


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.)
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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
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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
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