Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie
Informace & on-line formuláře: http://simap.ted.europa.eu

Výsledky soutěže o návrh
směrnice 2014/24/EU ◯
směrnice 2014/25/EU ◯

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel
I.1) Název a adresa 1 (uveďte všechny veřejné zadavatele/zadavatele, kteří odpovídají za toto řízení)
Úřední název:

Národní identifikační číslo: 2

Sp

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

im
ec

⃞ Soutěž zahrnuje společné zadávání zakázek
V případě společného zadávání zakázek, které zahrnuje více zemí – provádí se dle národních pravidel:
⃞ Soutěž organizuje centrální zadavatel

I.4) Druh veřejného zadavatele (v případě oznámení zveřejněného veřejným zadavatelem)
◯ Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich
organizačních složek
◯ Celostátní či federální úřad/agentura
◯ Regionální či místní orgán

◯
◯
◯
◯

Regionální či místní úřad/agentura
Veřejnoprávní instituce
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
Jiný druh:

I.5) Hlavní předmět činnosti (v případě oznámení zveřejněného veřejným zadavatelem)
◯
◯
◯
◯
◯
◯

Služby pro širokou veřejnost
Obrana
Veřejný pořádek a bezpečnost
Životní prostředí
Hospodářské a finanční záležitosti
Zdravotnictví

◯
◯
◯
◯
◯

Bydlení a občanská vybavenost
Sociální služby
Rekreace, kultura a náboženství
Vzdělávání
Jiné činnosti:

I.6) Hlavní předmět činnosti (v případě oznámení zveřejněného zadavatelem)
Výroba, doprava a distribuce plynu a tepla
Elektřina
Těžba zemního plynu a ropy
Průzkum a těžba uhlí a jiných pevných paliv
Voda
Poštovní služby
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◯ Železniční služby
◯ Městská železniční, tramvajová, trolejbusová nebo autobusová
doprava
◯ Činnosti související s přístavy
◯ Činnosti související s letišti
◯ Jiné činnosti:

en

◯
◯
◯
◯
◯
◯

1

Oddíl II: Předmět
II.1) Rozsah veřejné zakázky
II.1.1) Název:

Spisové číslo: 2

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

II.2) Popis
II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV 2
Hlavní kód CPV: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] Doplňkový kód CPV: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]
II.2.4) Popis zakázky:
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

Sp
Identifikujte projekt:

Oddíl IV: Řízení
IV.1) Popis

IV.1.2) Druh soutěže
◯ Otevřená
◯ Užší

im
ec

IV.1.9) Kritéria pro hodnocení projektů:

IV.2) Administrativní informace

IV.2.1) Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení 2 (Oznámení soutěže o návrh)

Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Oddíl V: Výsledky veřejné soutěže

Soutěž byla ukončena bez zadání nebo rozdělení cen. ◯ ano ◯ ne

V.1)Informace o nezadání zakázky

Cena/ceny nebyla/nebyly udělena/uděleny

◯ Nebyly obdrženy žádné plány nebo návrhy, nebo byly všechny tyto plány a návrhy odmítnuty
◯ Jiné důvody (ukončení řízení)
Odkaz na oznámení: [ ][ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ] 7 (rok a číslo dokumentu)

V.3) Výběr nejvhodnějšího návrhu a udělení soutěžních cen
V.3.1) Datum rozhodnutí poroty: (dd/mm/rrrr)

] (MSP – jak je uvedeno v doporučení Komise 2003/361/ES)

V.3.3) Název a adresa vítěze (vítězů) soutěže 1
Úřední název:

Národní identifikační číslo: 2

Poštovní adresa:
Obec:

en

V.3.2) Informace o účastnících
Počet účastníků, kteří budou zváženi: [
]
Počet zúčastněných malých a středních podniků: [
Počet zahraničních účastníků: [
]

Kód NUTS:

PSČ:

E-mail:

Země:
Tel.:

Internetová adresa: (URL)

Fax:

Vítězem je malý či střední podnik ◯ ano ◯ ne
V.3.4) Hodnota soutěžních cen 2
Hodnota udělené ceny/cen bez DPH: [
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]

Měna: [ ][ ][ ]

2

Oddíl VI: Doplňující informace
VI.3) Další informace: 2

VI.4) Přezkumná řízení
VI.4.1) Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název:
Poštovní adresa:
Obec:

PSČ:

E-mail:

Země:
Tel.:

Sp
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:

im
ec

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:
E-mail:

PSČ:

Země:
Tel.:

Internetová adresa: (URL)

Fax:

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

en
Odpovědností veřejného zadavatele/zadavatele je zajistit soulad s právem Evropské unie a veškerými platnými právními předpisy.
1
2
7

prosím opakujte, kolikrát je třeba
je-li to relevantní
povinné informace, které nemají být zveřejněny
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3

