásti ve ejné zakázky íloha íslo

1.1 íslo ásti ve ejné zakázky

1.2 Ukon ení zadáním ásti ve ejné zakázky  zru ením ásti ve ejné zakázky  

1.3 Kód hlavního p edm tu ásti ve ejné zakázky dle klasifikace CPV

2 Identifikace vybraného dodavatele (dodavatel )

2.1 Identifika ní údaje o dodavateli (v p ípad  sdru ení uchaze , vedoucí uchaze  sdru ení - ostatní viz bod 2.4)

2.1.1 Kód státu 2.1.4 Kód právní formy

2.1.2  dodavatele 2.1.5 Rodné íslo

2.1.3 DI  dodavatele nebo datum narození

2.1.6 Obchodní firma / název dodavatele

2.1.7 Údaje o dodavateli, fyzické osob

Titul p ed jménem

íjmení Jméno Titul za jménem

2.2 Sídlo / místo podnikání / bydli  dodavatele

2.2.1 Ulice 2.2.4 íslo popisné

2.2.2 Obec 2.2.5 íslo orienta ní

2.2.3 ást 2.2.6 PS

2.2.7 Kód obce (dle ZÚJ)

2.3 Kontaktní údaje dodavatele

2.3.1 E-mail dodavatele 2.3.3 Telefon

2.3.4 Fax

2.3.2 www adresa dodavatele

2.4 Identifikace ostatních dodavatel , pokud byla vít zná nabídka podána více uchaze i

2.4.1  dodavatel  (odd lená árkou)

3 Informace o smlouv

3.1 íslo smlouvy zadavatele ( .j. nebo jiné dle zvyklostí zadavatele)

3.2 Datum uzav ení smlouvy o ve ejné zakázce

3.3 Jde o rámcovou smlouvu (dle § 16 zákona . 40 / 2004 Sb.)? ANO  NE  
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íloha A k formulá i Výsledky zadávacího ízení
Informace o výsledcích zadávacích ízení na ásti ve ejné zakázky 1)

4 Identifikace ostatních ú astník  rámcové smlouvy (vyplní pouze zadavatelé
vykonávající n kterou z inností podle § 3 zákona . 40 / 2004 Sb.)

íloha íslo

4.1.1 4.1.3 Rodné íslo

4.1.2 DI nebo datum narození

4.1.4 Obchodní firma / název zadavatele

4.1.5 Sídlo

4.1.5.1 Ulice 4.1.5.4 íslo popisné

4.1.5.2 Obec 4.1.5.5 PS

4.1.5.3 ást 4.1.5.6 Kód státu

4.2.1 4.2.3 Rodné íslo

4.2.2 DI nebo datum narození

4.2.4 Obchodní firma / název zadavatele

4.2.5 Sídlo

4.2.5.1 Ulice 4.2.5.4 íslo popisné

4.2.5.2 Obec 4.2.5.5 PS

4.2.5.3 ást 4.2.5.6 Kód státu

4.3.1 4.3.3 Rodné íslo

4.3.2 DI nebo datum narození

4.3.4 Obchodní firma / název zadavatele

4.3.5 Sídlo

4.3.5.1 Ulice 4.3.5.4 íslo popisné

4.3.5.2 Obec 4.3.5.5 PS

4.3.5.3 ást 4.3.5.6 Kód státu

* 5 8 3 1 0 *

IS ZVZ - CADR

VY-A 2

Vzor 583a

Výsledky zadávacího ízení
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íloha A k formulá i Výsledky zadávacího ízení
Informace o výsledcích zadávacích ízení na ásti ve ejné zakázky 1)

5 Ceny ve ejné zakázky (v K ) íloha íslo

Cena ve ejné zakázky

bez DPH DPH Celková cena

5.1 Nejni í hodnocená nabídková cena

5.2 Nejvy í hodnocená nabídková cena

5.3 Mimo ádn  nízká nabídková cena

5.4 Nabídková cena vybraného dodavatele

6 Klasifikace p edm tu ve ejné zakázky

edm t VZ Klasifikace a spole ný slovník

6.1 Stavební práce

6.1.1 Druhy stavebních prací SKP CPV rná jednotka Rozsah

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)

6.1.2 Stavební objekty

6.1.2.1 Hlavní stavební objekt CZ-CC rná jednotka Rozsah

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)

6.1.2.2 Vedlej í stavební objekty

CZ-CC rná jednotka Rozsah

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)

* 5 8 3 1 1 *
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íloha A k formulá i Výsledky zadávacího ízení
Informace o výsledcích zadávacích ízení na ásti ve ejné zakázky 1)

6 Klasifikace p edm tu ásti ve ejné zakázky (pokra ování) íloha íslo

edm t VZ Klasifikace a spole ný slovník

6.2 Slu by

6.2.1
Slu by dle p ílohy . 1 zákona . 40 / 2004
Sb.

SKP CPV rná jednotka Rozsah

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)

6.2.2
Slu by dle p ílohy . 2 zákona . 40 / 2004
Sb.

SKP CPV rná jednotka Rozsah

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)

6.3 Dodávky

6.3.1
Zbo í dle p ílohy . 3 zákona . 40 / 2004
Sb.

SKP KN rná jednotka Mno ství

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)

6.3.2 Ostatní kategorie zbo í SKP CPV rná jednotka Mno ství

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)

1) Pou ijte tuto p ílohu tolikrát, kolikrát je t eba

* 5 8 3 1 2 *

IS ZVZ - CADR

VY-A 4

Vzor 583a
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2.5 Sídlo / místo podnikání / bydli  zadavatele

2.5.1 Ulice 2.5.4 íslo popisné

2.5.2 Obec 2.5.5 íslo orienta ní

2.5.3 ást 2.5.6 PS

2.5.7 Kód obce (dle ZÚJ)

2.6 Kontaktní údaje zadavatele

2.6.1 Titul p ed jménem

íjmení Jméno Titul za jménem

2.6.2 www adresa

2.6.3 E-mail 2.6.4 Telefon

2.6.5 Fax

3 Charakteristika ve ejné zakázky

3.1 Název ve ejné zakázky

3.2 Místo pln ní / realizace

3.3 Kód hlavního místa pln ní dle NUTS 0-5

3.4 Kód hlavního p edm tu ve ejné zakázky dle klasifikace CPV

3.5 Stru ný textový popis ve ejné zakázky (v . specifikace mno ství v jednotlivých druzích dodávek, slu eb a
stavebních prací, pokud se týká ve ejné zakázky)

3.6 vod pro pou ití jednacího ízení bez uve ejn ní (odkazem na § 27 - § 28 zákona . 40 / 2004 Sb.)

* 6 8 3 0 2 *
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3 Charakteristika ve ejné zakázky (pokra ování)

3.7 Zadávací dokumentace

3.7.1 Lh ta pro vyzvednutí zadávací dokumentace od Hodina

do Hodina

3.7.2 Vý e náklad  na reprodukci zadávací dokumentace (v K )

3.7.3 Byly vy adovány dodate né informace k zadávací dokumentaci? ANO  NE  

3.8 Datum, hodina a místo jednání o ve ejné zakázce

Datum Hodina Místo

3.9 Byla podána zpráva o pou ití jednacího ízení bez uve ejn ní Evropské komisi? ANO  NE  

3.9.1 Datum odeslání zprávy

3.10 Ukon ení ve ejné zakázky zadáním ve ejné zakázky zru ením ve ejné zakázky

3.11 Námitky proti úkon m zadavatele ANO  NE  

3.11.1 Celkový po et dn , o které se pr h ve ejné zakázky prodlou il

3.12 Ceny ve ejné zakázky (v K )

Cena ve ejné zakázky

bez DPH DPH Celková cena

3.12.1 Nejni í nabídková cena

3.12.2 Nejvy í nabídková cena

3.12.3 Mimo ádn  nízká nabídková cena

3.12.4 Nabídková cena vybraného dodavatele

3.13 Eviden ní íslo ve ejné zakázky, na kterou tato ve ejná zakázka navazuje

4 Klasifikace p edm tu ve ejné zakázky

edm t VZ Klasifikace a spole ný slovník

4.1 Stavební práce

4.1.1 Druhy stavebních prací SKP CPV rná jednotka Rozsah

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)
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4 Klasifikace p edm tu ásti ve ejné zakázky (pokra ování)

edm t VZ Klasifikace a spole ný slovník

4.1.2.1 Hlavní stavební objekty CZ-CC rná jednotka Rozsah

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)

4.1.2.2 Vedlej í stavební objekty

CZ-CC rná jednotka Rozsah

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)

4.2 Slu by

4.2.1
Slu by dle p ílohy . 1 zákona . 40 / 2004
Sb.

SKP CPV rná jednotka Rozsah

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)

4.2.2
Slu by dle p ílohy . 2 zákona . 40 / 2004
Sb.

SKP CPV rná jednotka Rozsah

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)

4.3 Dodávky

4.3.1
Zbo í dle p ílohy . 3 zákona . 40 / 2004
Sb.

SKP KN rná jednotka Mno ství

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)
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4 Klasifikace p edm tu ásti ve ejné zakázky (pokra ování)

edm t VZ Klasifikace a spole ný slovník

4.3.2 Ostatní kategorie zbo í SKP CPV rná jednotka Mno ství

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)

5 Financování ve ejné zakázky

5.1 eva ující zdroj financování

Vlastní
zdroje

zadavatele
 

Zdroje z ve ejných
rozpo  a státních

fond R
 

Zdroje z fond
NATO, jiné

zahrani ní zdroje
 

Soukromé
zdroje (nap .

PPP)
 

Zdroje z
fond  EU  

5.2 V p ípad  fond  EU uve te projekt/program a jakýkoliv u ite ný odkaz

5.3
Informa ní systém, v n  je program (akce)
evidován (mo no více):

Eviden ní íslo 5.4 Evidován v jiném informa ním systému

ISPROFIN

CEDR Název jiného IS

MSSF Eviden ní íslo dle jiného IS

6 Identifikace vybraného dodavatele (dodavatel )

6.1 Identifika ní údaje o dodavateli (v p ípad  sdru ení uchaze , vedoucí uchaze  sdru ení - ostatní viz bod 6.4)

6.1.1 Kód státu 6.1.4 Kód právní formy

6.1.2  dodavatele 6.1.5 Rodné íslo

6.1.3 DI  dodavatele nebo datum narození

6.1.6 Obch. firma / název dodavatele

6.1.7 Údaje o dodavateli, fyzické osob

Titul p ed jménem

íjmení Jméno Titul za jménem

* 6 8 3 0 5 *

IS ZVZ - CADR

IL 5

Vzor 683a

Informa ní list ve ejné zakázky
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roj
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6 Identifikace vybraného dodavatele (dodavatel ) - pokra ování

6.2 Sídlo / místo podnikání / bydli  dodavatele

6.2.1 Ulice 6.2.4 íslo popisné

6.2.2 Obec 6.2.5 íslo orienta ní

6.2.3 ást 6.2.6 PS

6.2.7 Kód obce (dle ZÚJ)

6.3 Kontaktní údaje dodavatele

6.3.1 E-mail dodavatele 6.3.3 Telefon

6.3.4 Fax

6.3.2 www adresa dodavatele

6.4 Identifikace ostatních dodavatel , pokud byla vít zná nabídka podána více uchaze i

6.4.1  dodavatel  (odd lená árkou)

7 Informace o smlouv

7.1 íslo smlouvy zadavatele ( .j. nebo jiné dle zvyklostí zadavatele)

7.2 Datum uzav ení smlouvy o ve ejné zakázce

8 Podmínky zadavatele, které byly p edm tem jednání

8.1 Popis vyjednaných podmínek

9 Uve ejn ní údaj  a informací

9.1 Po adovaný termín uve ejn ní 9.2 Datum odeslání formulá e

9.3 Chcete zajistit uve ejn ní informa ního listu ve ejné zakázky v Ú edním v stníku EU? ANO  NE  

9.4 Jde o povinné uve ejn ní v Ú edním v stníku EU? ANO  NE  

Jméno a p íjmení osoby (osob) oprávn né jednat jménem zadavatele (odd lené árkou, pokud je osob více)

V

Dne

Razítko a podpis

* 6 8 3 0 6 *

IS ZVZ - CADR

IL 6

Vzor 683a

Informa ní list ve ejné zakázky
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ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK 

Podle § 63 zákona . 40/2004 Sb., o ve ejných zakázkách (dále též „zákon“) 

1. Název ve ejné zakázky: 

2. Eviden ní íslo ve ejné zakázky: 

3. íslo ásti ve ejné zakázky1:

4. Identifika ní údaje o zadavateli 

Obchodní firma/název/jméno, p íjmení 
zadavatele2

Sídlo/místo podnikání/bydlišt
zadavatele 

Jméno(-a) a p íjmení osoby oprávn né 
jednat jménem zadavatele 

5. Seznam posuzovaných nabídek 

íslo 
nabídky 

Obchodní firma/název/jméno, p íjmení 
dodavatele/zájemce3

I /R /datum 
narození 

dodavatele/zájemce 

Datum podání 
nabídky 

as podání 
nabídky 

     

     

     

     

     

     

Poz: Zadavatel p idá tolik ádk , kolik je t eba 

                                                     
1

Vypl uje se pouze, pokud je ve ejná zakázka rozd lena na ásti ve smyslu ustanovení § 24 zákona . 40/2004 Sb., 

o ve ejných zakázkách. Pokud je ve ejná zakázka rozd lena na ásti, vyplní zadavatel pro každou ást samostatnou zprávu o 
posouzení a hodnocení nabídek. 

2
V p ípad  n kolika zadavatel  (§ 2 odst. 2), vyplní zadavatel do tohoto pole identifika ní údaje o hlavním zadavateli (nap .

pov ený ú astník podle smlouvy o sdružení dle zákona 40/1964 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis ). Pro 
identifika ní údaje o ostatních zadavatelích použijte p ílohu této zprávy (položka A.). 

3
V p ípad , že je nabídka podána n kolika dodavateli/zájemci spole n , použije zadavatel pro každého dodavatele/zájemce 

samostatný ádek. íslo nabídky, datum a as podání nabídky se vypl uje pouze v ádku u prvního uvedeného 
dodavatele/zájemce. 

/������� !�" 2 � ���� ���!� !�" #$%&#%%$ �'"
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6. Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího ízení vy azeny 

íslo 
nabídky 

D vod pro vy azení nabídky 

Poz: Zadavatel p idá tolik ádk , kolik je t eba 

7. Popis hodnocení nabídek v etn  od vodn ní

8. Výsledek hodnocení – po adí nabídek 

Po adí 
nabídky 

Obchodní firma/název/jméno, p íjmení dodavatele/zájemce4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Poz: Zadavatel p idá tolik ádk , kolik je t eba 

                                                     
4

V p ípad , že je nabídka podána n kolika dodavateli/zájemci spole n , vyplní zadavatel obchodní firmy/názvy/jména, p íjmení 

všech dodavatel /zájemc  do jednoho ádku odd lené st edníkem. 

�,��&�! /!����'7 ��� ��� + 	
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9. Složení hodnotící komise a podpisy len  hodnotící komise 

Jméno a p íjmení lena 
hodnotící komise 

Obchodní firma/název/jméno, p íjmení 
organizace v i níž je len hodnotící 

komise v pracovn právním i obdobném 
vztahu 

R / íslo 
ob anského 

pr kazu lena 
hodnotící 
komise 

Datum 
podpisu 
zprávy 

Podpis 

     

     

     

     

     

     

Poz: Zadavatel p idá tolik ádk , kolik je t eba 

10. Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek5

11. P edání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli 

Zpráva byla p edána zadavateli dne 

Jméno a p íjmení osoby oprávn né jednat jménem zadavatele 

Podpis oprávn né osoby zadavatele 

Razítko zadavatele 

                                                     
5

Položku “Ostatní informace o posouzení a hodnocení nabídek“ m že zadavatel použít pro uvedení další podstatných 

informací vztahujících se k posouzení a hodnocení nabídek (nap . zapsání rozdílného stanoviska lena hodnotící komise, 
pokud to požaduje).

�,��&�! /!����'7 ��� ��� + 	
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P ÍLOHA KE ZPRÁV  O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK6

A. Identifika ní údaje o ostatních zadavatelích 

Po adové íslo zadavatele 2.

Obchodní firma/název/jméno, p íjmení 
zadavatele 

Sídlo/místo podnikání/bydlišt
zadavatele 

Jméno(-a) a p íjmení osoby oprávn né 
jednat jménem zadavatele 

Poz: Zadavatel zkopíruje tuto tabulku tolikrát, kolikrát je t eba (v každé další tabulce zvýší po adové íslo zadavatele o „1“ – 3., 4., …) 

B. Informace o nahlížení do zprávy 

Jméno a p íjmení 
osoby, která nahlédla 

do zprávy 

Obchodní firma/název/jméno, 
p íjmení organizace v i níž je 

osoba, která nahlédla do zprávy 
v pracovn právním i obdobném 

vztahu 

R / íslo 
ob anského 

pr kazu osoby, 
která nahlédla 

do zprávy 

Datum 
nahlédnutí 
do zprávy 

Náklady za 
výpis/opis 

v K

Podpis osoby, 
která nahlédla 

do zprávy 

      

      

      

      

      

      

Poz: Zadavatel p idá tolik ádk , kolik je t eba 

                                                     
6

Tato p íloha se vypl uje pouze ve vhodných p ípadech (nap . když je ve ejná zakázka zadávána n kolika zadavateli 

spole n ). 
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2.5 Sídlo / místo podnikání / bydli  zadavatele

2.5.1 Ulice 2.5.4 íslo popisné

2.5.2 Obec 2.5.5 íslo orienta ní

2.5.3 ást 2.5.6 PS

2.5.7 Kód obce (dle ZÚJ)

2.6 Kontaktní údaje

2.6.1 Titul p ed jménem

íjmení Jméno Titul za jménem

2.6.2 www adresa

2.6.3 E-mail 2.6.4 Telefon

2.6.5 Fax

3 Údaje pro vy ádání zadávací dokumentace

3.1 Adresa pro vy ádání zadávací dokumentace

3.1.1 Obch. firma / název / p íjmení, jméno poskytovatele zadávací dokumentace

3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

3.1.3 Obec 3.1.7 íslo orienta ní

3.1.4 ást 3.1.8 PS

3.1.5 Kód státu 3.1.9 E-mail

3.2 Kontaktní osoba pro zadávací dokumentaci

3.2.1 Titul p ed jménem

íjmení Jméno Titul za jménem

3.2.2 E-mail 3.2.3 Telefon

3.2.4 Fax

3.3 www adresa

3.4 Úhrada náklad  za zadávací dokumentaci

3.4.1 Vý e náklad  na reprodukci zadávací dokumentace (v K  bez DPH)

3.4.2 Zp sob platby

* 1 8 3 0 2 *

IS ZVZ - CADR

SN 2

Vzor 183a

Vyhlá ení ve ejné sout e o návrh

n

ce

e

skytovatele zadávací dokumen

1.8

nta

9

Kontaktní osoba pro zadávací 

ul p em

le zadáva

6.4

2.6 Fa
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4 Údaje pro podání návrhu

4.1 Adresa pro podání návrhu

4.1.1 Obch. firma / název / p íjmení, jméno subjektu, který p evezme návrh

4.1.2 Ulice 4.1.6 íslo popisné

4.1.3 Obec 4.1.7 íslo orienta ní

4.1.4 ást 4.1.8 PS

4.1.5 Kód státu 4.1.9 E-mail

4.2 Osoba p ijímající návrh

4.2.1 Titul p ed jménem

íjmení Jméno Titul za jménem

4.2.2 Telefon 4.2.3 Fax

4.3 Jiné up es ující údaje

5 Charakteristika ve ejné sout e o návrh

5.1 Název ve ejné sout e o návrh

5.2 Hlavní místo pln ní

5.3 Kód hlavního místa pln ní dle NUTS 0 - 5

5.4 Kód hlavního p edm tu ve ejné sout e o návrh dle klasifikace CPV

5.5 Stru ný textový popis ve ejné sout e o návrh (v . p ípadného po adavku na omezení po tu ú astník )

* 1 8 3 0 3 *

IS ZVZ - CADR

SN 3

Vzor 183a

Vyhlá ení ve ejné sout e o návrh

Titul 

4.2

ejné so e o návrhtika ve

é s e o

ísto p

sta p le NUTS 0 

ve e o

sout e
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5 Charakteristika ve ejné sout e o návrh (pokra ování)

5.6 Omezení po tu ú astník  (pokud zadavatel omezuje
po et ú astník )

Minimální po et Maximální po et

5.7
Celková vý e sout ních cen a plateb
(v K  bez DPH)

5.8 Popis hlavních podmínek pro poskytování sout ních cen a plateb a (nebo) odkaz na ustanovení, kde je
uvedeno (pokud je pou itelné)

5.9 Zadavatel vy aduje p edlo ení návrh  krom tiny je  v následujícím jazyce

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV LT LV ET SK SL HU PL MT Jiný - uve te kód

                 

5.10 Jiné

6 asová specifikace

6.1.1 Lh ta pro doru ení ádostí o ú ast / p evzetí návrh Datum Hodina

6.1.2 Odeslání výzvy k podání nabídek vybraným ú astník m (týká se pouze p ípadu, kdy zadavatel vyzval ú astníky
k podání ádosti o ú ast za ú elem omezení po tu ú astník )

edpokládané datum

6.2 Lh ta pro vyzvednutí zadávací dokumentace od Hodina

do Hodina

6.3 Lh ta pro dotazy k zadávací dokumentaci do Hodina

* 1 8 3 0 4 *

IS ZVZ - CADR

SN 4

Vzor 183a

Vyhlá ení ve ejné sout e o návrh

jícím jazy

ET U

se pouze p

ce

dostí o ú / et

braným ú
mezení po

tý
tník )

edpokládané d

nt

u ení

zvy k podán
sti st 

Lh o vyzvednutí zadávac

o dotazy k zadávací dokume
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7 Financování ve ejné sout e o návrh

7.1 eva ující zdroj financování

Vlastní
zdroje

zadavatele
 

Zdroje z ve ejných
rozpo  a státních

fond R
 

Zdroje z fond
NATO, jiné

zahrani ní zdroje
 

Soukromé
zdroje (nap .

PPP)
 

Zdroje z
fond  EU  

7.2 V p ípad  fond  EU uve te projekt/program a jakýkoliv u ite ný odkaz

7.3 Informa ní systém, v n  je program (akce) evidován (mo no více)

Eviden ní íslo

ISPROFIN

CEDR

MSSF

7.4 Evidován v jiném informa ním systému

Název jiného IS

Eviden ní íslo dle jiného IS

8 Prokazování finan ní, ekonomické, technické, odborné a dal í zp sobilosti a prokazování jakosti a
spln ní po adavk  systému ízení podnik

8.1 Základní kvalifika ní kritéria dle § 31 a kvalifikace dle § 30 odst. 2 písm. c) zákona . 40/2004 Sb.

8.2 Kritéria a doklady pro prokazování finan ní a ekonomické zp sobilosti

8.3 Kritéria a doklady pro prokazování technické zp sobilosti

8.4 Kritéria a doklady pro prokazování jakosti a po adavk  systému ízení podnik  z hlediska ochrany ivotního
prost edí

* 1 8 3 0 5 *

IS ZVZ - CADR

SN 5

Vzor 183a

Vyhlá ení ve ejné sout e o návrh

p sobilosti a prokazování jak

kon /20

chnické, odborné a dal
dn

alifikace dle § 30 odst. 2 písm. c)

a e

§ 31

zování finan

hnické zp bilotéria a doklady pro proka

okazování jakost

dle § 30 odst. 

mic los
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8
Prokazování finan ní, ekonomické, technické, odborné a dal í zp sobilosti a prokazování jakosti a
spln ní po adavk  systému ízení podnik  (pokra ování)

8.5 Kritéria a doklady pro prokazování odborné zp sobilosti nebo lenství v profesní organizaci

9 Kriteria pro hodnocení návrh

9.1 Díl í kritéria Váhy v %

10 Uve ejn ní informací

10.1 Po adovaný termín uve ejn ní

10.2 Datum odeslání formulá e

10.3 Chcete zajistit uve ejn ní vyhlá ení ve ejné sout e o návrh v Ú edním v stníku EU? ANO  NE  

10.4 Jde o povinné uve ejn ní v Ú edním v stníku EU? ANO  NE  

Jméno a p íjmení osoby (osob) oprávn né jednat jménem zadavatele (odd lené árkou, pokud je osob více)

V

Dne

Razítko a podpis

* 1 8 3 0 6 *

IS ZVZ - CADR

SN 6

Vzor 183a

Vyhlá ení ve ejné sout e o návrh

v Ú edním v

uve

mulá

í ve so

v E

avat

í form

tit jn

uve ní v

osob némení opr jm
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2.5 Sídlo / místo podnikání / bydli  zadavatele

2.5.1 Ulice 2.5.4 íslo popisné

2.5.2 Obec 2.5.5 íslo orienta ní

2.5.3 ást 2.5.6 PS

2.5.7 Kód obce (dle ZÚJ)

2.6 Kontaktní údaje zadavatele

2.6.1 Titul p ed jménem

íjmení Jméno Titul za jménem

2.6.2 www adresa

2.6.3 E-mail 2.6.4 Telefon

2.6.5 Fax

3 Charakteristika ve ejné sout e o návrh

3.1 Název ve ejné sout e o návrh

3.2 Stru ný textový popis ve ejné sout e o návrh

3.3 Kód hlavního p edm tu ve ejné sout e o návrh dle klasifikace CPV

3.4 Ukon ení ve ejné sout e o návrh

3.4.1 Ukon ení výb rem úsp ného ú astníka (ú astník )
 

zru ením ve ejné sout e o návrh
 

3.4.2 Stru ný d vod zru ení

3.5 Námitky proti úkon m zadavatele ANO  NE  

3.5.1 Celkový po et dn , o který se pr h ve ejné sout e o návrh prodlou il

3.6 Celková vý e sout ních cen a plateb (v K  bez DPH)

* 2 8 3 0 2 *

IS ZVZ - CADR

VS 2

Vzor 283a

Výsledky ve ejné sout e o návrh

n

rhejné o n

e o návrh dle klasifikace C

íka ník

m ej

ut

Kód hlavní

Uko ejné náv

ení rem úsp ho 

d zru

6.4

2.6 Fa
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3.7 Kritéria pro hodnocení návrh

3.7.1 Díl í kritéria Váhy v %

3.8 Po et obdr ených návrh

3.9 edchozí oznámení týkající se této ve ejné sout e o návrh

. uve ejn ní v Ú edním v stníku EU ze dne

3.10 Dal í informace (ve vhodných p ípadech)

4 Financování ve ejné sout e o návrh

4.1 eva ující zdroj financování

Vlastní
zdroje

zadavatele
 

Zdroje z ve ejných
rozpo  a státních

fond R
 

Zdroje z fond
NATO, jiné

zahrani ní zdroje
 

Soukromé
zdroje (nap .

PPP)
 

Zdroje z
fond  EU  

4.2 V p ípad  fond  EU uve te projekt/program a jakýkoliv u ite ný odkaz

4.3 Informa ní systém, v n  je program (akce) evidován (mo no více)

Eviden ní íslo

ISPROFIN

CEDR

MSSF

4.4 Evidován v jiném informa ním systému

Název jiného IS

Eviden ní íslo dle jiného IS

* 2 8 3 0 3 *

IS ZVZ - CADR

VS 3

Vzor 283a

Výsledky ve ejné sout e o návrh

rh

jné e o n

cován

ný
níc

roje z
NATO,

ahra zdro

ogram a jaký e n

kce) evidová

ej

zdroj finan

Zd
zp

ada

V p d  fo U u pr

ní systém, v n  je prog

ní

�,��&�! /!����'7 ��� ��� + 	

��$&!�! ��	
 �� !�"$�! *6



5 Uve ejn ní údaj  a informací

5.1 Po adovaný termín uve ejn ní

5.2 Datum odeslání formulá e

5.3 Chcete zajistit uve ejn ní výsledk  ve ejné sout e o návrh v Ú edním v stníku EU? ANO  NE  

5.4 Jde o povinné uve ejn ní v Ú edním v stníku EU? ANO  NE  

Jméno a p íjmení osoby (osob) oprávn né jednat jménem zadavatele (odd lené árkou, pokud je osob více)

V

Dne

Razítko a podpis

* 2 8 3 0 4 *

IS ZVZ - CADR

VS 4

Vzor 283a

Výsledky ve ejné sout e o návrh

piszítko
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íloha A k formulá i "Výsledky ve ejné sout e o návrh 1)

Identifikace vít zného ú astníka íloha íslo

1 Identifika ní údaje o vít zném ú astníkovi (v p ípad  sdru ení ú astník , vedoucí ú astník
sdru ení - ostatní viz bod 1.10)

1.1 Kód státu 1.4 Kód právní formy

1.2  ú astníka 1.5 Rodné íslo

1.3 DI  ú astníka nebo datum narození

1.6 Obch. firma / název ú astníka

1.7 Údaje o vít zném ú astníkovi, fyzické osob

Titul p ed jménem

íjmení Jméno Titul za jménem

1.8 Sídlo / místo podnikání / bydli  ú astníka

1.8.1 Ulice 1.8.4 íslo popisné

1.8.2 Obec 1.8.5 íslo orienta ní

1.8.3 ást 1.8.6 PS

1.8.7 Kód obce (dle ZÚJ)

1.9 Kontaktní údaje

1.9.1 Titul p ed jménem

íjmení Jméno Titul za jménem

1.9.2 www adresa

1.9.3 E-mail 1.9.4 Telefon

1.9.5 Fax

1.10 Identifikace ostatních ú astník , pokud byl vít zný návrh podán více ú astníky

1.10.1  ú astník  (odd lená árkou)

1.11 Hodnota sout ních cen a plateb poskytnutých vít znému ú astníkovi (v K  bez DPH)

1) Pokud je vít zných ú astník  více, zkopírujte tuto p ílohu tolikrát, kolikrát je t eba.

* 2 8 3 0 5 *

IS ZVZ - CADR

VS-A 1

Vzor 283a

Výsledky ve ejné sout e o návrh - p íloha

ul za jmén

íslo popisné

o orie

ka

.8.

5

Kó

no

daj

nem

íjmení

dres

ník , pokud
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2.4 Sídlo zadavatele

2.4.1 Ulice 2.4.4 íslo popisné

2.4.2 Obec 2.4.5 íslo orienta ní

2.4.3 ást 2.4.6 PS

2.4.7 Kód obce (dle ZÚJ)

2.5 Kontaktní údaje zadavatele

2.5.1 Titul p ed jménem

íjmení Jméno Titul za jménem

2.5.2 www adresa

2.5.3 E-mail 2.5.4 Telefon

2.5.5 Fax

3 Údaje pro vy ádání zadávací dokumentace

3.1 Adresa pro vy ádání zadávací dokumentace

3.1.1 Obch. firma / název / p íjmení, jméno poskytovatele zadávací dokumentace

3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

3.1.3 Obec 3.1.7 íslo orienta ní

3.1.4 ást 3.1.8 PS

3.1.5 Kód státu 3.1.9 E-mail

3.2 Kontaktní osoba pro zadávací dokumentaci

3.2.1 Titul p ed jménem

íjmení Jméno Titul za jménem

3.2.2 E-mail 3.2.3 Telefon

3.2.4 Fax

3.3
www adresa zadávací
dokumentace

3.4 Úhrada náklad  za zadávací dokumentaci

3.4.1 Vý e náklad  na reprodukci zadávací dokumentace (v K  bez DPH)

3.4.2 Zp sob platby

* 7 8 3 0 2 *

IS ZVZ - CADR

KR 2

Vzor 783a

Oznámení o zahájení koncesního ízení

n

e

ce

e

kytovatele zadávací dokument

1.7

ac

3 E

adávací do

s

ontaktní osoba pr

d jmé

le zadávací 

5.4

2.5 Fa
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4 Údaje pro doru ení ádosti o ú ast v koncesním ízení

4.1 Adresa pro doru ení ádosti

4.1.1 Obch. firma / název / p íjmení, jméno subjektu, který p evezme ádost o ú ast

4.1.2 Ulice 4.1.6 íslo popisné

4.1.3 Obec 4.1.7 íslo orienta ní

4.1.4 ást 4.1.8 PS

4.1.5 Kód státu 4.1.9 E-mail

4.2 Osoba p ijímající ádost

4.2.1 Titul p ed jménem

íjmení Jméno Titul za jménem

4.2.2 Telefon 4.2.3 Fax

4.3 Jiné up es ující údaje

5 Charakteristika koncese

5.1 Název koncese

5.2 Hlavní místo pln ní/realizace

5.3 Kód hlavního místa pln ní podle NUTS 0 - 5

5.4 Kód hlavního p edm tu koncese dle klasifikace CPV

5.5 Stru ný textový popis koncese (v etn  specifikace mno ství nebo rozsahu v jednolivých druzích slu eb nebo
stavebních prací a p ípadných opcí)

5.6
Minimální procento stavebních prací / slu eb, které je koncesioná  povinen
zadat t etím stranám

%

* 7 8 3 0 3 *

IS ZVZ - CADR

KR 3

Vzor 783a

Oznámení o zahájení koncesního ízení

za jmJmé

4.

esestika konc

sto p ealizac

sta pl odle NUTS 

koncese dle klasif

e (v tn
cí)

ax
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5 Charakteristika koncese (pokra ování)

5.7 ípustnost variantnosti nabídky ANO NE  

5.8 Elektronické podání nabídky

5.8.1 Lze init právní úkony elektronicky podepsané zaru eným elektronickým
podpisem

ANO NE  

5.8.2 Popis po adavk  na zabezpe ení nabídky dle § 93 odst. 1 písm. c) zákona . 40/2004 Sb.

5.9 Vyhrazuje si zadavatel právo zru it koncesní ízení ANO NE  

5.10 Koncese se vztahuje k projektu nebo programu financovanému z prost edk  EU ANO NE  

5.10.1 Pokud ano, uve te odkaz na tyto projekty / programy

5.11 Druh koncese na stavební práce (pokud jde o koncesi na stavební práce)

Realizace  Dokumentace projektu a realizace  Jiný (§ 9 odst. 1 písm. e) zákona . 40/2004 Sb.)  

5.12 Zadavatel po aduje p edlo ení nabídky nebo ádosti o ú ast krom tiny je  v následujícím jazyce

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV LT LV ET SK SL HU PL MT Jiný - uve te kód

                  

5.13 Podmínky pro otevírání obálek s nabídkami

5.13.1 Osoby, které jsou oprávn ny být p ítomné p i otev ení obálek s nabídkami (ve vhodných p ípadech)

5.13.2 Specifikace data, asu a místa otevírání obálek s nabídkami

Datum Hodina

Místo

6 asová specifikace

6.1.1 Lh ta pro doru ení ádostí Datum Hodina

6.1.2 edpokládané datum odeslání výzvy k podání
nabídek vybraným zájemc m

6.2.1 Zahájení doby pln ní Datum

6.2.2 Ukon ení doby pln ní Datum

6.3 Lh ta pro vyzvednutí zadávací dokumentace od Hodina

do Hodina

6.4 Lh ta pro dotazy k zadávací dokumentaci do Hodina

6.5 Doba, po kterou je uchaze  vázán svou nabídkou do

* 7 8 3 0 4 *

IS ZVZ - CADR

KR 4

Vzor 783a

Oznámení o zahájení koncesního ízení

prost EU

veb

§ 9 o 40/2

tin v následujícím jazyce

SL L MT Jiný - uve

zace Ji

bo om

SK

ev e v

álek s nabídkam

ávn é 

ní obálek s nabídka

na

a, m

Dat

Místo

pecif

ní á

odeslání výzvy k po
m

V T LV

álek s nabídk

e)
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7 Klasifikace p edm tu koncese

edm t koncese Klasifikace a spole ný slovník

7.1 Stavební práce

7.1.1 Druhy stavebních prací SKP CPV rná jednotka Rozsah

7.1.2 Stavební objekty

7.1.2.1 Hlavní stavební objekt CZ-CC rná jednotka Rozsah

7.1.2.2 Vedlej í stavební objekty

CZ-CC rná jednotka Rozsah

7.2 Slu by

7.2.1 Slu by z p ílohy . 1 zákona . 40/2004 Sb. SKP CPV rná jednotka Rozsah

7.2.2 Slu by z p ílohy . 2 zákona . 40/2004 Sb. SKP CPV rná jednotka Rozsah

* 7 8 3 0 5 *

IS ZVZ - CADR

KR 5

Vzor 783a

Oznámení o zahájení koncesního ízení

not

edno Rozs

KP rn1 z 40/2004 Sb.

Sb. Pby z p . 2 zákon 0/

CPV
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8
Prokazování finan ní, ekonomické, technické, odborné a dal í zp sobilosti a prokazování jakosti a
spln ní po adavk  systému ízení podnik

8.1 Základní kvalifika ní kritéria dle § 31 a kvalifikace dle § 30 odst. 2 písm. c) zákona . 40/2004 Sb.

8.2 Kritéria a doklady pro prokazování finan ní a ekonomické zp sobilosti

8.3 Kritéria a doklady pro prokazování technické zp sobilosti

8.4 Kritéria a doklady pro prokazování jakosti a po adavk  systému ízení podnik  z hlediska ochrany ivotního
prost edí

8.5 Kritéria a doklady pro prokazování odborné zp sobilosti nebo lenství v profesní organizaci

9 Kriteria pro zadání koncese

9.1 Díl í kritéria Váhy v %

* 7 8 3 0 6 *

IS ZVZ - CADR

KR 6

Vzor 783a

Oznámení o zahájení koncesního ízení

ízen ranyadavk systé

obil sno prokazování odbornéní o

teria pro zadání kon

ia

bo lenství 
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10 Jiné up es ující údaje

10.1 Variantní ení

10.2 Po adavek na vzorky

10.3 Prohlídka místa pln ní

10.4 Jiné

11 Uve ejn ní údaj  a informací

11.1 Po adovaný termín uve ejn ní 11.2 Datum odeslání formulá e

11.3 Chcete zajistit uve ejn ní oznámení v Ú edním v stníku EU?
(týká se pouze koncesí na stavební práce)

ANO  NE  

11.4 Jde o povinné uve ejn ní v Ú edním v stníku EU?
(týká se pouze koncesí na stavební práce)

ANO  NE  

Jméno a p íjmení osoby (osob) oprávn né jednat jménem zadavatele (odd lené árkou, pokud je osob více)

V

Dne

Razítko a podpis

* 7 8 3 0 7 *

IS ZVZ - CADR

KR 7

Vzor 783a

Oznámení o zahájení koncesního ízení

11 lán

?

a in

uve ní

ní oznámení v ním
e)

v E
)

at jménem zadavatele (od

rmín u

tit jn
e koncesí na 

uve ní 
ncesí na sta

ob) oprávn

á s

p íjmení oso
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3 Údaje pro vy ádání zadávací dokumentace

3.1 Adresa pro vy ádání zadávací dokumentace

3.1.1 Obch. firma / název / p íjmení, jméno poskytovatele zadávací dokumentace

3.1.2 Ulice 3.1.6 íslo popisné

3.1.3 Obec 3.1.7 íslo orienta ní

3.1.4 ást 3.1.8 PS

3.1.5 Kód státu 3.1.9 E-mail

3.2 Kontaktní osoba pro zadávací dokumentaci

3.2.1 Titul p ed jménem

íjmení Jméno Titul za jménem

3.2.2 E-mail 3.2.3 Telefon

3.2.4 Fax

3.3
www adresa zadávací
dokumentace

3.4 Úhrada náklad  za zadávací dokumentaci

3.4.1 Vý e náklad  na reprodukci zadávací dokumentace (v K  bez DPH)

3.4.2 Zp sob platby

* 8 8 3 0 2 *

IS ZVZ - CADR

KN 2

Vzor 883a

Oznámení Z  zakázky na stavební práce zadávané koncesioná em, který není ve ejným zadavatelem

Titul 

2.3

F3.2

DPH)

ci

umprod

vací

áva e (v

efon
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4 Údaje pro podání nabídky / ádosti

4.1 Adresa pro podání nabídky / ádosti

4.1.1 Obch. firma / název / p íjmení, jméno subjektu, který p evezme nabídku / ádost

4.1.2 Ulice 4.1.6 íslo popisné

4.1.3 Obec 4.1.7 íslo orienta ní

4.1.4 ást 4.1.8 PS

4.1.5 Kód státu 4.1.9 E-mail

4.2 Osoba p ijímající nabídku / ádost

4.2.1 Titul p ed jménem

íjmení Jméno Titul za jménem

4.2.2 Telefon 4.2.3 Fax

4.3 Jiné up es ující údaje

5 Charakteristika zakázky

5.1 Název zakázky

5.2 Hlavní místo pln ní/realizace

5.3 Kód hlavního místa pln ní podle NUTS 0 - 5

5.4 Kód hlavního p edm tu zakázky dle klasifikace CPV

5.5 Stru ný textový popis zakázky
(v . specifikace mno ství nebo rozsahu v jednotlivých druzích stavebních prací)

* 8 8 3 0 3 *

IS ZVZ - CADR

KN 3

Vzor 883a

Oznámení Z  zakázky na stavební práce zadávané koncesioná em, který není ve ejným zadavatelem

Titul 

zak

í/re

UTS

as

ahu

tika

ky

í mís liza

míst

tu z

í pod

ázky
bo roz

ázky

4.2
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5 Charakteristika zakázky (pokra ování)

5.6 Po adavek koncesioná e na poskytnutí jistoty

5.6.1 Vý e jistoty v absolutní ástce v K

5.6.2 Zp sob a forma poskytnutí jistoty

5.6.3 íslo ú tu pro slo ení jistoty 5.6.4 Kód banky

/

5.6.5 Variabilní symbol

5.6.6 Konstantní symbol

5.6.7 Specifický symbol

5.7 ípustnost variantnosti nabídky ANO NE  

5.8 Elektronické podání nabídky

5.8.1 Lze init právní úkony elektronicky podepsané zaru eným elektronickým
podpisem

ANO NE  

5.8.2 Popis po adavk  na zabezpe ení nabídky dle § 93 odst. 1 písm. c) zákona . 40/2004 Sb.

5.9 Koncesioná  si vyhrazuje právo zru it zadávací ízení ANO NE  

5.10 Právo na dal í stavební práce

5.10.1 Koncesioná  si vyhrazuje právo na dal í stavební práce ANO NE  

5.10.2 Popis práva na dal í stavební práce (v . lh ty, ve které lze op ní právo realizovat)

5.11 Eviden ní íslo koncese, na kterou tato zakázka navazuje

5.12 Druh zakázky na stavební práce

Realizace  Dokumentace projektu a realizace  Jiný (§ 9 odst. 1 písm. e) zákona . 40/2004 Sb.)  

5.13 Popis hlavních podmínek financování a plateb a (nebo) odkaz na ustanovení, kde je uvedeno (pokud je
pou itelné)

5.14 Koncesioná  po aduje p edlo ení nabídky nebo ádosti o ú ast krom tiny je  v následujícím jazyce

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV LT LV ET SK SL HU PL MT Jiný - uve te kód

                   

* 8 8 3 0 4 *

IS ZVZ - CADR

KN 4

Vzor 883a

Oznámení Z  zakázky na stavební práce zadávané koncesioná em, který není ve ejným zadavatelem

ele NO

c) z

íz

á

je p dá

ebn

uje právo na da ve

v y, ve které lze o

akázka navazu

si vyhraz

na d tav

 na kterouní ncese

y na stavební prá

okumentace projektu

financování a pl
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6 asová specifikace

6.1.1 Lh ta pro podání nabídek / doru ení ádostí Datum Hodina

6.1.2 edpokládané datum odeslání výzvy k podání
nabídek vybraným zájemc m

6.2.1 Zahájení doby pln ní Datum

6.2.2 Ukon ení doby pln ní Datum

6.3 Doba, po kterou je uchaze  vázán svou nabídkou do

7 Klasifikace p edm tu zakázky

7.1 Stavební práce

7.1.1 Druhy stavebních prací SKP CPV rná jednotka Rozsah

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)

7.1.2 Stavební objekty

7.1.2.1 Hlavní stavební objekt CZ-CC rná jednotka Rozsah

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)

7.1.2.2 Vedlej í stavební objekty

CZ-CC rná jednotka Rozsah

edpokládaná cena (v celých K  bez DPH)

8 Prokazování ekonomické a technické zp sobilosti

8.1 Kritéria a doklady pro prokazování ekonomické zp sobilosti

8.2 Kritéria a doklady pro prokazování technické zp sobilosti

* 8 8 3 0 5 *

IS ZVZ - CADR

KN 5

Vzor 883a

Oznámení Z  zakázky na stavební práce zadávané koncesioná em, který není ve ejným zadavatelem

V rná j

)

jed

á c z DP

v cá c

bjek

á cena (v celýc

so

ní ob

pok

ekonomické a technic

noprok

CZ

 bez DPH)
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9 Krit ria pro zadání zakázky

9.1 Díl í kritéria Váhy v %

10 Jiné up es ující údaje

10.1 Prohlídka místa pln ní

10.2 Jiné

11 Uve ejn ní údaj  a informací

11.1 Po adovaný termín uve ejn ní 11.2 Datum odeslání formulá e

11.3 Chcete zajistit uve ejn ní oznámení v Ú edním v stníku EU? ANO  NE  
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