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OZNÁMENÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ, 
INFORMACÍ O NEDOKONČENÉM ŘÍZENÍ 

NEBO OPRAVY 
Upozornění: Pokud by jakékoliv opravené nebo přidané informace vedly k zásadní změně podmínek stanovených 
v původním oznámení o zakázce ve spojitosti se zásadou rovnocenného zacházení a s předmětem veřejné zakázky, 
bude nutné prodloužit původně předpokládané lhůty. 

ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL 

I.1) NÁZEV, ADRES A KONTAKTNÍ MÍSTA 

Úřední název: 
 
Poštovní adresa: 
 
Obec: 
 

PSČ:                     Stát: 

Kontaktní místa: 
 
K rukám: 

Tel.: 

E-mail: 
 

Fax: 

Internetová adresa (ve vhodných případech) 
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL): 
 
Adresa profilu kupujícího (URL): 
 
 
 
 
I.2) DRUH NAKUPUJÍCÍHO 

Veřejný zadavatel (v případě zakázky upravené směrnicí 2004/18/ES)                                                             

Smluvní úřad (v případě zakázky upravené směrnicí 2004/17/ES – „Veřejné služby“)                                    
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ODDÍL II: PŘEDMĚT ZAKÁZKY 

II.1) POPIS 

II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem/zadavatelem (jak je uvedeno v původním oznámení)  

                                                                                      

II.1.2) Stručný popis zakázky (jak je uvedeno v původním oznámení) 

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

II.1.3) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) (jak je uvedeno v původním oznámení) 

 Hlavní slovník Doplňkový slovník (ve vhodných případech) 

Hlavní předmět  ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 
 
 
 

Další předměty 

��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 

 

 

ODDÍL IV: ŘÍZENÍ 

IV.1) DRUH ŘÍZENÍ 

IV.1.1) Druh řízení (jak je uvedeno v původním oznámení) 

Otevřené   

Užší  

Urychlené užší  

Jednací  

Urychlené jednací  

Soutěžní dialog  
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IV.2) ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE 

IV.2.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem/zadavatelem (jak je uvedeno v původním oznámení, ve 
vhodných případech) 

_____________________________________________________________________________________________ 

IV.2.2) Odkaz na oznámení pro oznámení podávaná elektronicky (jsou-li známy) 

Původní oznámení zaslané prostřednictvím: SIMAP  
  OJS eSender  

 Přihlášení:  

 Odkaz na oznámení:  -  (rok a číslo dokumentu) 

IV.2.3) Oznámení, kterého se toto zveřejnění týká (ve vhodných případech)  

   

Číslo oznámení v Úř. věst.:   ����/S���-������� ze dne ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 

IV.2.4) Datum odeslání původního oznámení:   ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 

 

 

ODDÍL VI: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE  

VI.1) TOTO OZNÁMENÍ ZAHRNUJE (ve vhodných případech; zaškrtněte tolik políček, kolik je třeba) 

Nedokončené řízení                           Oprava  Další informace                                

VI.2) IINFORMACE O NEDOKONČENÉM ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ (ve vhodných případech; zaškrtněte tolik políček, kolik je 
třeba) 

Zadávací řízení bylo pozastaveno.   

Zadávací řízení bylo prohlášeno za neúspěšné.   

Zakázka nebyla zadána.   

Zakázka může být zveřejněna znovu.    
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VI.3) INFORMACE, KTERÉ MAJÍ BÝT OPRAVENY NEBO PŘIDÁNY (ve vhodných případech; k určení místa textu nebo 
údajů, které je třeba opravit nebo přidat, uveďte prosím vždy příslušnou část a číslo odstavce původního oznámení) 

VI.3.1) Úprava původní informace  
podané veřejným zadavatelem 

Zveřejnění na TEDu se neshoduje s  
původní informací poskytnutou veřejným 
zadavatelem 

Obojí  

VI.3.2) V původním oznámení  V odpovídající zadávací dokumentaci  

(za účelem dalších informací uveďte prosím 
příslušnou odpovídající zadávací 
dokumentaci) 

Obojí  

(za účelem dalších 
informací uveďte 
prosím příslušnou 
odpovídající zadávací 
dokumentaci) 

VI.3.3) Text, který má být opraven v původním oznámení (ve vhodných případech) 

Místo textu, který má být 
upraven: 

Namísto:  Čtěte:  

                        

                        

                        

                        

                        

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

VI.3.4) Data, která mají být opravena v původním oznámení (ve vhodných případech) 

Místo dat, která mají být 
upravena: 

Namísto:  Čtěte:  

                        

                        
��/��/����
��:�� 

(dd/mm/rrrr) 

(čas) 

��/��/���� 
��:�� 

(dd/mm/rrrr) 

(čas) 

                        

                        
��/��/����
��:�� 

(dd/mm/rrrr) 

(čas) 

��/��/���� 
��:�� 

(dd/mm/rrrr) 

(čas) 
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VI.3.5) Adresy a kontaktní místa, které je nutno opravit (ve vhodných případech) 

Místo textu, který má být upraven (ve vhodných případech):                         

 
Úřední název: 
 
Poštovní adresa: 
 
Obec: 
 

PSČ:                     Stát: 

Kontaktní místo: 
 
K rukám: 

Tel.: 

E-mail: 
 

Fax: 

Internetová adresa (ve vhodných případech) 
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL): 
 
Adresa profilu kupujícího (URL): 
 
 
 

VI.3.6) Text, který má být přidán k původnímu oznámení (ve vhodných případech) 

Místo pro text, který má být 
přidán: 

Text, který má být přidán: 

                        

                        

                        

                        

                        

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                                                                       

VI.4) DALŠÍ DODATEČNÉ INFORMACE (ve vhodných případech)  

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

-------------------------------------- (Použijte oddíl VI, kolikrát je třeba) ------------------------------ 

 

 

VI.5) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:   ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 

 


