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IČO zadavatele:
Typ: 
Službu zajišťuje společnost NESS Czech s.r.o.
.\Resources\NESSS.gif
Tento formulář byl vytištěn za pomoci internetové aplikace Věstník veřejných zakázek
(www.vestnikverejnychzakazek.cz).
Kód pro související formulář:
Evidenční číslo zakázky:
Evidenční číslo formuláře:
Datum uveřejnění ve VVZ:
IČO dodavatele: 
Odkaz na formulář v TEDu (NoDocExt):
Datum odeslání formuláře do TEDu:
Číslo formuláře v TEDu:
Datum zveřejnění formuláře v TEDu:
F52: Oznámení profilu zadavatele
Odkaz na související formulář v TEDu:
Název profilu zadavatele:
Kontaktní údaje osoby odpovědné za správu profilu zadavatele:
Jméno:
E-mail:
Platnost ke dni:
Telefon:
Fax:
/
/
Adresa profilu zadavatele (URL):
3. 
ÚDAJE O PROFILU ZADAVATELE
OZNÁMENÍ PROFILU ZADAVATELE
1. 
IDENTIFIKACE ZADAVATELE
Ulice, č.p./č.o.:
Obec:
PSČ:
Stát:
IČO:
DIČ:
Kód právní formy:
ZÚJ obce:
Oprávněná osoba:
Kraj (NUTS 3)
Název:
Obecná internetová adresa zadavatele (URL): 
2. DRUH ZADAVATELE A HLAVNÍ PŘEDMĚT ČÍNNOSTI
Česká republika (§ 2 odst. 2 písm. a)*
Státní příspěvková organizace (§ 2 odst. 2 písm. b)*
Územní samosprávní celek nebo jeho
Jiná právnická osoba (§ 2 odst. 2 písm. d)*
Evropská instituce nebo mezinárodní organizace
* zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
příspěvková organizace (§ 2 odst. 2 písm. c)*
Jiný
(prosím upřesněte):
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
Školství
Jiný
(prosím upřesněte):
1
Jednotný formulář 52 - CS
Druh zadavatele
Hlavní předmět činnosti
Druh zadavatele – zadavatel zvolí druh veřejného zadavatele v prvním sloupci, kde vybere pouze jednu ze 6 nabízených možností podle § 2 ZVZ. Zadavatel zaškrtne položku „Jiný (prosím upřesněte)“ v případě, že se jedná o zadavatele, který nespadá pod žádnou z výše uvedených možností a dále 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.
2
Jednotný formulář 52 - CS
4. 
ÚDAJE O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ZADAVATELE
Převažující veřejné zakázky podle předmětu zakázky 
(za poslední rok)
Stavební práce
Dodávky
Služby
Provádění
Projekt a provádění
Provádění stavebních
prací v souladu s požadavky 
zadavatele
Koupě
Nájem
Kombinace uvedených
Kategorie služeb
(pro kategorie služeb 1 - 27, viz příloha 
1 a 2 zák. č. 137/2006 Sb.)
Hlavní předmět (CPV) pro stavební práce/dodávky/služby
1.
2.
3.
4.
5.
-
.
.
.
-
.
.
.
-
.
.
.
-
.
.
.
-
.
.
.
/
/
D
ATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
(dd/mm/rrrr)
Tato položka musí být vyplněna!
ano
ano
ano
Typ formuláře:
řádný
opravný
Číslo objednávky
(Vaše č. jednací):
Objednávka k uveřejnění informací ve VVZ*
I) Věc: Objednáváme uveřejnění přiložených informací ve VVZ
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
/
/
/
/
/
/
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
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CS Objednávka
IČO není přiděleno
IČO není přiděleno
III) Objednávající
Obch. firma / název:
IČO:
DIČ:
Stát:
Ulice:
Číslo popisné:
Obec:
Číslo orientační:
Část obce:
PSČ:
IČO není přiděleno
není plátce DPH
Evid. č. profilu zadavatele:
Kód profilu zadavatele:
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)
2
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CS Objednávka
IČO není přiděleno
není plátce DPH
Způsob fakturace:
Přeji si zaslat elektronickou fakturu (PDF formát) jednotlivě po každém uveřejnění
Přeji si zaslat fakturu v listinné podobě souhrnně za zúčtovací období
	UrlField: 
	CisloZakazky: 
	CisloFormulare: 
	DatumUverejneni: 
	TypLink: 
	Typ: 
	ICOZadavatelNeni: 
	ICOZadavatel: 
	ICODodavatelNeni: 
	ICODodavatel: 
	Souvisejici: 
	CisloTED: 
	OdeslaniTED: 
	ZverejneniTED: 
	NoExt: 
	RelatedNoExt: 
	ident_kraj: 
	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
	PSČ – uvádí se poštovní směrovací číslo dle zadavatelem uvedené obce (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.: 
	Obec – uvádí se název obce nebo přesný název části obce (např. Praha 3) tvořící obec dle sídla zadavatele (text, max. 100 znaků, NUTNO VYPLNIT).: Jindřichův Hradec
	Ulice, č.p./č.o. – uvádí se název ulice a číslo popisné popř. číslo orientační dle sídla zadavatele (text, max. 255 znaků, NUTNO VYPLNIT).: Jáchymova 478
	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). : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec
	IČO – uvádí se identifikační číslo přidělené právnickým osobám, zahraničním osobám a organizačním složkám zahraničních osob, nadacím, nadačním fondům a obecně prospěšným společnostem rejstříkovým soudem; fyzickým osobám provozujícím živnost živnostenským úřadem; sdružením, politickým stranám a politickým hnutím Ministerstvem vnitra; církvím a náboženským společnostem a jejich evidovaným právnickým osobám Ministerstvem kultury; školským právnickým osobám a veřejným výzkumným institucím Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy; veřejným neziskovým ústavním zdravotnickým zařízením Ministerstvem zdravotnictví; ostatním ekonomickým subjektům Českým statistickým úřadem (max. 15 alfanumerických znaků), např. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace uvede IČO 70994234 a Univerzita Karlova v Praze uvede IČO 00216208.: 60816899
	DIČ - uvádí se daňové identifikační číslo zadavatele přidělené správcem daně (finančním úřadem), kód země + IČO např. CZ12345678 (max. 15 alfanumerických znaků).: 
	Kód právní formy - uvádí se kód právní formy zadavatele podle číselníku právních forem organizace (číselná položka, 3 znaky), např. kód právní formy kraje je 804.: 331
	ZÚJ Obce – uvádí se kód základní územní jednotky obce nebo městské části, kde se nachází sídlo zadavatele (číselná položka, 6 znaků), podle číselníku ZUJ od Českého statistického úřadu, např. město Dolní Benešov má kód 506702, v případě obce, která je městskou částí se použije číselník městských částí, např. Praha 1 má kód 500054.: 545881
	Oprávněná osoba – uvádí se jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za právnickou osobu navenek (text, max. 60 znaků).: Mgr. Karel Chalupa
	Obecná internetová adresa zadavatele (URL) - uvádí se obecná (základní) adresa webových stránek zadavatele (text, max. 255 znaků). URL nesmí obsahovat znak „@“.: http://sos-jh.cz/
	Hlavní předmět činnosti – zadavatel zaškrtne hlavní předmět činnosti zadavatele, kde vybere jednu nebo více z 11 nabízených možností, která nejlépe odpovídá oblasti působnosti zadavatele. V případě, že hlavní předmět činnosti veřejného zadavatele nelze zvolit z vyjmenovaných činností v položkách 1 – 10, zaškrtne zadavatel položku „Jiný (prosím upřesněte)“ a uvede svůj předmět činnosti.: 
	Hlavní předmět činnosti – zadavatel zaškrtne hlavní předmět činnosti zadavatele, kde vybere jednu nebo více z 11 nabízených možností, která nejlépe odpovídá oblasti působnosti zadavatele. V případě, že hlavní předmět činnosti veřejného zadavatele nelze zvolit z vyjmenovaných činností v položkách 1 – 10, zaškrtne zadavatel položku „Jiný (prosím upřesněte)“ a uvede svůj předmět činnosti.: 
	Hlavní předmět činnosti – zadavatel zaškrtne hlavní předmět činnosti zadavatele, kde vybere jednu nebo více z 11 nabízených možností, která nejlépe odpovídá oblasti působnosti zadavatele. V případě, že hlavní předmět činnosti veřejného zadavatele nelze zvolit z vyjmenovaných činností v položkách 1 – 10, zaškrtne zadavatel položku „Jiný (prosím upřesněte)“ a uvede svůj předmět činnosti.: 
	Hlavní předmět činnosti – zadavatel zaškrtne hlavní předmět činnosti zadavatele, kde vybere jednu nebo více z 11 nabízených možností, která nejlépe odpovídá oblasti působnosti zadavatele. V případě, že hlavní předmět činnosti veřejného zadavatele nelze zvolit z vyjmenovaných činností v položkách 1 – 10, zaškrtne zadavatel položku „Jiný (prosím upřesněte)“ a uvede svůj předmět činnosti.: 
	Hlavní předmět činnosti – zadavatel zaškrtne hlavní předmět činnosti zadavatele, kde vybere jednu nebo více z 11 nabízených možností, která nejlépe odpovídá oblasti působnosti zadavatele. V případě, že hlavní předmět činnosti veřejného zadavatele nelze zvolit z vyjmenovaných činností v položkách 1 – 10, zaškrtne zadavatel položku „Jiný (prosím upřesněte)“ a uvede svůj předmět činnosti.: 
	Hlavní předmět činnosti – zadavatel zaškrtne hlavní předmět činnosti zadavatele, kde vybere jednu nebo více z 11 nabízených možností, která nejlépe odpovídá oblasti působnosti zadavatele. V případě, že hlavní předmět činnosti veřejného zadavatele nelze zvolit z vyjmenovaných činností v položkách 1 – 10, zaškrtne zadavatel položku „Jiný (prosím upřesněte)“ a uvede svůj předmět činnosti.: 
	Hlavní předmět činnosti – zadavatel zaškrtne hlavní předmět činnosti zadavatele, kde vybere jednu nebo více z 11 nabízených možností, která nejlépe odpovídá oblasti působnosti zadavatele. V případě, že hlavní předmět činnosti veřejného zadavatele nelze zvolit z vyjmenovaných činností v položkách 1 – 10, zaškrtne zadavatel položku „Jiný (prosím upřesněte)“ a uvede svůj předmět činnosti.: 
	Hlavní předmět činnosti – zadavatel zaškrtne hlavní předmět činnosti zadavatele, kde vybere jednu nebo více z 11 nabízených možností, která nejlépe odpovídá oblasti působnosti zadavatele. V případě, že hlavní předmět činnosti veřejného zadavatele nelze zvolit z vyjmenovaných činností v položkách 1 – 10, zaškrtne zadavatel položku „Jiný (prosím upřesněte)“ a uvede svůj předmět činnosti.: true
	Hlavní předmět činnosti – zadavatel zaškrtne hlavní předmět činnosti zadavatele, kde vybere jednu nebo více z 11 nabízených možností, která nejlépe odpovídá oblasti působnosti zadavatele. V případě, že hlavní předmět činnosti veřejného zadavatele nelze zvolit z vyjmenovaných činností v položkách 1 – 10, zaškrtne zadavatel položku „Jiný (prosím upřesněte)“ a uvede svůj předmět činnosti.: 
	Hlavní předmět činnosti – zadavatel zaškrtne hlavní předmět činnosti zadavatele, kde vybere jednu nebo více z 11 nabízených možností, která nejlépe odpovídá oblasti působnosti zadavatele. V případě, že hlavní předmět činnosti veřejného zadavatele nelze zvolit z vyjmenovaných činností v položkách 1 – 10, zaškrtne zadavatel položku „Jiný (prosím upřesněte)“ a uvede svůj předmět činnosti.: 
	Hlavní předmět činnosti – zadavatel zaškrtne hlavní předmět činnosti zadavatele, kde vybere jednu nebo více z 11 nabízených možností, která nejlépe odpovídá oblasti působnosti zadavatele. V případě, že hlavní předmět činnosti veřejného zadavatele nelze zvolit z vyjmenovaných činností v položkách 1 – 10, zaškrtne zadavatel položku „Jiný (prosím upřesněte)“ a uvede svůj předmět činnosti.: 
	Název profilu zadavatele - uvádí se název, který si zadavatel zvolí a pod kterým bude jeho profil zadavatele zveřejňován (text, max. 255 znaků, NUTNO VYPLNIT). Např. název profilu zadavatele Povodí Odry, státní podnik je „Povodí Odry„ nebo název profilu zadavatele Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace je „ZZS Ústeckého kraje - veřejné zakázky“.: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec
	Adresa profilu zadavatele (URL) - uvádí se konkrétní adresa elektronického nástroje dle § 17 písmene g) ZVZ (text, max. 255 znaků, NUTNO VYPLNIT). Zadavatel uvede adresu tak, aby odkazovala přímo na webovou stránku, na které jsou zveřejněny veřejné zakázky zadavatele. Např. adresa profilu zadavatele Technická univerzita v Liberci je: http://www.tul.cz/verejne-zakazky/ nebo adresa profilu zadavatele Města Nový Bor je: http://www.novy-bor.cz/verejne-zakazky/profil-zadavatele/.: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilJihoceskyKraj
	KontaktniOsobaOdpovedna_III: Gordion s.r.o.
	Jméno - uvádí se jméno a příjmení kontaktní osoby odpovědné za správu profilu zadavatele (text, max. 60 znaků).: Karel
	E-mail - uvádí se e-mailová adresa kontaktní osoby odpovědné za správu profilu zadavatele (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. : 
	Telefon - uvádí se telefon kontaktní osoby odpovědné za správu profilu 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. Lze zadat dvě telefonní čísla oddělená znakem /.: +420 384323184
	Fax - uvádí se faxové číslo kontaktní osoby odpovědné za správu profilu 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. Lze zadat dvě faxová čísla oddělená znakem /.: 
	platnost_profilu: 
	Platnost ke dni - uvádí se datum, ke kterému jsou platné údaje o profilu zadavatele (datum, kdy byl profil aktualizován) (spec. formát, dd/mm/rrrr, 10 znaků z toho 8 číslic, NUTNO VYPLNIT).: 
	subverze: 7.2
	verze_formulare: 5200
	: 
	Kraj (NUTS 3) - uvádí se kód územní statistické jednotky kraje dle číselníku NUTS (číselná položka, 3 znaky), např. NUTS Karlovarského kraje je 041.: 
	V případě sektorového zadavatele, zadavatel zvolí položku „jiný“ a uvede, že se jedná o sektorového zadavatele (text, max. 100 znaků).: 
	Hlavní předmět činnosti – zadavatel zaškrtne hlavní předmět činnosti zadavatele, kde vybere jednu nebo více z 11 nabízených možností, která nejlépe odpovídá oblasti působnosti zadavatele. V případě, že hlavní předmět činnosti veřejného zadavatele nelze zvolit z vyjmenovaných činností v položkách 1 – 10, zaškrtne zadavatel položku „Jiný (prosím upřesněte)“ a uvede svůj předmět činnosti.: 
	datum_odeslani: 
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	hlavni_predmet1: 
	Hlavní předmět (CPV) pro stavební práce/dodávky/služby – uvádí se desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. Možno vyplnit až 5 CPV kódů nejčastěji zadávaných veřejných zakázek.: 
	hlavni_predmet2: 
	Hlavní předmět (CPV) pro stavební práce/dodávky/služby – uvádí se desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. Možno vyplnit až 5 CPV kódů nejčastěji zadávaných veřejných zakázek.: 
	hlavni_predmet3: 
	Hlavní předmět (CPV) pro stavební práce/dodávky/služby – uvádí se desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. Možno vyplnit až 5 CPV kódů nejčastěji zadávaných veřejných zakázek.: 
	hlavni_predmet4: 
	Hlavní předmět (CPV) pro stavební práce/dodávky/služby – uvádí se desetimístný kód ze Společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV – Common Procurement Vocabulary), který nejlépe popisuje předmět veřejné zakázky (celé číslo, 10 znaků z toho 9 číslic a pomlčka, NUTNO VYPLNIT), např. CPV kód pro služby silniční dopravy je 60100000-9. Možno vyplnit až 5 CPV kódů nejčastěji zadávaných veřejných zakázek.: 
	hlavni_predmet5: 
	stav_prac_provadeni: 
	stav_prac_projekt_provadeni: 
	stav_prac_provadeni_lib_prostredky: 
	koupe: 
	najem: 
	koupe_najate_veci: 
	Cislo_objednavky_I: 
	Nazev_verejne_zakazky_I: 
	IC_zadavatele_II: 
	IC_dodavatele_II: 
	Kod_obce_zadavatele_II: 
	Kod_pravni_formy_dodavatele_II: 
	Limit_verejne_zakazky_II: 
	dat_obj: 
	dat_obj_F: 
	dat_nar_zad: 
	dat_nar_zad_F: 
	dat_nar_dod: 
	dat_nar_dod_F: 
	NO_IC_I: 
	NO_IC_II: 
	IC_objednavajiciho_III: 
	Obchodni_firma_nazev_III: 
	DIC_objednavajiciho_III: 
	Ulice_objednavajiciho_III: 
	Cislo_popisne_objednavajiciho_III: 
	Obec_objednavajiciho_III: 
	Cislo_orientacni_objednavajiciho_III: 
	Cast_obce_objednavajiciho_III: 
	PSC_objednavajiciho_III: 
	Stat_objednavajiciho_III: 
	NO_IC_III: 
	NO_DIC_III: 
	Evid_c_profilu_zadavatele: 
	Kod_profilu_zadavatele: 
	Prijmeni_objednavajiciho_III: 
	Jmeno_objednavajiciho_III: 
	Email_objednavajiciho_III: 
	Telefon_objednavajiciho_III: 
	Obchodni_firma_nazev_IV: 
	IC_IV: 
	DIC_IV: 
	Ulice_IV: Jáchymova
	Cislo_popisne_IV: 
	Obec_IV: Jindřichův Hradec
	Cislo_orientacni_IV: 
	Cast_obce_IV: 
	PSC_IV: 
	Cislo_bank_uctu_IV: 
	Kod_banky_IV: 
	Kod_IBAN_IV: 
	Kod_SWIFT_IV: 
	Obchodni_firma_nazev_V: 
	Ulice_V: Jáchymova
	Cislo_popisne_V: 
	Obec_V: Jindřichův Hradec
	Cislo_orientacni_V: 
	Cast_obce_V: 
	PSC_V: 
	Prijmeni_VI: Chalupa
	Jmeno_VI: Karel
	Obchodni_firma_nazev_VI: 
	Ulice_VI: Jáchymova
	Cislo_popisne_VI: 
	Obec_VI: Jindřichův Hradec
	Cislo_orientacni_VI: 
	Cast_obce_VI: 
	PSC_VI: 
	E-mail_VI: 
	Stat_IV: CZ
	Stat_V: CZ
	Stat_VI: CZ
	PDFversion: 
	NO_IC_IV: 
	NO_DIC_IV: 



