


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
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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
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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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