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Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné služby
směrnice 2014/25/EU

Pravidelné předběžné oznámení  ◯
Toto oznámení představuje výzvu k účasti v soutěži  ⃞

Zainteresované subjekty musí o svém zájmu o danou zakázku (zakázky) informovat zadavatele. 
Zakázka či zakázky budou přiděleny bez následného zveřejnění výzvy k účasti v soutěži.

Systém kvalifikace  ◯
Toto oznámení představuje výzvu k účasti v soutěži  ⃞

Subjekty, které mají o zakázku zájem, musí požádat zadavatele o kvalifikaci podle systému kvalifikace. 
Zakázka či zakázky budou zadány bez zveřejnění další výzvy k účasti v soutěži

Oznámení o zahájení zadávacího řízení  ◯
Oznámení o výsledku zadávacího řízení  ◯

Oddíl I: Zadavatel

I.1) Název a adresa 1 (uveďte všechny zadavatele, kteří odpovídají za toto řízení)

Úřední název: Národní identifikační číslo: 2

Poštovní adresa:

Obec: Kód NUTS: PSČ: Země:

Kontaktní osoba: Tel.:

E-mail: Fax:

Internetové adresy
Hlavní adresa: (URL)
Adresa profilu zadavatele: (URL)

I.2) Společné zadávání veřejných zakázek

⃞ Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek
V případě společného zadávání zakázek, které zahrnuje více zemí – provádí se dle národních pravidel:

⃞ Zakázku zadává centrální zadavatel

I.3) Komunikace 5, 9, 11

◯ Zadávací dokumentace je neomezeným a přímým dálkovým přístupem, a to bezplatně na: 15 (URL)
◯ Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: 15 (URL)

Další informace lze získat                 

◯ na výše uvedené adrese
◯ na jiné adrese: (uveďte jinou adresu)

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány 5, 11

⃞ elektronicky prostřednictvím: (URL)
◯ na výše uvedenou adresu
◯ na nasledujúcej adrese: (uveďte jinou adresu)

⃞ Elektronická komunikace vyžaduje použití nástrojů a zařízení, které nejsou obecně k dispozici. Neomezený a plný přímý přístup k těmto 
nástrojům a zařízením je možný bezplatně na: (URL)

I.6) Hlavní předmět činnosti

◯ Výroba, doprava a distribuce plynu a tepla
◯ Elektřina 
◯ Těžba zemního plynu a ropy
◯ Průzkum a těžba uhlí a jiných pevných paliv
◯ Voda
◯ Poštovní služby

◯ Železniční služby 
◯ Městská železniční, tramvajová, trolejbusová nebo autobusová 

doprava
◯ Činnosti související s přístavy
◯ Činnosti související s letišti
◯ Jiné činnosti:

Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie

Informace & on-line formuláře: http://simap.ted.europa.eu
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Oddíl II: Předmět 3 

II.1) Rozsah veřejné zakázky

II.1.1) Název: Spisové číslo: 2

II.1.2) Hlavní kód CPV:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Doplňkový kód CPV: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.1.3) Druh zakázky   Služby

II.1.4) Stručný popis: 18

II.1.5) Předpokládaná celková hodnota  2, 5, 6, 9

Hodnota bez DPH:  [                      ]   Měna:  [    ] [    ] [    ]
(v případě rámcových smluv – celková předpokládaná maximální hodnota za celou dobu trvání rámcové smlouvy)

II.1.6) Informace o částech zakázky 8, 18

⃞ Zakázka je rozdělena na části 
nabídky mohou být předkládány pro   ◯ všechny položky   ◯ Maximální počet částí:  [        ]    ◯ pouze jednu část 5

⃞ Nejvyšší počet částí, které mohou být zadány jednomu uchazeči:  [        ] 5, 9

⃞ Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo zadávat zakázky kombinující níže uvedené části nebo skupiny částí: 5, 9

II.1.7) Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH) 10

Hodnota:   [                  ] (Uveďte celkovou hodnotu veřejné zakázky. Informace o jednotlivých zakázkách uveďte v oddíle V)
nebo
Nejnižší uvažovaná nabídka:  [                  ]  /  Nejvyšší uvažovaná nabídka:  [                  ]  

Měna:   [    ][    ][    ]

(v případě rámcových smluv – celková maximální hodnota za celou dobu jejich trvání)
(v případě dynamických nákupních systémů – hodnota zakázky (zakázek), která(-é) nebyla (nebyly) zahrnuta(-y) v rámci předchozích oznámení o zadání 
zakázky)
(u zakázek prováděných v případě nutnosti na základě rámcových smluv – hodnota zakázky (zakázek), která(-é) nebyla (nebyly) zahrnuta(-y) v rámci 
předchozích oznámení o zadání zakázky)

II.2) Popis 1

II.2.1) Název: 2 Část zakázky č.: 2

II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV 2

Hlavní kód CPV: 1 [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Doplňkový kód CPV: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.2.3) Místo plnění

Kód NUTS: 1 [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]         Hlavní místo dodání nebo plnění:

II.2.4) Popis zakázky:

II.2.6) Předpokládaná hodnota 2, 5

Hodnota bez DPH:  [                      ]   Měna:  [    ] [    ] [    ]
(v případě rámcových smluv – předpokládaná celková maximální hodnota za celou dobu jejich trvání )

II.2.7) Doba trvání zakázky nebo rámcové smlouvy 5, 6

Doba trvání v měsících:  [        ]  nebo  Doba trvání v dnech:  [        ]
nebo  Začátek: (dd/mm/rrrr)  /  Konec: (dd/mm/rrrr)

II.2.8) Doba trvání systému kvalifikace 11

◯ Začátek: (dd/mm/rrrr)   /   Konec: (dd/mm/rrrr)
◯ Neomezené trvání

⃞ Obnovení systému kvalifikace 2

Uveďte doklady nezbytné pro posouzení, zda byly požadavky splněny:

II.2.13) Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie  ◯ ano   ◯ ne

Identifikujte projekt:

II.2.14) Další informace:

II.3) Předpokládané datum zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení: 9 (dd/mm/rrrr)
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Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace
III.1) Podmínky účasti

III.1.4) Objektivní pravidla a kritéria účasti 5, 14

Seznam a stručný popis pravidel a kritérií:

III.1.5) Informace o vyhrazených zakázkách 2, 5, 11, 14

⃞ Tato zakázka je vyhrazena chráněným dílnám a hospodářským subjektům zaměřeným na sociální a profesní integraci postižených nebo 
znevýhodněných osob.

⃞ Plnění této zakázky je vyhrazeno v rámci programů chráněných zaměstnání

(Pouze v případě zakázek na některé zdravotní, sociální a kulturní služby zahrnuté v článku 94 směrnice 2014/25/EU)
⃞ Účast v řízení je vyhrazena organizacím činným ve sféře veřejných služeb a splňujícím podmínky stanovené v čl. 94 odst. 2 směrnice 2014/25/

EU 

III.1.9) Kvalifikace do systému  11 (shrnutí hlavních podmínek a metod)

Podmínky, které musí dodavatelé splnit, aby se kvalifikovali:  /  Metody, kterými bude splnění jednotlivých podmínek ověřováno: 1

III.2) Podmínky vztahující se k zakázce 2, 5, 11, 14

III.2.1) Informace o vyhrazení určité profesi

⃞ Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi   
Uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy: 

III.2.2) Podmínky realizace zakázky: 8

III.2.3) Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky 8

⃞ Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení
IV.1) Popis 5, 10, 14

IV.1.1) Druh řízení

◯ Otevřené řízení 8

◯ Užší řízení 8

◯ Řízení zahrnující jednání 8

◯ Zadání zakázky bez předchozího uveřejnění výzvy k účasti v soutěži v Úředním věstníku Evropské unie v níže uvedených případech 10 (vyplňte 
prosím přílohu D2)

IV.1.3) Informace o rámcové smlouvě

⃞ Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy

V případě rámcových smluv – odůvodnění překročení čtyřleté doby trvání: 5, 14

IV.1.10) Identifikace národních pravidel, která se vztahují na toto řízení: 8

Informace o národních řízeních jsou k dispozici na: (URL)

IV.1.11) Základní charakteristika zadávacího řízení:

IV.2) Administrativní informace

IV.2.1) Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení 5, 10, 11

Číslo oznámení v Úř. věst. řady S:  [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]
(Jedno z následujících: Pravidelné předběžné oznámení; Oznámení na profilu zadavatele; Systém kvalifikace – veřejné služby) 5

(Jedno z následujících: Pravidelné předběžné oznámení použité jako výzva k účasti v soutěži; Oznámení o zahájení zadávacího řízení; Systém kvalifikace 
použitý jako výzva k účasti v soutěži; Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante) 10

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast 5 
Lhůta pro doručení žádosti o účast 14

Datum: (dd/mm/rrrr)           Místní čas: (hh:mm)

IV.2.4) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:   [    ] [    ] 1, 5, 11

IV.2.5) Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení: (dd/mm/rrrr) 4, 14

IV.2.9) Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži ve formě pravidelného předběžného oznámení 10

⃞ Zadavatel nebude zadávat žádné další zakázky na základě výše uvedeného pravidelného předběžného oznámení
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Oddíl V: Zadání zakázky 1, 10

Zakázka č.: [        ]        Část zakázky č.: 2 [        ]        Název:
Zakázka/část je zadaná    ◯ ano   ◯ ne

V.1) Informace o nezadání zakázky
Zakázka/položka nebyla zadána

◯ Nebyly přijaty žádné nabídky nebo žádosti o účast, nebo byly všechny tyto nabídky nebo žádosti o účast odmítnuty
◯ Jiné důvody (ukončení řízení)

Odkaz na oznámení: [    ][    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ] 7 (rok a číslo dokumentu)

V.2) Zadání zakázky

V.2.1) Datum uzavření smlouvy: (dd/mm/rrrr) 8

V.2.2) Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek:  [        ]
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 8 [        ] (MSP – jak je uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES)
Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU: 8  [        ]
Počet nabídek obdržených od uchazečů ze států, které nejsou členy EU: 8 [        ]
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 8 [        ]

⃞ Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů 8

V.2.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána 1

Úřední název: Národní identifikační číslo: 2

Poštovní adresa:

Obec: Kód NUTS: PSČ: Země:

E-mail: Tel.:

Internetová adresa: (URL) Fax:

⃞ Dodavatelem je malý či střední podnik 8

V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části  (bez DPH)

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 2  [                      ] 
(v případě rámcových smluv – předpokládaná celková maximální hodnota za celou dobu trvání této položky)

Konečná hodnota zakázky/položky:   [                      ] 
nebo
Nejnižší uvažovaná nabídka:  [                      ]  /  Nejvyšší uvažovaná nabídka:  [                      ]  
Měna:  [    ][    ][    ]

(v případě rámcových smluv – celková maximální hodnota v případě této položky)
(u zakázek prováděných v případě nutnosti na základě rámcových smluv – hodnota zakázky (zakázek) u této položky, která(-é) nebyla (nebyly) 
zahrnuta(-y) v rámci předchozích oznámení o zadání zakázky)

V.2.5) Informace o subdodávkách 8

⃞ Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky

Uveďte hodnotu nebo poměrnou část zakázky, která bude pravděpodobně provedena subdodavatelsky třetími stranami 4

Hodnota bez DPH:  [                      ]    Měna:  [    ][    ][    ]
Poměrná část:  [        ] %

Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:
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Oddíl VI: Doplňující informace

VI.2) Informace o elektronických pracovních postupech 5, 8

⃞ Budou používány elektronické objednávky
⃞ Budou přijímány elektronické faktury 
⃞ Bude použita elektronická platba

VI.3) Další informace: 2

VI.4) Přezkumná řízení 5, 8, 10, 11

VI.4.1) Orgán příslušný k přezkumu

Úřední název:

Poštovní adresa:

Obec: PSČ: Země:

E-mail: Tel.:

Internetová adresa: (URL) Fax:

VI.4.2) Subjekt odpovědný za mediační řízení 2

Úřední název:

Poštovní adresa:

Obec: PSČ: Země:

E-mail: Tel.:

Internetová adresa: (URL) Fax:

VI.4.3) Přezkumné řízení

Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

VI.4.4) Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení 2

Úřední název:

Poštovní adresa:

Obec: PSČ: Země:

E-mail: Tel.:

Internetová adresa: (URL) Fax:

VI.5) Datum odeslání tohoto oznámení: (dd/mm/rrrr)

Odpovědností veřejného zadavatele/zadavatele je zajistit soulad s právem Evropské unie a veškerými platnými právními předpisy.

1 prosím opakujte, kolikrát je třeba
2 je-li to relevantní
3 opakujte kolikrát bude třeba, pokud je toto oznámení pouze pravidelným předběžným oznámením
4 pokud jsou tyto informace známy
5 tyto informace uveďte, pokud je toto oznámení výzvou k účasti v soutěži
6 pokud jsou tyto informace již známy
7 povinné informace, které nemají být zveřejněny
8 nepovinné informace
9 tyto informace uveďte, pouze pokud je toto oznámení pravidelným předběžným oznámením
10 tyto informace podejte, pouze pokud je toto oznámení oznámením o výsledku zadávacího řízení
11 pouze pokud se toto oznámení týká systému kvalifikace
14 pokud se jedná o pravidelné předběžné oznámení, které bude použito jako výzva k účasti v soutěži – uveďte tyto informace, pokud jsou již známy
15 tyto informace uveďte sem nebo v příslušných případech do výzvy k podání nabídek
18 pouze pokud se toto oznámení netýká systému kvalifikace
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Příloha D2 – Veřejné služby

Odůvodnění zadání zakázky bez předchozího zveřejnění výzvy k účasti v soutěži v 
Úředním věstníku Evropské unie

směrnice 2014/25/EU
(zvolte příslušnou možnost a uveďte vysvětlení)

◯ 1. Odůvodnění použití jednacího řízení bez předchozího zveřejnění výzvy k účasti v soutěži v souladu s článkem 50 směrnice 
2014/25/EU

⃞ Žádné nabídky nebo vhodné nabídky/žádosti o účast v návaznosti na řízení s předchozí výzvou k účasti v soutěži
⃞ Zakázka slouží výhradně pro účely výzkumu, pokusu, studie nebo vývoje v souladu s podmínkami stanovenými ve směrnici

⃞ Služby mohou být poskytovány pouze konkrétním hospodářským subjektem z důvodu:

◯ neexistence hospodářské soutěže z technických důvodů
◯ veřejné zákázky zaměřené na vyvoření nebo získání jedinečného uměleckého díla nebo uměleckého výkonu
◯ ochrany výhradních práv včetně práv duševního vlastnictví

⃞ Krajní naléhavost vzniklá v důsledku událostí, které zadavatel nemohl předvídat, a v souladu s přísnými podmínkami stanovenými v dané 
směrnici

⃞ Nové služby, které představují opakování stávajících služeb a jsou objednány v souladu s přísnými podmínkami stanovenými v dané 
směrnici

⃞ Nákup služeb za obzvláště výhodných podmínek

◯ od poskytovatele služeb, který s konečnou platností ukončuje svou obchodní činnost
◯ od likvidátorů v případě insolvenčního řízení, vyrovnání s věřiteli nebo podobného řízení podle národních právních a správních 

předpisů

⃞ Výhodná koupě využívající zvláště příznivé příležitosti dostupné po velmi krátkou dobu za ceny podstatně nižší, nežli jsou tržní ceny

◯ 2. Jiné odůvodnění zadání zakázky bez předchozího zveřejnění výzvy k účasti v soutěži v Úředním věstníku Evropské unie

⃞ Zakázka nespadá do oblasti působnosti příslušné směrnice

3. Vysvětlení

Vysvětlete prosím jasně a úplně, proč je zadání zakázky bez předchozího zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie zákonné. Uveďte 
relevantní skutečnosti a v případě potřeby právní závěry v souladu se směrnicí:  (maximálně 500 slov)
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