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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ
s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby
ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL
I.1) N
ÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE
Název:
IČO:
Adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
K rukám:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa 
(ve vhodných případech)
Obecná adresa veřejného zadavatele 
(URL)
: 
Adresa profilu zadavatele 
(URL)
: 
Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech
jinde:
vyplňte prosím oddíl VII/1
Koncesní dokumentaci lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech
jinde:
vyplňte prosím oddíl VII/2
Žádosti o účast musí být doručeny:
na výše uvedená kontaktní místa
jinam:
vyplňte prosím oddíl VII/3
I.2) D
RUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE
ČR, státní příspěvková organizace
Územní samosprávný celek, příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek
Jiná právnická osoba
Spojení zadavatelů nebo zadavatele a jiných osob na základě smlouvy
1
Jednotný formulář 50 - CS
Další informace lze získat – Zadavatel vybere pouze jednu ze 2 nabízených možností. 
Další informace lze získat – Zadavatel vybere pouze jednu ze 2 nabízených možností. 
Další informace lze získat – Zadavatel vybere pouze jednu ze 2 nabízených možností. 
ODDÍL II: PŘEDMĚT koncesní smlouvy
II.1) P
OPIS
II.1.1) Název
II.1.2) Místo plnění
Hlavní místo plnění
Kód NUTS
II.1.3) Stručný popis předmětu
II.1.5) S
POLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
Hlavní slovník
Doplňkový slovník 
(ve vhodných případech)
Hlavní předmět
Další předměty
II.2) R
OZSAH PŘEDMĚTU KONCESNÍ SMLOUVY
II.2.1) Předpokládaná hodnota předmětu koncesní smlouvy 
(v Kč bez DPH)
: 
II.2.2) Předpokládaná hodnota příjmu koncesionáře 
(v Kč bez DPH)
: 
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Kód NUTS
ODDÍL III: PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ, FINANČNÍ A TECHNICKÉ INFORMACE
III.1) P
ODMÍNKY ÚČASTI V KONCESNÍM ŘÍZENÍ
III.1.1) Základní a profesní kvalifikační předpoklady dodavatele
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
III.1.2) Ekonomické a finanční předpoklady
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny 
(ve vhodných případech)
: 
III.1.3) Technické předpoklady
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny 
(ve vhodných případech)
: 
ODDÍL IV: ŘÍZENÍ
Kritéria
Váha
1.
2.
3.
4.
5.
Kritéria
Váha
6.
7.
8.
9.
10.
IV.2) Zadavatel vyzve kvalifikované dodavatele k účasti v koncesním dialogu
ano
ne
IV.3) O
MEZENÍ POČTU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
ano
ne
IV.3.1) Kritéria pro omezení počtu kvalifikovaných dodavatelů
IV.4) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit koncesní řízení
ano
ne
3
Jednotný formulář 50 - CS
IV.1) D
ÍLČÍ KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK
 / P
ŘEDBĚŽNÁ DÍLČÍ KRITÉRIA (V PŘÍPADĚ POUŽITÍ KONCESNÍHO 
DIALOGU)
IV.5) A
DMINISTRATIVNÍ INFORMACE
IV.5.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem 
(ve vhodných případech)
IV.5.2) Lhůta pro doručení žádostí o účast
Datum:
(dd/mm/rrrr)
Čas:
IV.5.3) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být žádosti vypracovány
ES
CS
DA
DE
ET
EL
EN
FR
IT
LV
LT
HU
MT
NL
PL
PT
SK
SL
FI
SV
Jiné:
ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
VI.1) K
ONCESNÍ SMLOUVA SE VZTAHUJE K PROJEKTU NEBO PROGRAMU FINANCOVANÉMU 
Z PROSTŘEDKŮ
 EU 
ano
ne
Pokud ano, 
uveďte odkaz na tyto projekty či programy:
VI.2) D
ALŠÍ INFORMACE
(ve vhodných případech)
VI.4) D
ATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
(dd/mm/rrrr)
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ODDÍL VII: DALŠÍ ADRESY A KONTAKTNÍ ÚDAJE
I) A
DRESY A KONTAKTNÍ ÚDAJE, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT DALŠÍ INFORMACE
Název:
Adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
K rukám:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):
II) A
DRESY A KONTAKTNÍ ÚDAJE, NA KTERÝCH LZE ZÍSKAT KONCESNÍ DOKUMENTACI
Název:
Adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
K rukám:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):
III) A
DRESY A KONTAKTNÍ MÍSTA, KAM JE TŘEBA DORUČIT ŽÁDOSTI O ÚČAST
Název:
Adresa:
Obec:
PSČ:
Stát:
K rukám:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetová adresa (URL):
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ano
ano
ano
Číslo objednávky
(Vaše č. jednací):
Objednávka k uveřejnění informací ve VVZ*
Typ formuláře:
řádný
opravný
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
/
/
/
/
/
/
III) Objednávající
Obch. firma / název:
IČO:
DIČ:
Stát:
Ulice:
Číslo popisné:
Obec:
Číslo orientační:
Část obce:
PSČ:
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
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)
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	CmdSend: 
	UrlField: 
	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.: 252 44
	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).: Psáry
	Poštovní adresa – povinně se uvádí název ulice a číslo popisné popř. číslo orientační dle sídla zadavatele (text, max. 255 znaků, NUTNO VYPLNIT).:  Pražská 137
	Identifikační číslo (jeli známo) – zadavatel uvede identifikační číslo, pokud mu bylo přiděleno.: 00241580
	Úřední název – povinně se uvádí název zadavatele, u obchodních společností uvádí zadavatel 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, NUTNO VYPLNIT).: Obec Psáry
	Telefon - uvádí se 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.: 241 940 454
	K rukám  - uvádí se jméno a příjmení kontaktní osoby zadavatele, včetně titulu před jménem nebo za jménem (text, max. 100 znaků).: Milanu Váchovi
	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
	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.: 241 940 514
	E-mail - povinně se uvádí e-mailová adresa kontaktní osoby zadavatele (text, max. 100 znaků). E-mail musí být ve tvaru: jmeno@domena.koncovka nebo jmeno.jmeno@domena.domena.koncovka.: starosta@psary.cz
	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 „@“. : 
	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 kon-taktními 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 kon-taktními 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 bude: - 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“ - Jiná právnická osoba (dle § 2 odst. 2 písm. d) ZVZ) – Zadavatel zaškrtne položku „Veřejnoprávní instituce“ - Evropská nebo mezinárodní organizace či instituce, která není veřejným Zadavatelem podle § 2 odst. 2 písm. a) – d) ZVZ – Zadavatel zaškrtne položku „Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní orga-nizace“ - Zadavatel, který nespadá pod žádnou z výše uvedených možností – Zadavatel zaškrtne položku „Jiný: (prosím upřesněte)“. 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 bude: - 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“ - Jiná právnická osoba (dle § 2 odst. 2 písm. d) ZVZ) – Zadavatel zaškrtne položku „Veřejnoprávní instituce“ - Evropská nebo mezinárodní organizace či instituce, která není veřejným Zadavatelem podle § 2 odst. 2 písm. a) – d) ZVZ – Zadavatel zaškrtne položku „Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní orga-nizace“ - Zadavatel, který nespadá pod žádnou z výše uvedených možností – Zadavatel zaškrtne položku „Jiný: (prosím upřesněte)“. 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 bude: - 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“ - Jiná právnická osoba (dle § 2 odst. 2 písm. d) ZVZ) – Zadavatel zaškrtne položku „Veřejnoprávní instituce“ - Evropská nebo mezinárodní organizace či instituce, která není veřejným Zadavatelem podle § 2 odst. 2 písm. a) – d) ZVZ – Zadavatel zaškrtne položku „Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní orga-nizace“ - Zadavatel, který nespadá pod žádnou z výše uvedených možností – Zadavatel zaškrtne položku „Jiný: (prosím upřesněte)“. 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 bude: - 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“ - Jiná právnická osoba (dle § 2 odst. 2 písm. d) ZVZ) – Zadavatel zaškrtne položku „Veřejnoprávní instituce“ - Evropská nebo mezinárodní organizace či instituce, která není veřejným Zadavatelem podle § 2 odst. 2 písm. a) – d) ZVZ – Zadavatel zaškrtne položku „Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní orga-nizace“ - Zadavatel, který nespadá pod žádnou z výše uvedených možností – Zadavatel zaškrtne položku „Jiný: (prosím upřesněte)“. 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.: 
	subverze: 7.2
	verze_formulare: 5033
	predmet_hl_slovnik_hl: 
	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 zakázky (text, 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 zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických případech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu 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 zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem 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 zakázky (text, 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 zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických případech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu 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 zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem 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 zakázky (text, 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 zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických případech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu 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 zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem 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 zakázky (text, 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 zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických případech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu 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 zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem 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 zakázky (text, 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 zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických případech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu 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 zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem zakázky.: 
	predmet_dalsi_slovnik_hl: 
	Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění Povinně se uvádí hlavní místo provádění stavebních prací, dodání zboží a plnění služeb (text, max. 100 znaků), včetně uvedení kódu územní statistické jednotky dle číselníku NUTS kódů (text, max. 5 znaků) na úrovni NUTS 0 (stát, např. CZ – Česká republika), NUTS 1 (území, např. CZ0 - Česká republika), NUTS 2 (oblast, např. CZ02 – Střední Čechy) nebo NUTS 3 (kraj, např. CZ020 – Středočeský kraj), kte-rá nejlépe odpovídá hlavnímu místu plnění veřejné zakázky.  V případě, že plnění veřejné zakázky bude mimo ČR na území Evropy, uvede Zadavatel příslušný ev-ropský NUTS kód (např. NUTS kód Hamburku je DE600). Při plnění veřejné zakázky mimo území EU uvede Zadavatel vždy NUTS kód CZZZZ (Extra-Regio).: Páry, Dolní Jirčany
	Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem  Uvádí se název veřejné zakázky, který Zadavatel přidělil veřejné zakázce (text, max. 255 znaků).: Zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury obce Psáry.
	KodNuts_II_1_2_F: 
	KodNuts_II_1_2: 
	Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění Povinně se uvádí hlavní místo provádění stavebních prací, dodání zboží a plnění služeb (text, max. 100 znaků), včetně uvedení kódu územní statistické jednotky dle číselníku NUTS kódů (text, max. 5 znaků) na úrovni NUTS 0 (stát, např. CZ – Česká republika), NUTS 1 (území, např. CZ0 - Česká republika), NUTS 2 (oblast, např. CZ02 – Střední Čechy) nebo NUTS 3 (kraj, např. CZ020 – Středočeský kraj), kte-rá nejlépe odpovídá hlavnímu místu plnění veřejné zakázky.  V případě, že plnění veřejné zakázky bude mimo ČR na území Evropy, uvede Zadavatel příslušný ev-ropský NUTS kód (např. NUTS kód Hamburku je DE600). Při plnění veřejné zakázky mimo území EU uvede Zadavatel vždy NUTS kód CZZZZ (Extra-Regio).: 
	predmet_dalsi_slovnik4_hl: 
	predmet_dalsi_slovnik3_hl: 
	predmet_dalsi_slovnik2_hl: 
	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 zakázky (text, 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 zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických případech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu 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 zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem zakázky.: 
	predmet_hl_slovnik_dopl_a: 
	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 zakázky (text, 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 zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických případech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu 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 zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem zakázky.: 
	predmet_hl_slovnik_dopl_b: 
	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 zakázky (text, 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 zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických případech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu 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 zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem zakázky.: 
	predmet_dalsi_slovnik_dopl_4a: 
	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 zakázky (text, 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 zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických případech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu 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 zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem zakázky.: 
	predmet_dalsi_slovnik_dopl_4b: 
	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 zakázky (text, 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 zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických případech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu 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 zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem zakázky.: 
	predmet_dalsi_slovnik_dopl_3a: 
	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 zakázky (text, 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 zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických případech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu 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 zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem zakázky.: 
	predmet_dalsi_slovnik_dopl_3b: 
	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 zakázky (text, 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 zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických případech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu 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 zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem zakázky.: 
	predmet_dalsi_slovnik_dopl_2a: 
	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 zakázky (text, 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 zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických případech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu 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 zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem zakázky.: 
	predmet_dalsi_slovnik_dopl_2b: 
	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 zakázky (text, 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 zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických případech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu 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 zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem zakázky.: 
	predmet_dalsi_slovnik_dopl_a: 
	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 zakázky (text, 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 zakázky je použití hlavního slovníku vždy povinné. Ve specifických případech, kde je potřeba jednoznačný nebo upřesňující popis hlavního předmětu 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 zakázky jak v hlavním tak doplňkovém slovníku je na odpovědnosti zadavatele a obdobně znamená logickou spojitost s předmětem zakázky.: 
	predmet_dalsi_slovnik_dopl_b: 
	Informace o rámcové smlouvě (je-li to relevantní)  V případě, že Zadavatel vybral v bodě II.1.3.) položku „Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy“ vyplňuje povinně bod II.1.4). V ostatních případech Zadavatel bod II.1.4) nevyplňuje. Zadavatel vybere pou-ze jednu ze 2 nabízených možností podle toho, zda hodlá uzavřít smlouvu s více uchazeči pak volí položku „Rámcová smlouva s několika účastníky„ a povinně uvede údaj o počtu uchazečů (logická vazba – NUTNO VYPLNIT). V případě, že hodlá uzavřít smlouvu pouze s jedním uchazečem, pak zvolí položku „Rámcová smlouva s jediným účastníkem“.  ► Povinně se uvádí „Doba platnosti rámcové smlouvy“, na kterou Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu, a která nesmí být delší než 4 roky. V případě, že Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu na dobu delší než 4 roky, musí tuto skutečnost odůvodnit objektivními příčinami vztahujícími se zejména k předmětu rámcové smlouvy (text, max. 500 znaků).  ► Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li to rele-vantní; pouze číselné údaje) – povinně se uvádí maximální předpokládaná hodnota všech veřejných zakázek, které mají být zadány za celou dobu trvání rámcové smlouvy, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících me-zerou, např. 10 000 000 CZK. ► nebo rozsah: mezi… a …- Zadavatel může uvést rozsah mezi minimální a maximální předpokládanou hodnotou veřejných zakázek, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK. ► Četnost a hodnota zakázek, které mají být zadány (je-li známo) - Zadavatel uvádí počet a hodnotu veřejných zakázek, které hodlá zadat za celou dobu platnosti rámcové smlouvy (text, max. 255 znaků).: 
	Informace o rámcové smlouvě (je-li to relevantní)  V případě, že Zadavatel vybral v bodě II.1.3.) položku „Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy“ vyplňuje povinně bod II.1.4). V ostatních případech Zadavatel bod II.1.4) nevyplňuje. Zadavatel vybere pou-ze jednu ze 2 nabízených možností podle toho, zda hodlá uzavřít smlouvu s více uchazeči pak volí položku „Rámcová smlouva s několika účastníky„ a povinně uvede údaj o počtu uchazečů (logická vazba – NUTNO VYPLNIT). V případě, že hodlá uzavřít smlouvu pouze s jedním uchazečem, pak zvolí položku „Rámcová smlouva s jediným účastníkem“.  ► Povinně se uvádí „Doba platnosti rámcové smlouvy“, na kterou Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu, a která nesmí být delší než 4 roky. V případě, že Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou smlouvu na dobu delší než 4 roky, musí tuto skutečnost odůvodnit objektivními příčinami vztahujícími se zejména k předmětu rámcové smlouvy (text, max. 500 znaků).  ► Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy (je-li to rele-vantní; pouze číselné údaje) – povinně se uvádí maximální předpokládaná hodnota všech veřejných zakázek, které mají být zadány za celou dobu trvání rámcové smlouvy, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících me-zerou, např. 10 000 000 CZK. ► nebo rozsah: mezi… a …- Zadavatel může uvést rozsah mezi minimální a maximální předpokládanou hodnotou veřejných zakázek, částka bez DPH (celé číslo, max. 12 číslic, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvedenou částku oddělí po tisících mezerou, např. 10 000 000 CZK. ► Četnost a hodnota zakázek, které mají být zadány (je-li známo) - Zadavatel uvádí počet a hodnotu veřejných zakázek, které hodlá zadat za celou dobu platnosti rámcové smlouvy (text, max. 255 znaků).: 
	Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána (je-li to relevantní)  V České republice není pro zadání veřejné zakázky požadována žádná zvláštní právní forma, tj. Zadavatelé položku nevyplňují.: 
	Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:  Zadavatel povinně specifikuje způsob, jakým má být veřejná zakázka financována, zejména rámcový pla-tební kalendář ceny veřejné zakázky (např. 30 % ceny VZ splatné při podpisu smlouvy, 25 % v 7. měsíci, atd.). Zadavatel může rovněž uvést odkaz (např. internetový) na místo, kde jsou tyto informace uvedeny (text, max. 1000 znaků). : 
	Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní) Zadavatel povinně vyplní položku v případě, že požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývající z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu podle § 67 ZVZ. Zadavatel nesmí požadovat jistotu při zavedení dynamického nákupního systému. Uvádí se výše jistoty v celých číslech a měna (text, max. 1000 znaků).: 
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	Fax – Zadavatel uvede číslo faxu kontaktní osoby (spec.formát +XXX YYYYYYYYY, kde XXX je před-volba státu 1 až 3 číslice, YYYYYYYYY je libovolná kombinace číslic a mezer, max. 33 znaků), např. +420 123456789.  : 
	E-mail – Zadavatel uvede emailovou adresu kontaktní osoby (text, max. 100 znaků). E-mail musí být ve tvaru: jmeno@domena.koncovka nebo jmeno.jmeno@domena.domena.    koncovka. Lze zadat více e-mailových adres oddělených čárkou (,) a mezerou. : 
	Tel. – Zadavatel uvede telefonní číslo kontaktní osoby (spec. formát  +XXX YYYYYYYYY, kde XXX je předvolba státu 1 až 3 číslice, YYYYYYYYY je libovolná kombinace číslic a mezer, max. 33 znaků), např. +420 123456789. : 
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	Stát – povinně se uvádí kód státu dle sídla Zadavatele (text, 2 znaky).  Zadavatel použije platný číselník států (např. kód ČR je CZ). : 
	PSČ – Zadavatel uvede poštovní směrovací číslo obce (text, 6 znaků, z toho 5 číslic a 1 mezera), např. PSČ Kladna 1 je 272 01. V případě PSČ zahraničního Zadavatele se uvede prvních 6 textových znaků. : 
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	Název – Zadavatel uvede název místa, na kterém lze získat další informace, které se vztahují k veřejné zakázce, v případě, že se jedná o obchodní společnost uvede se název obchodní firmy zapsa-né v obchodním rejstříku, u ostatních subjektů se uvádí název  organizace/instituce, u fyzických osob se uvádí jméno a příjmení fyzické osoby (text, max. 255 znaků, logická vazba – NUTNO VYPLNIT). : 
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