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V Y H L Á Š K A
Úradu pre verejné obstarávanie

z 15. decembra 2003

o obsahu a vzoroch oznámení používaných vo verejnom obstarávaní

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 25 ods. 11, 12
a 13, § 47 ods. 7, § 68 ods. 5 a § 70 zákona
č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zá-
kona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a or-
ganizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

Oznámenia používané pri nadl imitných
metódach vere jného obstarávania

§ 1

(1) Predbežné oznámenie obsahuje
a) údaje o obstarávateľovi,
b) informácie o predmete obstarávania,
c) administratívne informácie a
d) ďalšie informácie.

(2) Vzor predbežného oznámenia je uvedený v prílohe
č. 1.

§ 2

(1) Pravidelné oznámenie bez výzvy na súťaž obsahu-
je
a) údaje o obstarávateľovi,
b) informácie o predmete obstarávania,
c) administratívne informácie a
d) ďalšie informácie.

(2) Vzor pravidelného oznámenia bez výzvy na súťaž
je uvedený v prílohe č. 2.

§ 3

(1) Pravidelné oznámenie s výzvou na súťaž obsahuje
a) údaje o obstarávateľovi,
b) informácie o predmete obstarávania,
c) administratívne informácie,
d) ďalšie informácie a
e) podrobné informácie o predmete obstarávania,

právne, ekonomické, finančné a technické informá-
cie, postup verejného obstarávania a ďalšie informá-
cie; tieto informácie sa predložia, keď sú k dispozícii.

(2) Vzor pravidelného oznámenia s výzvou na súťaž je
uvedený v prílohe č. 3.

§ 4

(1) Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obsta-
rávania pre nadlimitnú metódu verejného obstaráva-
nia obsahuje

a) údaje o obstarávateľovi,
b) informácie o predmete obstarávania a type zmluvy,

ktorá sa má uzavrieť,
c) právne, ekonomické, finančné a technické informá-

cie,
d) postup verejného obstarávania vrátane kritérií na vy-

hodnotenie ponúk a administratívnych informácií a
e) ďalšie informácie.

(2) Vzor oznámenia o vyhlásení metódy verejného ob-
starávania pre nadlimitnú metódu verejného obstará-
vania pre obstarávateľa uvedeného v § 4 zákona je uve-
dený v prílohe č. 4.

(3) Vzor oznámenia o vyhlásení metódy verejného ob-
starávania pre nadlimitnú metódu verejného obstará-
vania pre obstarávateľa uvedeného v § 5 zákona je uve-
dený v prílohe č. 5.

§ 5

(1) Oznámenie o existencii kvalifikačného systému
pre nadlimitnú metódu verejného obstarávania obsa-
huje
a) údaje o obstarávateľovi,
b) informácie o predmete kvalifikačného systému,
c) postup verejného obstarávania s uvedením adminis-

tratívnych informácií a
d) ďalšie informácie.

(2) Vzor oznámenia o existencii kvalifikačného systé-
mu pre nadlimitnú metódu verejného obstarávania je
uvedený v prílohe č. 6.

§ 6

(1) Oznámenie o koncesii na práce pre nadlimitnú
metódu verejného obstarávania obsahuje
a) údaje o obstarávateľovi,
b) informácie o predmete obstarávania,
c) právne, ekonomické, finančné a technické informá-

cie,
d) postup verejného obstarávania vrátane kritérií na vy-

hodnotenie ponúk a administratívnych informácií a
e) ďalšie informácie.

(2) Vzor oznámenia o koncesii na práce pre nadlimit-
nú metódu verejného obstarávania je uvedený v prílohe
č. 7.

§ 7

(1) Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obsta-
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rávania na uskutočnenie prác pre koncesionára pre
nadlimitnú metódu verejného obstarávania obsahuje
a) údaje o koncesionárovi,
b) informácie o predmete obstarávania a type zmluvy,

ktorá sa má uzavrieť,
c) ekonomické, finančné a technické informácie,
d) postup verejného obstarávania vrátane kritérií na vy-

hodnotenie ponúk a administratívnych informácií a
e) ďalšie informácie.

(2) Vzor oznámenia o vyhlásení metódy verejného ob-
starávania na uskutočnenie prác pre koncesionára pre
nadlimitnú metódu verejného obstarávania je uvedený
v prílohe č. 8.

§ 8

(1) Oznámenie o výsledku metódy verejného obstará-
vania pre nadlimitnú metódu verejného obstarávania
obsahuje
a) údaje o obstarávateľovi,
b) informácie o predmete obstarávania,
c) postup verejného obstarávania vrátane kritérií pou-

žitých na vyhodnotenie ponúk,
d) informácie o uzavretej zmluve a
e) ďalšie informácie.

(2) Vzor oznámenia o výsledku metódy verejného ob-
starávania pre nadlimitnú metódu verejného obstará-
vania pre obstarávateľa uvedeného v § 4 zákona je uve-
dený v prílohe č. 9.

(3) Vzor oznámenia o výsledku metódy verejného ob-
starávania pre nadlimitnú metódu verejného obstará-
vania pre obstarávateľa uvedeného v § 5 zákona je uve-
dený v prílohe č. 10.

§ 9

(1) Oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov pre nadli-
mitnú metódu verejného obstarávania obsahuje
a) údaje o obstarávateľovi,
b) informácie o predmete súťaže návrhov,
c) právne, ekonomické, finančné a technické informá-

cie,
d) postup verejného obstarávania vrátane kritérií na

vyhodnotenie, administratívnych informácií, infor-
mácií o odmenách a porote a

e) ďalšie informácie.

(2) Vzor oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov pre
nadlimitnú metódu verejného obstarávania je uvedený
v prílohe č. 11.

§ 10

(1) Oznámenie o výsledku súťaže návrhov pre nadli-
mitnú metódu verejného obstarávania obsahuje
a) údaje o obstarávateľovi,
b) informácie o predmete súťaže návrhov,
c) informácie o výsledku súťaže návrhov a
d) ďalšie informácie.

(2) Vzor oznámenia o výsledku súťaže návrhov pre
nadlimitnú metódu verejného obstarávania je uvedený
v prílohe č. 12.

Oznámenia používané pri podl imitných
metódach vere jného obstarávania

§ 11

(1) Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obsta-
rávania pre podlimitnú metódu verejného obstaráva-
nia obsahuje
a) údaje o obstarávateľovi,
b) informácie o predmete obstarávania a type zmluvy,

ktorá sa má uzavrieť,
c) právne, ekonomické, finančné a technické informá-

cie,
d) postup verejného obstarávania vrátane kritérií na vy-

hodnotenie ponúk a administratívnych informácií a
e) ďalšie informácie.

(2) Vzor oznámenia o vyhlásení metódy verejného ob-
starávania pre podlimitnú metódu verejného obstará-
vania je uvedený v prílohe č. 13.

§ 12

(1) Oznámenie o existencii kvalifikačného systému
pre podlimitnú metódu verejného obstarávania obsa-
huje
a) údaje o obstarávateľovi,
b) informácie o predmete kvalifikačného systému,
c) postup verejného obstarávania s uvedením adminis-

tratívnych informácií a
d) ďalšie informácie.

(2) Vzor oznámenia o existencii kvalifikačného systé-
mu pre podlimitnú metódu verejného obstarávania je
uvedený v prílohe č. 14.

§ 13

(1) Oznámenie o koncesii na práce pre podlimitnú
metódu verejného obstarávania obsahuje
a) údaje o obstarávateľovi,
b) informácie o predmete obstarávania,
c) právne, ekonomické, finančné a technické informá-

cie,
d) postup verejného obstarávania vrátane kritérií na vy-

hodnotenie ponúk a administratívnych informácií a
e) ďalšie informácie.

(2) Vzor oznámenia o koncesii na práce pre podlimit-
nú metódu verejného obstarávania je uvedený v prílohe
č. 15.

§ 14

(1) Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obsta-
rávania na uskutočnenie prác pre koncesionára pre
podlimitnú metódu verejného obstarávania obsahuje
a) údaje o koncesionárovi,
b) informácie o predmete obstarávania a type zmluvy,

ktorá sa má uzavrieť,
c) ekonomické, finančné a technické informácie,
d) postup verejného obstarávania vrátane kritérií na vy-

hodnotenie ponúk a administratívnych informácií a
e) ďalšie informácie.

(2) Vzor oznámenia o vyhlásení metódy verejného ob-
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starávania na uskutočnenie prác pre koncesionára pre
podlimitnú metódu verejného obstarávania je uvedený
v prílohe č. 16.

§ 15

(1) Oznámenie o výsledku metódy verejného obstará-
vania pre podlimitnú metódu verejného obstarávania
obsahuje
a) údaje o obstarávateľovi,
b) informácie o predmete obstarávania,
c) postup verejného obstarávania vrátane kritérií pou-

žitých na vyhodnotenie ponúk,
d) informácie o uzavretej zmluve a
e) ďalšie informácie.

(2) Vzor oznámenia o výsledku metódy verejného ob-
starávania pre podlimitnú metódu verejného obstará-
vania je uvedený v prílohe č. 17.

§ 16

(1) Oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov pre podli-
mitnú metódu verejného obstarávania obsahuje
a) údaje o obstarávateľovi,
b) informácie o predmete súťaže návrhov,
c) právne, ekonomické, finančné a technické informá-

cie,
d) postup verejného obstarávania vrátane kritérií na

vyhodnotenie, administratívnych informácií, infor-
mácií o odmenách a porote a

e) ďalšie informácie.

(2) Vzor oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov pre

podlimitnú metódu verejného obstarávania je uvedený
v prílohe č. 18.

§ 17

(1) Oznámenie o výsledku súťaže návrhov pre podli-
mitnú metódu verejného obstarávania obsahuje
a) údaje o obstarávateľovi,
b) informácie o predmete súťaže návrhov,
c) informácie o výsledku súťaže návrhov a
d) ďalšie informácie.

(2) Vzor oznámenia o výsledku súťaže návrhov pre
podlimitnú metódu verejného obstarávania je uvedený
v prílohe č. 19.

§ 18

Záverečné ustanovenia

Touto vyhláškou sa transponuje do právneho poriad-
ku Slovenskej republiky právny akt Európskych spolo-
čenstiev uvedený v prílohe č. 20.

§ 19

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2004
okrem Prílohy C vzoru oznámenia uvedeného v prílohe
č. 5 a Prílohy II vzoru oznámenia uvedeného v prílohe
č. 10, ktoré nadobúdajú účinnosť odo dňa nadobudnu-
tia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky
k Európskej únii.

Rozália Molnárová v. r.
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Príloha č. 1
k vyhláške č. 575/2003 Z. z.
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* Údaj nie je bezpodmiene ne nutný na uverejnenie. Štandardný formulár 2   
1/8

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE 

Práce �

Tovary �

Služby �

Vyhradené pre Publika ný úrad 

Dátum prijatia oznámenia________________________ 

íslo spisu____________________________________

Vz ahuje sa na toto obstarávanie Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA)? NIE � ÁNO �

AS I: OBSTARÁVATE

I.1) OFICIÁLNY NÁZOV A ADRESA OBSTARÁVATE A

Organizácia Kontaktná osoba 

Adresa  Poštové smerovacie íslo 

Obec/Mesto Krajina 

Telefón Fax

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 

I.2) ADRESA, NA KTOREJ MOŽNO ZÍSKA ALŠIE INFORMÁCIE

Ako v bode I.1  � Ak je iná, pozri Prílohu A.

I.3) TYP OBSTARÁVATE A *
Ústredná úrove � Inštitúcia EÚ � Iný  �
Regionálna/Miestna úrove � Verejnoprávna organizácia �   
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AS II:  PREDMET OBSTARÁVANIA PRÁCE �

II.1) NÁZOV  PREDMETU OBSTARÁVANIA UR ENÝ OBSTARÁVATE OM *
_____________________________________________________________________________________  

II.2) MIESTO USKUTO NENIA PRÁC

_____________________________________________________________________________________  

NUTS kód * ___________________________  

II.3) NOMENKLATÚRA

II.3.1) Spolo ný slovník obstarávania (CPV) *
 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je to uplatnite né)

Hlavný predmet ��.��.��.��-� ����-� ����-� ����-�

Dopl ujúce 
predmety 

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

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

II.3.2) Iná zodpovedajúca nomenklatúra (NACE) _______________________________________________  

II.4) DRUH A ROZSAH PRÁCE _________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

II.5) PREDPOKLADANÁ CENA PRÁCE  BEZ DPH (ak je známa)

V rozmedzí od ______________________    do ____________________    Mena ___________________  

II.6) PLÁNOVANÝ DÁTUM (ak je známy) VYHLÁSENIA/ZA ATIA

metódy verejného obstarávania ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

práce ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

II.7) DÁTUM UKON ENIA (ak je známy) ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

II.8) HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY (ak sú známe) _____________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

II.9) DOPL UJÚCE INFORMÁCIE (ak je to potrebné) 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

(Na podrobnosti o astiach použi  Prílohu B to kokrát, ko kokrát je to potrebné.)
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AS II:  PREDMET OBSTARÁVANIA TOVARY �
SLUŽBY �

II.1) NÁZOV  PREDMETU OBSTARÁVANIA UR ENÝ OBSTARÁVATE OM *
_____________________________________________________________________________________

II.2) NOMENKLATÚRA

II.2.1) Spolo ný slovník obstarávania (CPV) *
 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je to uplatnite né)

Hlavný predmet ��.��.��.��-� ����-� ����-� ����-�

Dopl ujúce 
predmety 

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

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

II.2.2) Iná zodpovedajúca nomenklatúra (CPA/CPC) ____________________________________________  

II.2.3) Kategória služby  ��

II.3) DRUH A MNOŽSTVO ALEBO HODNOTA TOVAROV ALEBO SLUŽIEB PRE KAŽDÚ Z KATEGÓRIÍ SLUŽIEB

_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

II.4) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA (ak je známy) *

��/��/���� (dd/mm/rrrr)

II.5) DOPL UJÚCE INFORMÁCIE (ak je to potrebné) 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
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II.1) NÁZOV  PREDMETU OBSTARÁVANIA UR ENÝ OBSTARÁVATE OM *
_____________________________________________________________________________________

II.2) NOMENKLATÚRA

II.2.1) Spolo ný slovník obstarávania (CPV) *
 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je to uplatnite né)

Hlavný predmet ��.��.��.��-� ����-� ����-� ����-�

Dopl ujúce 
predmety 

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

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

II.2.2) Iná zodpovedajúca nomenklatúra (CPA/CPC) ____________________________________________  

II.2.3) Kategória služby  ��

II.3) DRUH A MNOŽSTVO ALEBO HODNOTA TOVAROV ALEBO SLUŽIEB PRE KAŽDÚ Z KATEGÓRIÍ SLUŽIEB

_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

II.4) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA (ak je známy) *

��/��/���� (dd/mm/rrrr)

II.5) DOPL UJÚCE INFORMÁCIE (ak je to potrebné) 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

(Na podrobnosti o astiach použi  Prílohu B to kokrát, ko kokrát je to potrebné.)

...........................................  (Použi  príslušnú as  to kokrát, ko kokrát je to nevyhnutné.) ..............................................
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AS  IV:  ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 

IV.1) EVIDEN NÉ ÍSLO SPISU, KTORÉ PRIDELIL OBSTARÁVATE * __________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

AS VI: ALŠIE INFORMÁCIE 

VI.1) JE TOTO OZNÁMENIE NEPOVINNÉ?
NIE � ÁNO �

VI.2) TÝKA SA TOTO OBSTARÁVANIE PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV EÚ? *
NIE � ÁNO �

Ak áno, uvies  projekt/program a alšie dôležité odkazy. _______________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________

VI.3) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 
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PRÍLOHA A 

I.2) ADRESA, NA KTOREJ MOŽNO ZÍSKA ALŠIE INFORMÁCIE

Organizácia Kontaktná osoba 

Adresa  Poštové smerovacie íslo 

Obec/Mesto Krajina 

Telefón Fax

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 
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PRÍLOHA B 

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE   

Informácie o astiach

AS .��
1) Nomenklatúra 

1.1) Spolo ný slovník obstarávania (CPV) *
 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je to uplatnite né)

Hlavný predmet ��.��.��.��-� ����-� ����-� ����-�

Dopl ujúce 
predmety 

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

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

1.2) Iná zodpovedajúca nomenklatúra (NACE/CPA/CPC) ________________________________________  

2) Druh a rozsah __________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

3) Predpokladaná cena (bez DPH)____________________________________    Mena __________________  

4) Plánovaný dátum (ak je známy) vyhlásenia/za atia  

 metódy verejného obstarávania ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

 prác/dodania tovaru/poskytnutia služby ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

5) Dátum ukon enia (ak je známy) ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

http://www.zbierka.sk
http://www.forma.sk
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* Údaj nie je bezpodmiene ne nutný na uverejnenie. Štandardný formulár 2   
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AS .��
1) Nomenklatúra 

1.1) Spolo ný slovník obstarávania (CPV) *
 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je to uplatnite né)

Hlavný predmet ��.��.��.��-� ����-� ����-� ����-�

Dopl ujúce 
predmety 

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

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

1.2) Iná zodpovedajúca nomenklatúra (NACE/CPA/CPC) ________________________________________  

2) Druh a rozsah __________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

3) Predpokladaná cena (bez DPH)____________________________________    Mena __________________  

4) Plánovaný dátum (ak je známy) vyhlásenia/za atia  

 metódy verejného obstarávania ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

 prác/dodania tovaru/poskytnutia služby ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

5) Dátum ukon enia (ak je známy) ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

............................................. (Použi  uvedenú prílohu to kokrát, ko kokrát je to nevyhnutné.).......................................... 

http://www.zbierka.sk
http://www.forma.sk
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* Údaj nie je bezpodmiene ne nutný na uverejnenie. Štandardný formulár 5   
1/7

PRAVIDELNÉ OZNÁMENIE  
bez výzvy na sú až

VYBRANÉ  ODVETVIA 

Práce �

Tovary �

Služby �

Vyhradené pre Publika ný úrad 

Dátum prijatia oznámenia________________________ 

íslo spisu____________________________________

Vz ahuje sa na toto obstarávanie Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA)? NIE � ÁNO �

AS I: OBSTARÁVATE

I.1) OFICIÁLNY NÁZOV A ADRESA OBSTARÁVATE A

Organizácia Kontaktná osoba 

Adresa  Poštové smerovacie íslo 

Obec/Mesto Krajina 

Telefón Fax

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 

I.2) ADRESA, NA KTOREJ MOŽNO ZÍSKA ALŠIE INFORMÁCIE

Ako v bode I.1  � Ak je iná, pozri Prílohu A. 

http://www.zbierka.sk
http://www.forma.sk
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* Údaj nie je bezpodmiene ne nutný na uverejnenie. Štandardný formulár 5   
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AS II:  PREDMET OBSTARÁVANIA PRÁCE �

II.1) NÁZOV  PREDMETU OBSTARÁVANIA UR ENÝ OBSTARÁVATE OM *
_____________________________________________________________________________________  

II.2) STAVENISKO ALEBO UMIESTNENIE PRÁC

_____________________________________________________________________________________  

NUTS kód * ___________________________  

II.3) NOMENKLATÚRA

II.3.1) Spolo ný slovník obstarávania (CPV) *
 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je to uplatnite né)

Hlavný predmet ��.��.��.��-� ����-� ����-� ����-�

Dopl ujúce 
predmety 

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

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

II.3.2) Iná zodpovedajúca nomenklatúra (NACE) _______________________________________________  

II.4) DRUH A ROZSAH PRÁCE _________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

II.5) PREDPOKLADANÁ CENA PRÁCE (bez DPH) ______________________________    Mena _____________  

II.6) PLÁNOVANÝ DÁTUM (ak je známy) VYHLÁSENIA/ZA ATIA

metódy verejného obstarávania ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

práce ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

II.7) PLÁNOVANÝ DÁTUM UKON ENIA (ak je známy) ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

II.8) PODMIENKY FINANCOVANIA A SPÔSOB PLATBY (ak sú známe)
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

II.9) METÓDA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Verejná sú až � Užšia sú až � Rokovacie konanie so zverejnením  �

II.10) DOPL UJÚCE INFORMÁCIE (ak je to potrebné) ______________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

(Na podrobnosti o astiach použi  Prílohu B to kokrát, ko kokrát je to potrebné.)

http://www.zbierka.sk
http://www.forma.sk
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* Údaj nie je bezpodmiene ne nutný na uverejnenie. Štandardný formulár 5   
3/7

AS II:  PREDMET OBSTARÁVANIA TOVARY �
SLUŽBY �

II.1) NÁZOV  PREDMETU OBSTARÁVANIA UR ENÝ OBSTARÁVATE OM *
_____________________________________________________________________________________

II.2) MIESTO DODANIA TOVARU ALEBO POSKYTNUTIA SLUŽBY

_____________________________________________________________________________________  

NUTS kód * ___________________________  

II.3) NOMENKLATÚRA

II.3.1) Spolo ný slovník obstarávania (CPV) *
 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je to uplatnite né)

Hlavný predmet ��.��.��.��-� ����-� ����-� ����-�

Dopl ujúce 
predmety 

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

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

II.3.2) Iná zodpovedajúca nomenklatúra (CPA/CPC) ____________________________________________  

II.3.3) Kategória služby (ak je to použite né) ��

II.4) DRUH A MNOŽSTVO TOVAROV ALEBO SLUŽIEB _______________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

II.5) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA (ak je známy)

��/��/���� (dd/mm/rrrr)

II.6) METÓDA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Verejná sú až � Užšia sú až � Rokovacie konanie so zverejnením  �

II.7) DOPL UJÚCE INFORMÁCIE (ak je to potrebné) _______________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

     (Na podrobnosti o astiach použi  Prílohu B to kokrát, ko kokrát je to potrebné.)

..............................................  (Použi  príslušnú as  to kokrát, ko kokrát je to nevyhnutné.) ..........................................

http://www.zbierka.sk
http://www.forma.sk
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* Údaj nie je bezpodmiene ne nutný na uverejnenie. Štandardný formulár 5   
4/7

AS  IV:  ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 

IV.1) EVIDEN NÉ ÍSLO SPISU, KTORÉ PRIDELIL OBSTARÁVATE * __________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

AS VI: ALŠIE INFORMÁCIE 

VI.1) JE TOTO OZNÁMENIE NEPOVINNÉ?
NIE � ÁNO �

VI.2) TÝKA SA TOTO OBSTARÁVANIE PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV EÚ? *
NIE � ÁNO �

Ak áno, uvies  projekt/program a alšie dôležité odkazy ________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________

VI.3) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 

http://www.zbierka.sk
http://www.forma.sk
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* Údaj nie je bezpodmiene ne nutný na uverejnenie. Štandardný formulár 5   
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PRÍLOHA A 

I.2) ADRESA, NA KTOREJ MOŽNO ZÍSKA ALŠIE INFORMÁCIE

Organizácia Kontaktná osoba 

Adresa  Poštové smerovacie íslo 

Obec/Mesto Krajina 

Telefón Fax

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 

http://www.zbierka.sk
http://www.forma.sk
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* Údaj nie je bezpodmiene ne nutný na uverejnenie. Štandardný formulár 5   
6/7

PRÍLOHA B 

PRAVIDELNÉ OZNÁMENIE BEZ VÝZVY NA SÚ AŽ  – VYBRANÉ ODVETVIA 

Informácie o astiach

AS .��
1) Nomenklatúra 

1.1) Spolo ný slovník obstarávania (CPV) *
 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je to uplatnite né)

Hlavný predmet ��.��.��.��-� ����-� ����-� ����-�

Dopl ujúce 
predmety 

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

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

1.2) Iná zodpovedajúca nomenklatúra (NACE/CPA/CPC) ________________________________________  

2) Druh a rozsah __________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

3) Predpokladaná cena (bez DPH)____________________________________    Mena __________________  

4) Plánovaný dátum (ak je známy) vyhlásenia/za atia  

 metódy verejného obstarávania        ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

 prác/dodania tovaru/poskytnutia služby ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

5) Dátum ukon enia (ak je známy) ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

http://www.zbierka.sk
http://www.forma.sk
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* Údaj nie je bezpodmiene ne nutný na uverejnenie. Štandardný formulár 5   
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AS .��
1) Nomenklatúra 

1.1) Spolo ný slovník obstarávania (CPV) *
 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je to uplatnite né)

Hlavný predmet ��.��.��.��-� ����-� ����-� ����-�

Dopl ujúce 
predmety 

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

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

1.2) Iná zodpovedajúca nomenklatúra (NACE/CPA/CPC) ________________________________________  

2) Druh a rozsah __________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

3) Predpokladaná cena (bez DPH)____________________________________    Mena __________________  

4) Plánovaný dátum (ak je známy) vyhlásenia/za atia  

 metódy verejného obstarávania        ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

 prác/dodania tovaru/poskytnutia služby ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

5) Dátum ukon enia (ak je známy) ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

............................................. (Použi  uvedenú prílohu to kokrát, ko kokrát je to nevyhnutné.).......................................... 

http://www.zbierka.sk
http://www.forma.sk
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* Údaj nie je bezpodmiene ne nutný na uverejnenie. Štandardný formulár 6   
1/12

PRAVIDELNÉ OZNÁMENIE  
s výzvou na sú až

VYBRANÉ  ODVETVIA 

Práce �

Tovary �

Služby �

Vyhradené pre Publika ný úrad 

Dátum prijatia oznámenia________________________ 

íslo spisu____________________________________

Vz ahuje sa na toto obstarávanie Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA)? NIE � ÁNO �

AS I: OBSTARÁVATE

I.1) OFICIÁLNY NÁZOV A ADRESA OBSTARÁVATE A

Organizácia Kontaktná osoba 

Adresa  Poštové smerovacie íslo 

Obec/Mesto Krajina 

Telefón Fax

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 

I.2) ADRESA, NA KTOREJ MOŽNO ZÍSKA ALŠIE INFORMÁCIE

Ako v bode I.1  � Ak je iná, pozri Prílohu A. 

I.3) ADRESA, NA KTOREJ MOŽNO ZÍSKA  SÚ AŽNÉ PODKLADY

Ako v bode I.1  � Ak je iná, pozri Prílohu A. 

I.4) ADRESA, NA KTORÚ MUSIA BY  DORU ENÉ ŽIADOSTI O Ú AS  V SÚ AŽI

Ako v bode I.1  � Ak je iná, pozri Prílohu A. 

http://www.zbierka.sk
http://www.forma.sk
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* Údaj nie je bezpodmiene ne nutný na uverejnenie. Štandardný formulár 6   
2/12

AS II:  PREDMET OBSTARÁVANIA PRÁCE �

II.1) NÁZOV  PREDMETU OBSTARÁVANIA UR ENÝ OBSTARÁVATE OM *
_____________________________________________________________________________________  

II.2) NOMENKLATÚRA

II.2.1) Spolo ný slovník obstarávania (CPV) *
 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je to uplatnite né)

Hlavný predmet ��.��.��.��-� ����-� ����-� ����-�

Dopl ujúce 
predmety 

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

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

II.2.2) Iná zodpovedajúca nomenklatúra (NACE) _______________________________________________  

 (Na podrobnosti o astiach použi  Prílohu B to kokrát, ko kokrát je to potrebné.)

II.3) DRUH A ROZSAH PRÁCE (Ak je to potrebné, pokra ova  v opise na osobitnej stránke.)
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

II.4) KONE NÝ TERMÍN NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O Ú AS  V SÚ AŽI (ak je známy)

��/��/���� (dd/mm/rrrr)

II.5) DOPL UJÚCE INFORMÁCIE (ak je to potrebné)
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

http://www.zbierka.sk
http://www.forma.sk
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* Údaj nie je bezpodmiene ne nutný na uverejnenie. Štandardný formulár 6   
3/12

II.1) NÁZOV  PREDMETU OBSTARÁVANIA UR ENÝ OBSTARÁVATE OM *
_____________________________________________________________________________________  

II.2) NOMENKLATÚRA

II.2.1) Spolo ný slovník obstarávania (CPV) *
 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je to uplatnite né)

Hlavný predmet ��.��.��.��-� ����-� ����-� ����-�

Dopl ujúce 
predmety 

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

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

II.2.2) Iná zodpovedajúca nomenklatúra (NACE) _______________________________________________  

 (Na podrobnosti o astiach použi  Prílohu B to kokrát, ko kokrát je to potrebné.)

II.3) DRUH A ROZSAH PRÁCE (ak je to potrebné, pokra ova  v opise na osobitnej stránke)
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

II.4) KONE NÝ TERMÍN NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O Ú AS  V SÚ AŽI (ak je známy)

��/��/���� (dd/mm/rrrr)

II.5) DOPL UJÚCE INFORMÁCIE (ak je to potrebné)
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

..............................................  (Použi  príslušnú as  to kokrát, ko kokrát je to nevyhnutné.) ..........................................

http://www.zbierka.sk
http://www.forma.sk
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* Údaj nie je bezpodmiene ne nutný na uverejnenie. Štandardný formulár 6   
4/12

AS II:  PREDMET OBSTARÁVANIA TOVARY �
SLUŽBY �

II.1) NÁZOV  PREDMETU OBSTARÁVANIA UR ENÝ OBSTARÁVATE OM *
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

II.2) NOMENKLATÚRA

II.2.1) Spolo ný slovník obstarávania (CPV) *
 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je to uplatnite né)

Hlavný predmet ��.��.��.��-� ����-� ����-� ����-�

Dopl ujúce 
predmety 

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

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

II.2.2) Iná zodpovedajúca nomenklatúra (CPA/CPC) ____________________________________________  

II.2.3) Kategória služby (v prípade zmluvy na služby) ��
(Na podrobnosti o astiach použi  Prílohu B to kokrát, ko kokrát je to potrebné.)

II.3) DRUH A MNOŽSTVO ALEBO HODNOTA TOVAROV ALEBO SLUŽIEB 

(Ak je to potrebné, pokra ova  v opise na osobitnej stránke.) 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

II.4) KONE NÝ TERMÍN NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O Ú AS  V SÚ AŽI (ak je známy)

��/��/���� (dd/mm/rrrr)

II.5) DOPL UJÚCE INFORMÁCIE (ak je to potrebné)
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

http://www.zbierka.sk
http://www.forma.sk
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* Údaj nie je bezpodmiene ne nutný na uverejnenie. Štandardný formulár 6   
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II.1) NÁZOV  PREDMETU OBSTARÁVANIA UR ENÝ OBSTARÁVATE OM *
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

II.2) NOMENKLATÚRA

II.2.1) Spolo ný slovník obstarávania (CPV) *
 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je to uplatnite né)

Hlavný predmet ��.��.��.��-� ����-� ����-� ����-�

Dopl ujúce 
predmety 

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

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

II.2.2) Iná zodpovedajúca nomenklatúra (CPA/CPC) ____________________________________________  

II.2.3) Kategória služby (v prípade zmluvy na služby) ��
(Na podrobnosti o astiach použi  Prílohu B to kokrát, ko kokrát je to potrebné.)

II.3) DRUH A MNOŽSTVO ALEBO HODNOTA TOVAROV ALEBO SLUŽIEB 

(ak je to potrebné, pokra ova  v opise na osobitnej stránke) 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

II.4) KONE NÝ TERMÍN NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O Ú AS  V SÚ AŽI (ak je známy)

��/��/���� (dd/mm/rrrr)

II.5) DOPL UJÚCE INFORMÁCIE (ak je to potrebné)
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

..............................................  (Použi  príslušnú as  to kokrát, ko kokrát je to nevyhnutné.) ..........................................

http://www.zbierka.sk
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AS  IV:  ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 

IV.1) EVIDEN NÉ ÍSLO SPISU, KTORÉ PRIDELIL OBSTARÁVATE * __________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

AS VI: ALŠIE INFORMÁCIE 

VI.1) JE TOTO OZNÁMENIE NEPOVINNÉ?
NIE � ÁNO �

VI.2) TÝKA SA TOTO OBSTARÁVANIE PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV EÚ? *
NIE � ÁNO �

Ak áno, uvies  projekt/program a alšie dôležité odkazy ________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________

VI.3) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 
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PRÍLOHA

PRAVIDELNÉ OZNÁMENIE S VÝZVOU NA SÚ AŽ – VYBRANÉ ODVETVIA

alšie informácie pre dodávate ov, ke  sú k dispozícii
(Informácie nepredložené v tejto prílohe majú by  predložené záujemcom v prípade, ke  sú k dispozícii.) 

AS AII:  PREDMET OBSTARÁVANIA 

AII.1) OPIS

AII.1.1) Typ zmluvy na uskuto nenie práce (v prípade zmluvy na uskuto nenie práce)
 Uskuto nenie prác �
 Projektovanie a uskuto nenie prác �

 Iný výsledok innosti v pozemnom stavite stve alebo inžinierskom stavite stve
 uskuto nený prostriedkami zodpovedajúcimi požiadavkám ur eným obstarávate om    �

AII.1.2) Typ zmluvy na dodanie tovarov (v prípade zmluvy na dodanie tovarov)
Kúpa  � Prenájom  � Lízing  � Kúpa na splátky  �  Ich kombinácia  �

AII.1.3) Je to rámcová zmluva? NIE �         ÁNO �

AII.1.4) Názov predmetu obstarávania ur ený obstarávate om * __________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

AII.1.5) Opis (ak je to potrebné, pokra ova  v opise na osobitnej stránke)
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

AII.1.6) Stavenisko alebo umiestnenie prác, miesto dodania tovaru alebo poskytnutia služby
_____________________________________________________________________________________  

NUTS kód * _____________________________ 

AII.1.7) Rozdelenie predmetu obstarávania na asti  NIE  �  ÁNO  �
(Na podrobnosti o astiach použi  Prílohu B to kokrát, ko kokrát je to potrebné.)

Ponuky môžu by  predložené na: jednu as � nieko ko astí � všetky asti �

AII.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH PREDMETU OBSTARÁVANIA

AII.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah (vrátane všetkých astí a opcií, ak je to použite né)
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

AII.2.2) Opcie (ak je to použite né). Opis a as, ke  môžu by  uplatnené (ak je to možné) 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
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AS  AIII:  PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINAN NÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE 

AIII.1) PODMIENKY Ú ASTI

AIII.1.1) Informácie týkajúce sa právneho postavenia záujemcu a informácie a formálne náležitosti 
nevyhnutné na vyhodnotenie požadovaného minimálneho ekonomického a finan ného postavenia 
a minimálnej technickej spôsobilosti záujemcu
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

AIII.1.1.1) Právne postavenie – požadované dôkazné prostriedky 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

AIII.1.1.2) Ekonomické a finan né postavenie – požadované dôkazné prostriedky 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

AIII.1.1.3) Technická spôsobilos  – požadované dôkazné prostriedky 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

AIII.1.2) Iné informácie 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

AS AIV:  POSTUP VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

AIV.1) METÓDA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Užšia sú až � Rokovacie konanie so zverejnením  �

AIV.2) ALŠIE ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

AIV.2.1) Podmienky na získanie sú ažných podkladov

Výška úhrady (ak je to použite né) __________________________________    Mena ________________  
Podmienky a spôsob úhrady ______________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

AIV.2.2) Plánované dátumy (ak sú známe) pre 

vyhlásenie metódy verejného obstarávania ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

 za atie prác/dodanie tovaru/poskytnutie služby ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

 dátum ukon enia (ak je známy)   ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

alebo

trvanie zmluvy ��� mesiacov  a/alebo  ��� dní 

AIV.2.3) Jazyk alebo jazyky, v ktorých môžu by  predložené ponuky/doklady na preukázanie splnenia 
podmienok ú asti 

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Iná tretia krajina 

� � � � � � � � � � � ___________________
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AS AVI: ALŠIE INFORMÁCIE 

AVI.1) AK JE TO POUŽITE NÉ, UVIES , I OBSTARÁVANIE BUDE ZOPAKOVANÉ, A ODHADOVANÝ AS 

ZVEREJNENIA ALŠÍCH OZNÁMENÍ

_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

AVI.2) DOPL UJÚCE INFORMÁCIE (ak je to potrebné) 

Záujemcovia musia potvrdi  obstarávate ovi opätovne svoj záujem o ú as  v sú aži; výber zmluvného 
partnera bude uskuto nený bez a šieho zverejnenia výzvy na sú až.
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
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PRÍLOHA A 

I.2) ADRESA, NA KTOREJ MOŽNO ZÍSKA ALŠIE INFORMÁCIE

Organizácia Kontaktná osoba 

Adresa  Poštové smerovacie íslo 

Obec/Mesto Krajina 

Telefón Fax

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 

I.3) ADRESA, NA KTOREJ MOŽNO ZÍSKA  SÚ AŽNÉ PODKLADY

Organizácia Kontaktná osoba 

Adresa  Poštové smerovacie íslo 

Obec/Mesto Krajina 

Telefón Fax

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 

I.4) ADRESA, NA KTORÚ MUSIA BY  DORU ENÉ ŽIADOSTI O Ú AS  V SÚ AŽI

Organizácia Kontaktná osoba 

Adresa  Poštové smerovacie íslo 

Obec/Mesto Krajina 

Telefón Fax

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 
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PRÍLOHA B 

PRAVIDELNÉ OZNÁMENIE S VÝZVOU NA SÚ AŽ  – VYBRANÉ ODVETVIA 

Informácie o astiach

AS .��
1) Nomenklatúra 

1.1) Spolo ný slovník obstarávania (CPV) *
 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je to uplatnite né)

Hlavný predmet ��.��.��.��-� ����-� ����-� ����-�

Dopl ujúce 
predmety 

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

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

1.2) Iná zodpovedajúca nomenklatúra (CPA/NACE/CPC) ________________________________________  

2) Druh alebo rozsah _______________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

3) Plánovaný dátum (ak je známy) vyhlásenia/za atia  

 metódy verejného obstarávania          ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

 prác/dodania tovaru/poskytnutia služby ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

4) Dátum ukon enia (ak je známy) ��/��/���� (dd/mm/rrrr)
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AS .��
1) Nomenklatúra 

1.1) Spolo ný slovník obstarávania (CPV) *
 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je to uplatnite né)

Hlavný predmet ��.��.��.��-� ����-� ����-� ����-�

Dopl ujúce 
predmety 

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

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

1.2) Iná zodpovedajúca nomenklatúra (CPA/NACE/CPC) ________________________________________  

2) Druh alebo rozsah _______________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

3) Plánovaný dátum (ak je známy) vyhlásenia/za atia  

 metódy verejného obstarávania        ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

 prác/dodania tovaru/poskytnutia služby ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

4) Dátum ukon enia (ak je známy) ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

............................................. (Použi  uvedenú prílohu to kokrát, ko kokrát je to nevyhnutné.).......................................... 
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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Práce �

Tovary �

Služby �

Vyhradené pre Publika ný úrad 

Dátum prijatia oznámenia________________________ 

íslo spisu____________________________________

Vz ahuje sa na toto obstarávanie Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA)? NIE � ÁNO �

AS I: OBSTARÁVATE

I.1) OFICIÁLNY NÁZOV A ADRESA OBSTARÁVATE A

Organizácia Kontaktná osoba 

Adresa  Poštové smerovacie íslo 

Obec/Mesto Krajina 

Telefón Fax

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 

I.2) ADRESA, NA KTOREJ MOŽNO ZÍSKA ALŠIE INFORMÁCIE

Ako v bode I.1  � Ak je iná, pozri Prílohu A. 

I.3) ADRESA, NA KTOREJ MOŽNO ZÍSKA  SÚ AŽNÉ PODKLADY

Ako v bode I.1  � Ak je iná, pozri Prílohu A. 

I.4) ADRESA, NA KTORÚ MUSIA BY  DORU ENÉ PONUKY/DOKLADY NA PREUKÁZANIE SPLNENIA 

PODMIENOK Ú ASTI

Ako v bode I.1  � Ak je iná, pozri Prílohu A. 

I.5) TYP OBSTARÁVATE A *
Ústredná úrove � Inštitúcia EÚ � Iný  �
Regionálna/Miestna úrove � Verejnoprávna organizácia �   
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AS II:  PREDMET OBSTARÁVANIA 

II.1) OPIS

II.1.1) Typ zmluvy na uskuto nenie práce (v prípade zmluvy na uskuto nenie práce)
 Uskuto nenie prác �
 Projektovanie a uskuto nenie prác �

 Iný výsledok innosti v pozemnom stavite stve alebo inžinierskom stavite stve
 uskuto nený prostriedkami zodpovedajúcimi požiadavkám ur eným obstarávate om    �

II.1.2) Typ zmluvy na dodanie tovarov (v prípade zmluvy na dodanie tovarov)
Kúpa  � Prenájom  � Lízing  � Kúpa na splátky  �  Ich kombinácia  �

II.1.3) Typ zmluvy na poskytnutie služby (v prípade zmluvy na poskytnutie služby)

 Kategória služby ��

II.1.4) Je to rámcová zmluva? *   NIE �         ÁNO �

II.1.5) Názov predmetu obstarávania ur ený obstarávate om *
_____________________________________________________________________________________  

II.1.6) Opis predmetu obstarávania (ak je to potrebné, pokra ova  v opise na osobitnej stránke)
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

II.1.7) Stavenisko alebo umiestnenie prác, miesto dodania tovaru alebo poskytnutia služby 
_____________________________________________________________________________________  

NUTS kód * ___________________________  

II.1.8) Nomenklatúra 

II.1.8.1) Spolo ný slovník obstarávania (CPV) *
 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je to uplatnite né)

Hlavný predmet ��.��.��.��-� ����-� ����-� ����-�

Dopl ujúce 
predmety 

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

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

II.1.8.2) Iná zodpovedajúca nomenklatúra (CPA/NACE/CPC) ____________________________________  

II.1.9) Rozdelenie predmetu obstarávania na asti 
(Na podrobnosti o astiach predmetu obstarávania použi  Prílohu B to kokrát, ko kokrát je to potrebné.)

NIE � ÁNO �

Ponuky môžu by  predložené na: jednu as � nieko ko astí � všetky asti �

II.1.10) Budú variantné riešenia akceptované (tam, kde je to použite né) 
NIE � ÁNO �

II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH PREDMETU OBSTARÁVANIA

II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah (vrátane všetkých astí a opcií, ak je to použite né)
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________________  
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II.2.2) Opcie (ak je to použite né). Opis a as, ke  môžu by  uplatnené (ak je to možné) 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

II.3) TRVANIE ZMLUVY ALEBO TERMÍN UKON ENIA

Bu : Lehota v mesiacoch ��  a/alebo    v d och  ��� (od uzavretia zmluvy)

Alebo: Za atie��/��/����  a/alebo    ukon enie��/��/���� (dd/mm/rrrr)

AS  III:  PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINAN NÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE 

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY

III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky (ak je to použite né)
_____________________________________________________________________________________  

III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia  
(ak je to použite né)

_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

III.1.3) Právna forma, ktorú má ma  skupina vytvorená na uskuto nenie práce, dodanie tovaru alebo 
poskytnutie služby, ak jej ponuka bude prijatá (ak je to použite né) 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

III.2) PODMIENKY Ú ASTI

III.2.1) Informácie týkajúce sa právneho postavenia uchádza a/záujemcu a informácie a formálne 
náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie požadovaného minimálneho ekonomického a finan ného 
postavenia a minimálnej technickej spôsobilosti uchádza a/záujemcu 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

III.2.1.1) Právne postavenie – požadované dôkazné prostriedky 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

III.2.1.2) Ekonomické a finan né postavenie – požadované dôkazné prostriedky 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

III.2.1.3) Technická spôsobilos  – požadované dôkazné prostriedky 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY PRE ZMLUVY NA  POSKYTNUTIE SLUŽBY

III.3.1) Je poskytnutie služby vyhradené pre ur itú profesiu? 
NIE � ÁNO �

        Ak áno, uvies  odkaz na príslušné ustanovenie právneho predpisu.
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

III.3.2) Vyžaduje sa od právnických osôb uvies  mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za 
plnenie zmluvy? 
NIE � ÁNO �
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AS IV:  POSTUP VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

IV.1) METÓDA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Verejná sú až �

Užšia sú až �

Rokovacie konanie so zverejnením �

 Užšia sú až so skrátenými lehotami  �

 Rokovacie konanie so zverejním so skrátenými lehotami �

IV.1.1) Boli už uchádza i vybratí? (Len pre rokovacie konanie so zverejnením a ak je to uplatnite né.)
NIE � ÁNO � Ak áno, uvies  podrobnosti v rámci alších informácií ( as  VI).  

IV.1.2) Odôvodnenie výberu metódy verejného obstarávania so skrátenými lehotami (ak je to použite né) 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

IV.1.3) Predchádzajúce zverejnenie týkajúce sa toho istého predmetu obstarávania (ak je to použite né)  

IV.1.3.1) Predbežné oznámenie týkajúce sa toho istého predmetu obstarávania (ak je to použite né) 
íslo oznámenia  

v obsahu OJ ����/S ���-�������  z ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

IV.1.3.2) Iné predchádzajúce oznámenia 
íslo oznámenia  

v obsahu OJ ����/S ���-�������  z ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

IV.1.4) Po et záujemcov, ktorí budú vyzvaní na ú as  v sú aži (ke  je to použite né) 

Po et �� alebo: Minimálny po et ��   / Maximálny po et ��

IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 

 (A) Najnižšia cena  �

alebo

 (B) Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka na základe hodnotenia pod a viacerých kritérií  �
B1) kritériá uvedené alej (prednostne v zostupnom poradí, kde je to možné) �

1 _______________________     4 ________________________ 7 ______________________ 
2 _______________________     5 ________________________ 8 ______________________ 
3 _______________________     6 ________________________ 9 ______________________ 

Prednostne v zostupnom poradí: NIE  �         ÁNO  �

 alebo: 

 B2) kritériá tak, ako sú uvedené v sú ažných podkladoch  �

IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.3.1) Eviden né íslo spisu, ktoré pridelil obstarávate * _______________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

IV.3.2) Podmienky na získanie sú ažných podkladov 

Získanie do ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 

Výška úhrady (tam, kde je to použite né)______________________________    Mena ________________  
Podmienky a spôsob úhrady ______________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
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IV.3.3) Lehota na predkladanie ponúk/dokladov na preukázanie splnenia podmienok ú asti  
(Závisí od toho, i ide o verejnú sú až, užšiu sú až alebo rokovacie konanie so zverejnením.) 

��/��/���� (dd/mm/rrrr)     alebo      ��� dní odo d a odoslania oznámenia  

as (ke  je to použite né) ________________________________________________________________  

IV.3.4) Odoslanie výziev na ú as  v sú aži vybraným záujemcom (v užšej sú aži a rokovacom konaní so zverejnením)

Odhadovaný dátum ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

IV.3.5) Jazyk alebo jazyky, v ktorých možno predloži  ponuky/doklady na preukázanie splnenia podmienok ú asti

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Iná tretia krajina 

� � � � � � � � � � � ___________________

IV.3.6) Minimálna lehota, po as ktorej sú ponuky uchádza ov viazané

Do  ��/��/���� (dd/mm/rrrr)  alebo �� mesiacov   a/alebo   ��� dní  

                                                                                                 odo d a uplynutia lehoty na predkladanie ponúk

IV.3.7) Podmienky na otváranie obálok s ponukami 

IV 3.7.1) Osoby oprávnené zú astni  sa na otváraní obálok s ponukami (kde je to použite né) 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

IV.3.7.2) Dátum, as a miesto 

Dátum  ��/��/���� (dd/mm/rrrr) as ______________________________________

Miesto _______________________________________________________________________________  

AS VI: ALŠIE INFORMÁCIE 

VI.1) JE TOTO OZNÁMENIE NEPOVINNÉ?
NIE � ÁNO �

VI.2) AK JE TO POUŽITE NÉ, UVIES , I OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVA , A ODHADOVANÝ AS 

ZVEREJNENIA ALŠÍCH OZNÁMENÍ

_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

VI.3) TÝKA SA TOTO OBSTARÁVANIE PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV EÚ? *
NIE � ÁNO �

Ak áno, uvies  projekt/program a alšie dôležité odkazy ________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________

VI.4) DOPL UJÚCE INFORMÁCIE (ak je to potrebné) 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
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VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 
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PRÍLOHA A 

I.2) ADRESA, NA KTOREJ MOŽNO ZÍSKA ALŠIE INFORMÁCIE

Organizácia  Kontaktná osoba 

Adresa  Poštové smerovacie íslo 

Obec/Mesto Krajina 

Telefón Fax

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 

I.3) ADRESA, NA KTOREJ MOŽNO ZÍSKA  SÚ AŽNÉ PODKLADY

Organizácia  Kontaktná osoba 

Adresa  Poštové smerovacie íslo 

Obec/Mesto Krajina 

Telefón Fax

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 

I.4) ADRESA, NA KTORÚ MUSIA BY  DORU ENÉ PONUKY/DOKLADY NA PREUKÁZANIE SPLNENIA 

PODMIENOK Ú ASTI

Organizácia  Kontaktná osoba 

Adresa  Poštové smerovacie íslo 

Obec/Mesto Krajina 

Telefón Fax

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 
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PRÍLOHA B 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

Informácie o astiach

AS .��
1) Nomenklatúra 

1.1) Spolo ný slovník obstarávania (CPV) *
 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je to uplatnite né)

Hlavný predmet ��.��.��.��-� ����-� ����-� ����-�

Dopl ujúce 
predmety 

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

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

1.2) Iná zodpovedajúca nomenklatúra (CPA/NACE/CPC) ________________________________________  

2) Stru ný opis ____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

3) Rozsah alebo množstvo ___________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

4) Údaje o odlišnom dátume za atia/ukon enia dodávky (ak je to použite né)

Za atie��/��/���� (dd/mm/rrrr) / ukon enie��/��/���� (dd/mm/rrrr)
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AS .��
1) Nomenklatúra 

1.1) Spolo ný slovník obstarávania (CPV) *
 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je to uplatnite né)

Hlavný predmet ��.��.��.��-� ����-� ����-� ����-�

Dopl ujúce 
predmety 

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

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

1.2) Iná zodpovedajúca nomenklatúra (CPA/NACE/CPC) ________________________________________  

2) Stru ný opis ____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

3) Rozsah alebo množstvo ___________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

4) Údaje o odlišnom dátume za atia/ukon enia dodávky (ak je to použite né)

Za atie��/��/���� (dd/mm/rrrr) / ukon enie��/��/���� (dd/mm/rrrr)

............................................. (Použi  uvedenú prílohu to kokrát, ko kokrát je to nevyhnutné.).......................................... 
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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
VYBRANÉ  ODVETVIA

Práce �

Tovary �

Služby �

Vyhradené pre Publika ný úrad 

Dátum prijatia oznámenia________________________ 

íslo spisu____________________________________

Vz ahuje sa na toto obstarávanie Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA)? NIE � ÁNO �

AS I: OBSTARÁVATE

I.1) OFICIÁLNY NÁZOV A ADRESA OBSTARÁVATE A

Organizácia Kontaktná osoba 

Adresa  Poštové smerovacie íslo 

Obec/Mesto Krajina 

Telefón Fax

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 

I.2) ADRESA, NA KTOREJ MOŽNO ZÍSKA ALŠIE INFORMÁCIE

Ako v bode I.1  � Ak je iná, pozri Prílohu A. 

I.3) ADRESA, NA KTOREJ MOŽNO ZÍSKA  SÚ AŽNÉ PODKLADY

Ako v bode I.1  � Ak je iná, pozri Prílohu A. 

I.4) ADRESA, NA KTORÚ MUSIA BY  DORU ENÉ PONUKY/DOKLADY NA PREUKÁZANIE SPLNENIA 

PODMIENOK Ú ASTI

Ako v bode I.1  � Ak je iná, pozri Prílohu A. 
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AS II:  PREDMET OBSTARÁVANIA 

II.1) OPIS

II.1.1) Typ zmluvy na uskuto nenie práce (v prípade zmluvy na uskuto nenie práce)
Uskuto nenie prác �
Projektovanie a uskuto nenie prác �

Iný výsledok innosti v pozemnom stavite stve alebo inžinierskom stavite stve
uskuto nený prostriedkami zodpovedajúcimi požiadavkám ur eným obstarávate om    �

II.1.2) Typ zmluvy na dodanie tovarov (v prípade zmluvy na dodanie tovarov)
Kúpa  � Prenájom  � Lízing  � Kúpa na splátky  �  Ich kombinácia  �

II.1.3) Typ zmluvy na poskytnutie služby (v prípade zmluvy na poskytnutie služby)

 Kategória služby ��

II.1.4) Je to rámcová zmluva? * NIE �         ÁNO �

II.1.5) Názov predmetu obstarávania ur ený obstarávate om * ____________________________________
_____________________________________________________________________________________  

II.1.6) Opis predmetu obstarávania (ak je to potrebné, pokra ova  v opise na osobitnej stránke)
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

II.1.7) Stavenisko alebo umiestnenie prác, miesto dodania tovaru alebo poskytnutia služby 
_____________________________________________________________________________________  

NUTS kód * ___________________________  

II.1.8) Nomenklatúra 

II.1.8.1) Spolo ný slovník obstarávania (CPV) *
 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je to uplatnite né)

Hlavný predmet ��.��.��.��-� ����-� ����-� ����-�

Dopl ujúce 
predmety 

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

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

II.1.8.2) Iná zodpovedajúca nomenklatúra (CPA/NACE/CPC) ____________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

II.1.9) Rozdelenie predmetu obstarávania na asti  
(Na podrobnosti o astiach predmetu obstarávania použi  Prílohu B to kokrát, ko kokrát je to potrebné.)

NIE � ÁNO �

Ponuky môžu by  predložené na: jednu as � nieko ko astí � všetky asti �

II.1.10) Budú variantné riešenia akceptované (tam, kde je to použite né) 
NIE � ÁNO �

II.1.11) Výnimka z použitia európskych špecifikácií 
NIE � ÁNO � Ak áno, ozna i  príslušný údaj v Prílohe C. 
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II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH PREDMETU OBSTARÁVANIA

II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah (vrátane všetkých astí a opcií, ak je to použite né)
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

II.2.2) Opcie (ak je to použite né). Opis a as, kedy môžu by  uplatnené (ak je to možné) 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

II.3) TRVANIE ZMLUVY ALEBO TERMÍN UKON ENIA

Bu : Lehota v mesiacoch ��   a/alebo    v d och  ��� (od uzavretia zmluvy)

Alebo: Za atie��/��/����   a/alebo    ukon enie��/��/���� (dd/mm/rrrr)

AS  III:  PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINAN NÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE 

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY

III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky (ak je to použite né) ______________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, 
v ktorých sú tieto obsiahnuté (ak je to použite né) 

_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

III.1.3) Právna forma, ktorú má ma  skupina vytvorená na uskuto nenie práce, dodanie tovaru alebo 
poskytnutie služby, ak jej ponuka bude prijatá (ak je to použite né) 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

III.2) PODMIENKY Ú ASTI 

III.2.1) Informácie týkajúce sa právneho postavenia uchádza a/záujemcu a informácie a formálne 
náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie požadovaného minimálneho ekonomického a finan ného 
postavenia a minimálnej technickej spôsobilosti uchádza a/záujemcu 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

III.2.1.1) Právne postavenie – požadované dôkazné prostriedky 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

III.2.1.2) Ekonomické a finan né postavenie – požadované dôkazné prostriedky 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

III.2.1.3) Technická spôsobilos  – požadované dôkazné prostriedky 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

III.2.1.4) Iné informácie (ak je to použite né)
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
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III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY PRE ZMLUVY NA POSKYTNUTIE SLUŽBY 

III.3.1) Je poskytnutie služby vyhradené pre ur itú profesiu? 
NIE � ÁNO �

        Ak áno, uvies  odkaz na príslušné ustanovenie právneho predpisu.
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

III.3.2) Vyžaduje sa od právnických osôb uvedenie mien a odbornej kvalifikácie osôb zodpovedných za 
plnenie zmluvy? 
NIE � ÁNO �

AS IV:  POSTUP VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

IV.1) METÓDA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Verejná sú až �

Užšia sú až �

Rokovacie konanie so zverejnením �

IV.1.1) Predchádzajúce zverejnenie týkajúce sa toho istého predmetu obstarávania (ak je to použite né)  

IV.1.1.1) Pravidelné oznámenie týkajúce sa toho istého predmetu obstarávania 
íslo oznámenia  

v obsahu OJ ����/S ���-�������  z ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

IV.1.1.2) Iné predchádzajúce oznámenia 
íslo oznámenia  

v obsahu OJ ����/S ���-�������  z ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

IV.1.2) Po et záujemcov, ktorí budú vyzvaní na ú as  v sú aži (ke  je to použite né) 

Po et �� alebo: Minimálny po et ��   / Maximálny po et ��

IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 

 (A) Najnižšia cena  �

alebo

 (B) Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka na základe hodnotenia pod a viacerých kritérií �
B1) kritériá uvedené alej (prednostne v zostupnom poradí tam, kde je to možné) �

1 _______________________     4 ________________________ 7 ______________________ 
2 _______________________     5 ________________________ 8 ______________________ 
3 _______________________     6 ________________________ 9 ______________________ 

Prednostne v zostupnom poradí: NIE  �         ÁNO  �

alebo:

B2) kritériá tak, ako sú uvedené v sú ažných podkladoch  �

IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.3.1) Eviden né íslo spisu, ktoré pridelil obstarávate * _______________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

IV.3.2) Podmienky na získanie sú ažných podkladov 

Získanie do ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 

Výška úhrady (tam, kde je to použite né)______________________________    Mena ________________  
Podmienky a spôsob úhrady ______________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
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IV.3.3) Lehota na predkladanie ponúk/dokladov na preukázanie splnenia podmienok ú asti  
(Závisí od toho, i ide o verejnú sú až, užšiu sú až alebo rokovacie konanie so zverejnením.) 

��/��/���� (dd/mm/rrrr)     alebo      ��� dní odo d a odoslania oznámenia  

as (ke  je to použite né): _______________________________________________________________  

IV.3.4) Odoslanie výziev na ú as  v sú aži vybraným záujemcom (v užšej sú aži a rokovacom konaní so zverejnením)

Plánovaný dátum: ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

IV.3.5) Jazyk alebo jazyky, v ktorých možno predloži  ponuky/doklady na preukázanie splnenia podmienok 
ú asti 

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Iná tretia krajina 

� � � � � � � � � � � ___________________

IV.3.6) Minimálna lehota, po as ktorej sú ponuky uchádza ov viazané

Do  ��/��/���� (dd/mm/rrrr)  alebo �� mesiacov   a/alebo   ��� dní  

                                                                                                 odo d a uplynutia lehoty na predkladanie ponúk

IV.3.7) Podmienky na otváranie obálok s ponukami 

IV.3.7.1) Osoby oprávnené zú astni  sa na otváraní obálok s ponukami (kde je to použite né) 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

IV.3.7.2) Dátum, as a miesto 

Dátum  ��/��/���� (dd/mm/rrrr) as ______________________________________

Miesto _______________________________________________________________________________  

AS VI: ALŠIE INFORMÁCIE 

VI.1) JE TOTO OZNÁMENIE NEPOVINNÉ?
NIE � ÁNO �

VI.2) AK JE TO POUŽITE NÉ, UVIES , I OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVA , A ODHADOVANÝ AS 

ZVEREJNENIA ALŠÍCH OZNÁMENÍ

_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

VI.3) TÝKA SA TOTO OBSTARÁVANIE PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV EÚ? *
NIE � ÁNO �

Ak áno, uvies  projekt/program a alšie dôležité odkazy ________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________

VI.4) DOPL UJÚCE INFORMÁCIE (ak je to potrebné) 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 
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PRÍLOHA A 

I.2) ADRESA, NA KTOREJ MOŽNO ZÍSKA ALŠIE INFORMÁCIE

Organizácia Kontaktná osoba 

Adresa  Poštové smerovacie íslo 

Obec/Mesto Krajina 

Telefón Fax

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 

I.3) ADRESA, NA KTOREJ MOŽNO ZÍSKA  SÚ AŽNÉ PODKLADY

Organizácia Kontaktná osoba 

Adresa  Poštové smerovacie íslo 

Obec/Mesto Krajina 

Telefón Fax

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 

I.4) ADRESA, NA KTORÚ MUSIA BY  DORU ENÉ PONUKY/DOKLADY NA PREUKÁZANIE SPLNENIA 

PODMIENOK Ú ASTI

Organizácia Kontaktná osoba 

Adresa  Poštové smerovacie íslo 

Obec/Mesto Krajina 

Telefón Fax

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 
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PRÍLOHA B 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA  – VYBRANÉ ODVETVIA 

Informácie o astiach

AS .��
1) Nomenklatúra 

1.1) Spolo ný slovník obstarávania (CPV) *
 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je to uplatnite né)

Hlavný predmet ��.��.��.��-� ����-� ����-� ����-�

Dopl ujúce 
predmety 

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

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

1.2) Iná zodpovedajúca nomenklatúra (CPA/NACE/CPC) ________________________________________  

2) Stru ný opis ____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

3) Rozsah alebo množstvo ___________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

4) Údaje o odlišnom dátume za atia/ukon enia dodávky (ak je to použite né)

Za atie��/��/���� (dd/mm/rrrr) / ukon enie��/��/���� (dd/mm/rrrr)
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AS .��
1) Nomenklatúra 

1.1) Spolo ný slovník obstarávania (CPV) *
 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je to uplatnite né)

Hlavný predmet ��.��.��.��-� ����-� ����-� ����-�

Dopl ujúce 
predmety 

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

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

1.2) Iná zodpovedajúca nomenklatúra (CPA/NACE/CPC) ________________________________________  

2) Stru ný opis ____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

3) Rozsah alebo množstvo ___________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

4) Údaje o odlišnom dátume za atia/ukon enia dodávky (ak je to použite né)

Za atie��/��/���� (dd/mm/rrrr) / ukon enie��/��/���� (dd/mm/rrrr)

............................................. (Použi  uvedenú prílohu to kokrát, ko kokrát je to nevyhnutné.).......................................... 
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PRÍLOHA C 

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA  – VYBRANÉ ODVETVIA 

Uplatnenie výnimky z použitia európskych špecifikácií 
§ 37 ods. 2 a ods. 3 zákona 

PRÁCE �

TOVARY �

SLUŽBY �

Výnimka z povinnosti stanovi  technické špecifikácie odkazom na slovenské technické normy alebo zahrani né 
normy, ktorými sa prevzali európske normy alebo spolo né technické špecifikácie, alebo európske technické 
osved enia, bola uplatnená, pretože:  

(pre podrobnejší text pozri príslušné ustanovenie zákona) 

slovenské technické normy alebo zahrani né normy, ktorými sa prevzali európske normy, spolo né
technické špecifikácie alebo európske technické osved enia, neobsahujú žiadne ustanovenia  
na zabezpe enie zhody alebo nie sú technické prostriedky na zabezpe enie potrebnej zhody 
výrobkov s týmito normami, spolo nými technickými špecifikáciami alebo európskymi technickými 
osved eniami; 

�

vypracované technické špecifikácie s odkazom na slovenské technické normy alebo zahrani né
normy, ktorými sa prevzali európske normy, spolo né technické špecifikácie alebo európske 
technické osved enia, by neumožnili uplatnenie predpisov Európskych spolo enstiev o po iato nej
etape vzájomného uznávania typového schválenia pre terminálové vybavenie telekomunikácií alebo 
rozhodnutia rady o normalizácii v oblasti informa nej technológie a telekomunikácií alebo iných 
nástrojov Európskych spolo enstiev v ur itých oblastiach špecifických služieb alebo odvetviach 
výroby; 

�

použitie slovenských technických noriem alebo zahrani ných noriem, ktorými sa prevzali európske 
normy, spolo ných technických špecifikácií alebo európskych technických osved ení by nútilo 
obstarávate a, aby používal výrobky alebo materiály nezlu ite né s vybavením, ktoré používa, alebo 
by si to vyžiadalo neprimerané náklady, alebo by spôsobilo neprimerané technické ažkosti; 

�

príslušná európska špecifikácia nevyhovuje uvažovanému špeciálnemu použitiu alebo nezoh ad uje 
následný technický rozvoj, ku ktorému došlo po jej schválení;

�

ide o projekt inova ného charakteru, v prípade ktorého by nebolo vhodné použitie európskych 
noriem, spolo ných technických špecifikácií alebo európskych technických osved ení.

�
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OZNÁMENIE O EXISTENCII KVALIFIKA NÉHO SYSTÉMU 
VYBRANÉ  ODVETVIA

Práce �

Tovary �

Služby �

Vyhradené pre Publika ný úrad 

Dátum prijatia oznámenia________________________ 

íslo spisu____________________________________

Vz ahuje sa na zmluvy v rámci tohto kvalifika ného systému Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA)? *
NIE � ÁNO �

AS I: OBSTARÁVATE

I.1) OFICIÁLNY NÁZOV A ADRESA OBSTARÁVATE A

Organizácia Kontaktná osoba 

Adresa  Poštové smerovacie íslo 

Obec/Mesto Krajina 

Telefón Fax

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 

I.2) ADRESA, NA KTOREJ MOŽNO ZÍSKA ALŠIE INFORMÁCIE

Ako v bode I.1  � Ak je iná, pozri Prílohu A. 

I.3) ADRESA, NA KTOREJ MOŽNO ZÍSKA  SÚ AŽNÉ PODKLADY

Ako v bode I.1  � Ak je iná, pozri Prílohu A. 

I.4) ADRESA, NA KTORÚ MUSIA BY  DORU ENÉ DOKLADY NA PREUKÁZANIE SPLNENIA PODMIENOK Ú ASTI/
ŽIADOSTI O KVALIFIKÁCIU

Ako v bode I.1  � Ak je iná, pozri Prílohu A. 
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AS II:  PREDMET KVALIFIKA NÉHO SYSTÉMU

II.1) OPIS

II.1.1) Názov kvalifika ného systému ur ený obstarávate om * ____________________________________
_____________________________________________________________________________________  

II.1.2) Predmet kvalifika ného systému – opis tovarov, služieb alebo prác 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

II.1.3) Podmienky, ktoré majú sp a  žiadatelia o kvalifikáciu z poh adu ich kvalifikácie, a pravidlá, 
pod a ktorých bude každá z týchto podmienok vyhodnotená. 
(Tam, kde je táto informácia rozsiahla a uvedené vyplýva z dokumentov dostupných zainteresovaným 
žiadate om o kvalifikáciu, súhrn hlavných podmienok, pravidlá a odkaz na tieto dokumenty by mali by
posta ujúce.)
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

II.1.4) Nomenklatúra 

II.1.4.1) Spolo ný slovník obstarávania (CPV) *
 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je to uplatnite né)

Hlavný predmet ��.��.��.��-� ����-� ����-� ����-�

Dopl ujúce 
predmety 

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

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

II.1.4.2) Iná zodpovedajúca nomenklatúra (CPA/NACE/CPC) ____________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

Kategória služby (tam, kde je to použite né)��

..............................................  (Použi  príslušnú as  to kokrát, ko kokrát je to nevyhnutné.) ..........................................
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AS IV: POSTUP VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

IV.1) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.1.1) Eviden né íslo spisu, ktoré pridelil obstarávate * _______________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

IV.1.2) Je toto oznámenie výzvou na sú až? 
NIE � ÁNO �

IV.1.3) D žka trvania kvalifika ného systému 

Od:��/��/����   do  ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 

         Neur itá doba trvania �

        Iné �

IV.1.4) Formálne náležitosti pre pred ženie kvalifika ného systému
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

AS VI: ALŠIE INFORMÁCIE 

VI.1) JE TOTO OZNÁMENIE NEPOVINNÉ?
NIE � ÁNO �

VI.2) TÝKA SA NIEKTORÁ ZMLUVA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV EÚ? *
NIE � ÁNO �

Ak áno, uvies  projekt/program a alšie dôležité odkazy. _______________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________

VI.3) DOPL UJÚCE INFORMÁCIE (ak je to potrebné) 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

VI.4) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 
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PRÍLOHA A 

I.2) ADRESA, NA KTOREJ MOŽNO ZÍSKA ALŠIE INFORMÁCIE

Organizácia Kontaktná osoba 

Adresa  Poštové smerovacie íslo 

Obec/Mesto Krajina 

Telefón Fax

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 

I.3) ADRESA, NA KTOREJ MOŽNO ZÍSKA  SÚ AŽNÉ PODKLADY

Organizácia Kontaktná osoba 

Adresa  Poštové smerovacie íslo 

Obec/Mesto Krajina 

Telefón Fax

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 

I.4) ADRESA, NA KTORÚ MUSIA BY  DORU ENÉ DOKLADY NA PREUKÁZANIE SPLNENIA PODMIENOK Ú ASTI/
ŽIADOSTI O KVALIFIKÁCIU

Organizácia Kontaktná osoba 

Adresa  Poštové smerovacie íslo 

Obec/Mesto Krajina 

Telefón Fax

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 
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OZNÁMENIE O KONCESII NA PRÁCE 

Práce Vyhradené pre Publika ný úrad 

Dátum prijatia oznámenia________________________ 

íslo spisu____________________________________

AS I: OBSTARÁVATE

I.1) OFICIÁLNY NÁZOV A ADRESA OBSTARÁVATE A

Organizácia Kontaktná osoba 

Adresa  Poštové smerovacie íslo 

Obec/Mesto Krajina 

Telefón Fax

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 

I.2) ADRESA, NA KTOREJ MOŽNO ZÍSKA ALŠIE INFORMÁCIE

Ako v bode I.1  � Ak je iná, pozri Prílohu A. 

I.3) ADRESA, NA KTOREJ MOŽNO ZÍSKA  SÚ AŽNÉ PODKLADY

Ako v bode I.1  � Ak je iná, pozri Prílohu A. 

I.4) ADRESA, NA KTORÚ MUSIA BY  DORU ENÉ ŽIADOSTI O Ú AS

Ako v bode I.1  � Ak je iná, pozri Prílohu A. 

I.5) TYP OBSTARÁVATE A *
Ústredná úrove � Inštitúcia EÚ � Iný  �
Regionálna/Miestna úrove � Verejnoprávna organizácia �   
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AS II:  PREDMET OBSTARÁVANIA 

II.1) OPIS KONCESIE

II.1.1) Názov predmetu obstarávania ur ený obstarávate om * ____________________________________
_____________________________________________________________________________________  

II.1.2) Opis
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

II.1.3) Stavenisko alebo umiestnenie prác ______________________________________________________  

NUTS kód * ___________________________  

II.1.4) Nomenklatúra 

II.1.4.1) Spolo ný slovník obstarávania (CPV) *
 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je to uplatnite né)

Hlavný predmet ��.��.��.��-� ����-� ����-� ����-�

Dopl ujúce 
predmety 

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

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

II.1.4.2) Iná zodpovedajúca nomenklatúra (NACE) ______________________________________________  

II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH PREDMETU OBSTARÁVANIA

II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah
_____________________________________________________________________________________  

II.2.2) Minimálny percentuálny podiel z celkovej hodnoty zmluvy na uskuto nenie práce, na ktorý budú 
aauzavreté zmluvy s tretími osobami (tam, kde je to použite né).
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________  
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AS  III:  PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINAN NÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE 

III.1) PODMIENKY Ú ASTI

III.1.1) Informácie týkajúce sa právneho postavenia uchádza a/záujemcu a informácie a formálne 
náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie požadovaného minimálneho ekonomického a finan ného 
postavenia a minimálnej technickej spôsobilosti uchádza a/záujemcu 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

III.1.1.1) Právne postavenie – požadované dôkazné prostriedky 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

III.1.1.2) Ekonomické a finan né postavenie – požadované dôkazné prostriedky 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

III.1.1.3) Technická spôsobilos  – požadované dôkazné prostriedky 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

AS IV:  POSTUP VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

IV.1) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 

______________________________________  ___________________________________________  
______________________________________  ___________________________________________  
______________________________________  ___________________________________________  

IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.1) Eviden né íslo spisu, ktoré pridelil obstarávate * _______________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

IV.2.2) Kone ný termín na predkladanie žiadostí o ú as    

��/��/���� (dd/mm/rrrr)    alebo      ��� dní  (odo d a odoslania oznámenia)

as (ak je to použite né): ________________________________________________________________  

IV.2.3) Jazyk alebo jazyky, v ktorých môžu by  predložené ponuky/doklady na preukázanie splnenia 
podmienok ú asti 

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Iná tretia krajina 

� � � � � � � � � � � ___________________
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AS VI: ALŠIE INFORMÁCIE 

VI.1) JE TOTO OZNÁMENIE NEPOVINNÉ?
NIE � ÁNO �

VI.2) TÝKA SA TOTO OBSTARÁVANIE PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV EÚ? *
NIE � ÁNO �

Ak áno, uvies  projekt/program a alšie dôležité odkazy. _______________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________

VI.3) DOPL UJÚCE INFORMÁCIE (ak je to potrebné)
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

VI.4) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 
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PRÍLOHA A 

I.2) ADRESA, NA KTOREJ MOŽNO ZÍSKA ALŠIE INFORMÁCIE

Organizácia Kontaktná osoba 

Adresa  Poštové smerovacie íslo 

Obec/Mesto Krajina 

Telefón Fax

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 

I.3) ADRESA, NA KTOREJ MOŽNO ZÍSKA  SÚ AŽNÉ PODKLADY

Organizácia Kontaktná osoba 

Adresa  Poštové smerovacie íslo 

Obec/Mesto Krajina 

Telefón Fax

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 

I.4) ADRESA, NA KTORÚ MUSIA BY  DORU ENÉ ŽIADOSTI O Ú AS

Organizácia Kontaktná osoba 

Adresa  Poštové smerovacie íslo 

Obec/Mesto Krajina 

Telefón Fax

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 
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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
na uskuto nenie prác pre koncesionára  

Práce Vyhradené pre Publika ný úrad 

Dátum prijatia oznámenia________________________ 

íslo spisu____________________________________

Vz ahuje sa na toto obstarávanie Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA)? * NIE � ÁNO �

AS I: KONCESIONÁR 

I.1) OFICIÁLNY NÁZOV A ADRESA KONCESIONÁRA

Organizácia Kontaktná osoba 

Adresa  Poštové smerovacie íslo 

Obec/Mesto Krajina 

Telefón Fax

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 

I.2) ADRESA, NA KTOREJ MOŽNO ZÍSKA ALŠIE INFORMÁCIE

Ako v bode I.1  � Ak je iná, pozri Prílohu A. 

I.3) ADRESA, NA KTOREJ MOŽNO ZÍSKA  SÚ AŽNÉ PODKLADY

Ako v bode I.1  � Ak je iná, pozri Prílohu A. 

I.4) ADRESA, NA KTORÚ MUSIA BY  DORU ENÉ PONUKY/DOKLADY NA PREUKÁZANIE SPLNENIA 

PODMIENOK Ú ASTI

Ako v bode I.1  � Ak je iná, pozri Prílohu A. 
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AS II:  PREDMET OBSTARÁVANIA

II.1) OPIS PRÁC

II.1.1) Typ zmluvy
 Uskuto nenie prác �
 Projektovanie a uskuto nenie prác �

 Iný výsledok innosti v pozemnom stavite stve alebo inžinierskom stavite stve
 uskuto nený prostriedkami zodpovedajúcimi požiadavkám ur eným obstarávate om    �

II.1.2) Názov predmetu obstarávania ur ený koncesionárom *
_____________________________________________________________________________________  

II.1.3) Opis
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

II.1.4) Stavenisko alebo umiestnenie prác ______________________________________________________  

NUTS kód * ___________________________  

II.1.5) Nomenklatúra 

II.1.5.1) Spolo ný slovník obstarávania (CPV) *
 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je to uplatnite né)

Hlavný predmet ��.��.��.��-� ����-� ����-� ����-�

Dopl ujúce 
predmety 

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

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

II.1.5.2) Iná zodpovedajúca nomenklatúra (NACE) ______________________________________________  

II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH PREDMETU OBSTARÁVANIA

II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

II.3) TRVANIE ZMLUVY ALEBO TERMÍN UKON ENIA

Bu : Lehota v mesiacoch ��   a/alebo    v d och  ��� (od uzavretia zmluvy)

Alebo: Za atie��/��/����   a/alebo    ukon enie��/��/���� (dd/mm/rrrr)
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AS  III:  EKONOMICKÉ, FINAN NÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE 

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY

III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky (ak je to použite né)
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

III.2) PODMIENKY Ú ASTI

III.2.1) Ekonomické a technické požiadavky, ktoré musí uchádza /záujemca sp a
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

AS IV:  POSTUP VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

IV.1) METÓDA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Verejná sú až �

Užšia sú až �

Rokovacie konanie so zverejnením �

 Iná �

IV.1.2) Predchádzajúce zverejnenie týkajúce sa toho istého predmetu obstarávania 

IV.1.2.1) Predbežné oznámenie týkajúce sa toho istého predmetu obstarávania 
íslo oznámenia  

v obsahu OJ ����/S ���-�������  z ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

IV.1.2.2) Iné predchádzajúce oznámenia 
íslo oznámenia  

v obsahu OJ ����/S ���-�������  z ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

íslo oznámenia  
v obsahu OJ ����/S ���-�������  z ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 

 (A) Najnižšia cena  �

alebo

 (B) Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka na základe hodnotenia pod a viacerých kritérií �
 B1) kritériá uvedené alej (prednostne v zostupnom poradí tam, kde je to možné) �

1 _______________________     4 ________________________ 7 ______________________ 
2 _______________________     5 ________________________ 8 ______________________ 
3 _______________________     6 ________________________ 9 ______________________ 

Prednostne v zostupnom poradí: NIE  �         ÁNO  �

 alebo 

 B2) kritériá tak, ako sú uvedené v sú ažných podkladoch    �

IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.3.1) Eviden né íslo spisu, ktoré pridelil koncesionár * ________________________________________  
______________________________________________________________________________________  

IV.3.2) Lehota na 

predkladanie ponúk  (v prípade verejnej sú aže) ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 

alebo��� dní (odo d a odoslania oznámenia)

predkladanie dokladov na preukázanie splnenia 
podmienok ú asti (v prípade užšej sú aže alebo 

��/��/���� (dd/mm/rrrr) 
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rokovacieho konania so zverejnením)
alebo��� dní (odo d a odoslania oznámenia)

IV.3.3) Odoslanie výziev na ú as  v sú aži vybraným záujemcom 

Plánovaný dátum  ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 

IV.3.4) Jazyk alebo jazyky, v ktorých môžu by  predložené ponuky/doklady na preukázanie splnenia 
podmienok ú asti 

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Iná tretia krajina 

� � � � � � � � � � � ___________________

IV.3.5) Minimálna lehota, po as ktorej sú ponuky uchádza ov viazané  

Do   ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

alebo�� mesiacov a/alebo ��� dní (odo d a uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)

AS VI: ALŠIE INFORMÁCIE 

VI.1) JE TOTO OZNÁMENIE NEPOVINNÉ?
NIE � ÁNO �

VI.2) TÝKA SA TOTO OBSTARÁVANIE PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV EÚ? *
NIE � ÁNO �

Ak áno, uvies  projekt/program a alšie dôležité odkazy. _______________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________

VI.3) DOPL UJÚCE INFORMÁCIE (ak je to potrebné)
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

VI.4) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 
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PRÍLOHA A 

I.2) ADRESA, NA KTOREJ MOŽNO ZÍSKA ALŠIE INFORMÁCIE

Organizácia Kontaktná osoba 

Adresa  Poštové smerovacie íslo 

Obec/Mesto Krajina 

Telefón Fax

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 

I.3) ADRESA, NA KTOREJ MOŽNO ZÍSKA  SÚ AŽNÉ PODKLADY

Organizácia Kontaktná osoba 

Adresa  Poštové smerovacie íslo 

Obec/Mesto Krajina 

Telefón Fax

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 

I.4) ADRESA, NA KTORÚ MUSIA BY  DORU ENÉ PONUKY/DOKLADY NA PREUKÁZANIE SPLNENIA PODMIENOK Ú ASTI

Organizácia Kontaktná osoba 

Adresa  Poštové smerovacie íslo 

Obec/Mesto Krajina 

Telefón Fax

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 
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OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

Práce �

Tovary �

Služby �

Vyhradené pre Publika ný úrad 

Dátum prijatia oznámenia________________________ 

íslo spisu____________________________________

Vz ahuje sa na toto obstarávanie Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA)? NIE � ÁNO �

AS I: OBSTARÁVATE

I.1) OFICIÁLNY NÁZOV A ADRESA OBSTARÁVATE A

Organizácia Kontaktná osoba 

Adresa  Poštové smerovacie íslo 

Obec/Mesto Krajina 

Telefón Fax

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 

I.2) TYP OBSTARÁVATE A *
Ústredná úrove � Inštitúcia EÚ � Iný  �
Regionálna/Miestna úrove � Verejnoprávna organizácia �   
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AS II:  PREDMET OBSTARÁVANIA

II.1) TYP ZMLUVY 

Práce  � Tovary� Služby  �

 Kategória služby  ��
Súhlasíte so zverejnením tohto oznámenia v prípade zmluvy  
na poskytnutie služby kategórie 17 až 27? NIE  �         ÁNO  �

II.2) JE TO RÁMCOVÁ ZMLUVA? * NIE �         ÁNO �

II.3) NOMENKLATÚRA

II.3.1) Spolo ný slovník obstarávania (CPV) *
 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je to uplatnite né)

Hlavný predmet ��.��.��.��-� ����-� ����-� ����-�

Dopl ujúce 
predmety 

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

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

II.3.2) Iná zodpovedajúca nomenklatúra (CPA/NACE/CPC) ______________________________________  

II.4) NÁZOV  PREDMETU OBSTARÁVANIA UR ENÝ OBSTARÁVATE OM *
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

II.5) STRU NÝ OPIS

_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  

II.6) PREDPOKLADANÁ CENA (bez DPH)
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

AS IV:  POSTUP VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

IV.1) METÓDA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

 Verejná sú až �  Rokovacie konanie bez zverejnenia �

Užšia sú až �  Užšia sú až so skrátenými lehotami �

Rokovacie konanie so zverejnením   � Rokovacie konanie so zverejnením so skrátenými lehotami  �

IV.1.1) Odôvodnenie výberu metódy rokovacieho konania: pozri prílohu

IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 

Najnižšia cena  �

alebo

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka na základe hodnotenia pod a viacerých kritérií  �
______________________________________  ___________________________________________  
______________________________________  ___________________________________________  
______________________________________  ___________________________________________  
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AS V:  UZAVRETIE ZMLUVY 

V.1) UZAVRETIE ZMLUVY A ZMLUVNÁ CENA

V.1.1) Názov a adresa úspešného uchádza a

ZMLUVA . ____________________________________  

Organizácia Kontaktná osoba 

Adresa  Poštové smerovacie íslo 

Obec/Mesto Krajina 

Telefón Fax

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 

V.1.2) Informácie o cene dohodnutej v zmluve alebo o najnižšej a najvyššej cene vyhodnocovanej ponuky (bez DPH)
Cena ______________________________________  

alebo  najnižšia ponuková cena __________________  / najvyššia ponuková cena ________________  
Mena ______________________________________

V.2) SUBDODÁVKY

V.2.1) Je predpoklad subdodávok v rámci zmluvy? NIE  �       ÁNO  �

Ak áno, uvies  hodnotu zmluvy alebo podiel zmluvy pravdepodobne plnený v subdodávate skom vz ahu. 

Hodnota (bez DPH) __________________________  Mena ______________  Podiel ______________ % 

Nie je známe �

http://www.zbierka.sk
http://www.forma.sk


Čiastka 235 Zbierka zákonov č. 575/2003 Strana 5383

* Údaj nie je bezpodmiene ne nutný na uverejnenie. Štandardný formulár 3    
                4/6 

V.1) UZAVRETIE ZMLUVY A ZMLUVNÁ CENA

V.1.1) Názov a adresa úspešného uchádza a

ZMLUVA . ____________________________________  

Organizácia Kontaktná osoba 

Adresa  Poštové smerovacie íslo 

Obec/Mesto Krajina 

Telefón Fax

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 

V.1.2) Informácie o cene dohodnutej v zmluve alebo o najnižšej a najvyššej cene vyhodnocovanej ponuky (bez DPH)
Cena ______________________________________  

alebo  najnižšia ponuková cena __________________  / najvyššia ponuková cena ________________  
Mena ______________________________________

V.2) SUBDODÁVKY

V.2.1) Je predpoklad subdodávok v rámci zmluvy? NIE  �       ÁNO  �

 Ak áno, uvies  hodnotu zmluvy alebo podiel zmluvy pravdepodobne plnený v subdodávate skom vz ahu. 

Hodnota (bez DPH) __________________________  Mena ______________  Podiel ______________ % 

Nie je známe �

..............................................  (Použi  príslušnú as  to kokrát, ko kokrát je to nevyhnutné.) .......................................... 
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AS VI: ALŠIE INFORMÁCIE 

VI.1) JE TOTO OZNÁMENIE NEPOVINNÉ?
NIE � ÁNO �

VI.2) EVIDEN NÉ ÍSLO SPISU, KTORÉ PRIDELIL OBSTARÁVATE * __________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

VI.3) DÁTUM UZAVRETIA ZMLUVY ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

VI.4) PO ET PRIJATÝCH PONÚK ���

VI.5) BOLO TOTO OBSTARÁVANIE PREDMETOM OZNÁMENIA V ÚRADNOM VESTNÍKU?
NIE � ÁNO �

Ak áno, uvies  odkaz na oznámenie: 
íslo oznámenia  

v obsahu OJ ����/S ���-�������  z ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

VI.6) TÝKA SA TOTO OBSTARÁVANIE PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV EÚ? *
NIE � ÁNO �

Ak áno, uvies  projekt/program a alšie dôležité odkazy. _______________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________

VI.7) DOPL UJÚCE INFORMÁCIE (ak je to potrebné)
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

VI.8) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 
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PRÍLOHA

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

PRÁCE �

TOVARY �

SLUŽBY �

IV.1.1) Odôvodnenie výberu metódy rokovacieho konania  
Podmienka na použitie metódy rokovacieho konania musí by  v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.  

Ozna i  príslušný údaj (pre podrobnejší text pozri príslušné ustanovenie zákona) 

IV.1.1.1) Rokovacie konanie so zverejnením (§ 61 zákona) *

(a) všetky ponuky boli neregulárne alebo inak neprijate né a pôvodné zmluvné 
podmienky sa podstatne nezmenili vo vz ahu k predchádzajúcej 

- verejnej sú aži       �
- užšej sú aži                �

(b) charakter prác alebo služieb, alebo riziká s nimi spojené výnimo ne neumož ujú 
ur i  požiadavky na spôsob ur enia ceny  

                             �

(c)  charakter služby je taký, že požiadavky na služby nemožno ur i  dostato ne 
presne 

                             �

(d) práce sa uskuto nia len na výskum a vývoj, a nie na vytváranie zisku, alebo na 
krytie nákladov na výskum a vývoj 

                             �

IV.1.1.2) Rokovacie konanie bez zverejnenia (§ 66 ods. 1 zákona)  

(e) nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk  
nebola vyhovujúca a pôvodné zmluvné podmienky sa podstatne nezmenili  
vo vz ahu k predchádzajúcej 

- verejnej sú aži       �
- užšej sú aži                �

(f)  tovar sa využije len na výskum a vývoj, a nie na vytváranie zisku                  �

(g) práce, tovary alebo služby môže poskytnú  len ur itý dodávate  z dôvodov - technických                �
- umeleckých                �
- vyplývajúcich  
  z výhradných práv      �

(h) práce, tovary alebo služby obstarávané z dôvodu mimoriadnej udalosti 
nespôsobenej obstarávate om a v súlade s presne stanovenými podmienkami 
uvedenými v zákone 

                             �

(i) dopl ujúce práce, tovary alebo služby obstarávané pod a presne stanovených 
podmienok uvedených v zákone 

                             �

(j) opakované obstarávanie prác alebo služieb pod a presne stanovených podmienok 
uvedených v zákone 

                             �

(k) uzavretie zmluvy s uchádza om, ktorého návrh vyhodnotila porota ako ví azný 
alebo jeden z ví azných v sú aži návrhov 

                             �

(l)  tovar sa využije len na tvorbu štátnych hmotných rezerv                              �
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OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 
VYBRANÉ ODVETVIA 

Práce �

Tovary �

Služby �

Vyhradené pre Publika ný úrad 

Dátum prijatia oznámenia________________________ 

íslo spisu____________________________________

Vz ahuje sa na toto obstarávanie Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA)? NIE � ÁNO �

AS I: OBSTÁRAVATE

I.1) OFICIÁLNY NÁZOV A ADRESA OBSTARÁVATE A

Organizácia Kontaktná osoba 

Adresa  Poštové smerovacie íslo 

Obec/Mesto Krajina 

Telefón Fax

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 
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AS II:  PREDMET OBSTARÁVANIA

II.1) TYP ZMLUVY 

Práce  �  Tovary � Služby �

 Kategória služby  ��
Súhlasíte so zverejnením tohto oznámenia v prípade zmluvy  
na poskytnutie služby kategórie 17 až 27? NIE  �         ÁNO  �

II.2) JE TO RÁMCOVÁ ZMLUVA? * NIE �         ÁNO �

II.3) NOMENKLATÚRA

II.3.1) Spolo ný slovník obstarávania (CPV) *
 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je to uplatnite né)

Hlavný predmet ��.��.��.��-� ����-� ����-� ����-�

Dopl ujúce 
predmety 

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

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

II.3.2) Iná zodpovedajúca nomenklatúra (CPA/NACE/CPC) ______________________________________  

II.4) NÁZOV  PREDMETU OBSTARÁVANIA UR ENÝ OBSTARÁVATE OM *
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

II.5) STRU NÝ OPIS

_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

II.6) PREDPOKLADANÁ CENA (bez DPH)
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

AS IV:  POSTUP VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

IV.1) METÓDA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Verejná sú až �  Rokovacie konanie so zverejnením   �
Užšia sú až �  Rokovacie konanie bez zverejnenia  �

IV.1.1) Odôvodnenie výberu metódy rokovacieho konania bez zverejnenia (ak sa uplat uje, použi  Prílohu I)

IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 

Najnižšia cena  �

   alebo

   Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka na základe hodnotenia pod a viacerých kritérií  �
(kritériá bližšie uvies  v bode V.4.2.4)
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AS V:  UZAVRETIE ZMLUVY 

V.1) UZAVRETIE ZMLUVY A ZMLUVNÁ CENA

V.1.1) Názov a adresa úspešného uchádza a

ZMLUVA . _____________________________________ 

Organizácia Kontaktná osoba 

Adresa  Poštové smerovacie íslo 

Obec/Mesto Krajina 

Telefón Fax

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 

V.1.2) Informácie o cene dohodnutej v zmluve alebo o najnižšej a najvyššej cene vyhodnocovanej ponuky (bez DPH) 
Cena ______________________________________  

alebo  najnižšia ponuková cena __________________  / najvyššia ponuková cena ___________________  
Mena ______________________________________  

V.2) SUBDODÁVKY

V.2.1) Je predpoklad subdodávok v rámci zmluvy? NIE  �       ÁNO  �

 Ak áno, uvies  hodnotu zmluvy alebo podiel zmluvy pravdepodobne plnený v subdodávate skom vz ahu. 
Hodnota (bez DPH) __________________________    Mena ___________________________________  

Alebo podiel: ________________________________ % 

V.3) CENA PLATENÁ ZA VÝHODNÉ NÁKUPY (ak je to použite né) 
Cena (bez DPH) _____________________________________________    Mena___________________  
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V.1) UZAVRETIE ZMLUVY A ZMLUVNÁ CENA

V.1.1) Názov a adresa úspešného uchádza a

ZMLUVA . _____________________________________ 

Organizácia Kontaktná osoba 

Adresa  Poštové smerovacie íslo 

Obec/Mesto Krajina 

Telefón Fax

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 

V.1.2) Informácie o cene dohodnutej v zmluve alebo o najnižšej a najvyššej cene vyhodnocovanej ponuky (bez DPH) 
Cena ______________________________________  

alebo  najnižšia ponuková cena __________________  / najvyššia ponuková cena ___________________  
Mena ______________________________________  

V.2) SUBDODÁVKY

V.2.1) Je predpoklad subdodávok v rámci zmluvy? NIE  �       ÁNO  �

 Ak áno, uvies  hodnotu zmluvy alebo podiel zmluvy pravdepodobne plnený v subdodávate skom vz ahu. 
Hodnota (bez DPH) __________________________    Mena ___________________________________  

Alebo podiel: ________________________________ % 

V.3) CENA PLATENÁ ZA VÝHODNÉ NÁKUPY (ak je to použite né)
Cena (bez DPH) _____________________________________________    Mena___________________  

..............................................  (Použi  príslušnú as  to kokrát, ko kokrát je to nevyhnutné.) .......................................... 
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V.4) POVINNÉ INFORMÁCIE, KTORÉ NIE SÚ UR ENÉ NA ZVEREJENIE

V.4.1) Po et uzavretých zmlúv ��

V.4.2) Zmluva . ��

V.4.2.1) Cena dohodnutá v zmluve: Cena (bez DPH) __________________________    Mena ____________  

V.4.2.2) Krajina pôvodu tovaru alebo služby
pôvod v Európskom hospodárskom priestore (EHP)  �  pôvod mimo EHP  �

Je krajina signatárom Dohody o vládnom obstarávaní (GPA)?  NIE  �  ÁNO  �

V.4.2.3) Boli uplatnené výnimky z použitia európskych špecifikácií? 
NIE � ÁNO � Ak áno, ozna i  príslušné polí ka v Prílohe II 

V.4.2.4) Použité kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena �

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka na základe hodnotenia pod a viacerých kritérií  �               
Iné �  _______________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

V.4.2.5) Variantné riešenia 
Bola zmluva uzavretá s uchádza om, ktorý predložil variantné riešenie? NIE  �       ÁNO  �

V.4.2.6) Neobvykle nízke ponukové ceny  
Boli nejaké ponuky vylú ené z dôvodu neobvykle nízkej ponukovej ceny? NIE �  ÁNO �

V.4.2) Zmluva . ��

V.4.2.1) Cena dohodnutá v zmluve: Cena (bez DPH) __________________________    Mena ____________  

V.4.2.2) Krajina pôvodu tovaru alebo služby
pôvod v Európskom hospodárskom priestore (EHP)  �  pôvod mimo EHP  �

Je krajina signatárom Dohody o vládnom obstarávaní (GPA)?  NIE  �  ÁNO  �

V.4.2.3) Boli uplatnené výnimky z použitia európskych špecifikácií? 
NIE � ÁNO � Ak áno, ozna i  príslušné polí ka v Prílohe II 

V.4.2.4) Použité kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena �

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka na základe hodnotenia pod a viacerých kritérií  �               
Iné �  _______________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

V.4.2.5) Variantné riešenia 
Bola zmluva uzavretá s uchádza om, ktorý predložil variantné riešenie? NIE  �       ÁNO  �

V.4.2.6) Neobvykle nízke ponukové ceny  
Boli nejaké ponuky vylú ené z dôvodu neobvykle nízkej ponukovej ceny? NIE �  ÁNO �

...................................................  (Použi as  V.4 to kokrát, ko kokrát je to nevyhnutné.) ............................................... 
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AS VI: ALŠIE INFORMÁCIE 

VI.1) JE TOTO OZNÁMENIE NEPOVINNÉ?
NIE � ÁNO �

VI.2) EVIDEN NÉ ÍSLO SPISU, KTORÉ  PRIDELIL OBSTARÁVATE * __________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

VI.3) DÁTUM UZAVRETIA ZMLUVY ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

VI.4) PO ET PRIJATÝCH PONÚK ���

VI.5) BOLO TOTO OBSTARÁVANIE PREDMETOM OZNÁMENIA V ÚRADNOM VESTNÍKU?
NIE � ÁNO �

 Ak áno, uvies  odkaz na oznámenie: 
íslo oznámenia  

v obsahu OJ ����/S ���-�������  z ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

VI.6) TYP  VÝZVY NA SÚ AŽ

Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania  �         
Pravidelné oznámenie  �         
Oznámenie o existencii kvalifika ného systému �

VI.7) TÝKA SA TOTO OBSTARÁVANIE PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV EÚ? *
NIE � ÁNO �

Ak áno, uvies  projekt/program a alšie dôležité odkazy. _______________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________   
_____________________________________________________________________________________

VI.8) DOPL UJÚCE INFORMÁCIE (ak je to potrebné)
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

VI.9) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 
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PRÍLOHA I 

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA  – VYBRANÉ ODVETVIA 

Odôvodnenie výberu metódy rokovacieho konania bez zverejnenia 
§ 66 ods. 1 a 2 zákona  

PRÁCE �

TOVARY �

SLUŽBY �

Podmienka na použitie metódy rokovacieho konania bez zverejnenia musí by  v súlade s príslušnými ustanoveniami 
zákona.
Ozna i  príslušný údaj (pre podrobnejší text pozri príslušné ustanovenia zákona)

(a) nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk 
nebola vyhovujúca a pôvodné zmluvné podmienky sa podstatne nezmenili  
vo vz ahu k predchádzajúcej 

- verejnej sú aži       �
- užšej sú aži                �

(b) tovar sa využije len na výskum a vývoj, a nie na vytváranie zisku �

(c) práce, tovary alebo služby môže poskytnú  len ur itý dodávate  z dôvodov - technických                �
- umeleckých                �
- vyplývajúcich  
  z výhradných práv      �

(d) práce, tovary alebo služby obstarávané z dôvodu mimoriadnej udalosti 
nespôsobenej obstarávate om a v súlade s presne stanovenými podmienkami 
uvedenými v zákone 

�

(e) dopl ujúce tovary obstarávané pod a presne stanovených podmienok 
uvedených v zákone 

�

(f) dopl ujúce práce alebo služby obstarávané pod a presne stanovených 
podmienok uvedených v zákone 

�

(g) opakované obstarávanie prác alebo služieb s pôvodným zmluvným partnerom 
pod a presne stanovených podmienok uvedených v zákone 

�

(h) získanie tovaru na komoditnej burze �

(i) uzavretie iastkovej zmluvy na základe platnej rámcovej zmluvy �

(j) uzavretie zmluvy na dodanie tovaru za zvýhodnenú cenu, nižšiu ako trhová 
cena, platnú len v ur itom krátkom asovom období 

�

(k) získanie tovaru od likvidátora, správcu konkurznej podstaty alebo exekútora 
ponúkaného za výhodných podmienok 

�

(l) uzavretie zmluvy s uchádza om, ktorého návrh vyhodnotila porota ako 
ví azný alebo jeden z ví azných v sú aži návrhov 

�

(m) dopl ujúce plnenie dodávok tovaru alebo prác od pôvodného zmluvného 
dodávate a, ak by jeho zmenou boli spôsobené neprimerané technické ažkosti
v súlade s presne stanovenými podmienkami uvedenými v zákone 

�

(n) tovar sa využije len na tvorbu štátnych hmotných rezerv �
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PRÍLOHA II 

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA  – VYBRANÉ ODVETVIA

Uplatnenie výnimky z použitia európskych špecifikácií  
§ 37 ods. 2 a 3 zákona 

PRÁCE �

TOVARY �

SLUŽBY �

Výnimka z povinnosti stanovi  technické špecifikácie odkazom na slovenské technické normy alebo zahrani né 
normy, ktorými sa prevzali európske normy alebo spolo né technické špecifikácie alebo európske technické 
osved enia, bola uplatnená, pretože:  

Ozna i  príslušný údaj (pre podrobnejší text pozri príslušné ustanovenie zákona) 

slovenské technické normy alebo zahrani né normy, ktorými sa prevzali európske normy, spolo né
technické špecifikácie alebo európske technické osved enia, neobsahujú žiadne ustanovenia na 
zabezpe enie zhody alebo nie sú technické prostriedky na zabezpe enie potrebnej zhody výrobkov 
s týmito normami, spolo nými technickými špecifikáciami alebo európskymi technickými 
osved eniami; 

�

vypracované technické špecifikácie s odkazom na slovenské technické normy alebo zahrani né
normy, ktorými sa prevzali európske normy, spolo né technické špecifikácie alebo európske 
technické osved enia, by neumožnili uplatnenie predpisov Európskych spolo enstiev o po iato nej
etape vzájomného uznávania typového schválenia pre terminálové vybavenie telekomunikácií alebo 
rozhodnutia rady o normalizácii v oblasti informa nej technológie a telekomunikácií alebo iných 
nástrojov Európskych spolo enstiev v ur itých oblastiach špecifických služieb alebo odvetviach 
výroby; 

�

použitie slovenských technických noriem alebo zahrani ných noriem, ktorými sa prevzali európske 
normy, spolo ných technických špecifikácií alebo európskych technických osved ení, by nútilo 
obstarávate a, aby používal výrobky alebo materiály nezlu ite né s vybavením, ktoré používa, alebo 
by si to vyžiadalo neprimerané náklady, alebo by spôsobilo neprimerané technické ažkosti; 

�

príslušná európska špecifikácia nevyhovuje uvažovanému špeciálnemu použitiu alebo nezoh ad uje 
následný technický rozvoj, ku ktorému došlo po jej schválení; 

�

ide o projekt inova ného charakteru, v prípade ktorého by nebolo vhodné použitie európskych 
noriem, spolo ných technických špecifikácií alebo európskych technických osved ení.

�
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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚ AŽE NÁVRHOV 

Obstarávate  pod a § 4 zákona   �
Obstarávate  pod a § 5 zákona   �

Vyhradené pre Publika ný úrad 

Dátum prijatia oznámenia________________________ 

íslo spisu____________________________________

AS I: OBSTARÁVATE

I.1) OFICIÁLNY NÁZOV A ADRESA OBSTARÁVATE A

Organizácia Kontaktná osoba 

Adresa  Poštové smerovacie íslo 

Obec/Mesto Krajina 

Telefón Fax

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 

I.2) ADRESA, NA KTOREJ MOŽNO ZÍSKA ALŠIE INFORMÁCIE

Ako v bode I.1  � Ak je iná, pozri Prílohu A. 

I.3) ADRESA, NA KTOREJ MOŽNO ZÍSKA  SÚ AŽNÉ PODKLADY

Ako v bode I.1  � Ak je iná, pozri Prílohu A. 

I.4) ADRESA, NA KTORÚ MUSIA BY  DORU ENÉ DOKLADY NA PREUKÁZANIE SPLNENIA PODMIENOK Ú ASTI/NÁVRHY

Ako v bode I.1  � Ak je iná, pozri Prílohu A. 

I.5) TYP OBSTARÁVATE A *
Ústredná úrove � Inštitúcia EÚ � Iný  �
Regionálna/Miestna úrove � Verejnoprávna organizácia �   
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AS  II:  PREDMET SÚ AŽE NÁVRHOV  

II.1) OPIS PREDMETU SÚ AŽE NÁVRHOV

II.1.1) Názov sú aže návrhov ur ený obstarávate om * __________________________________________
_____________________________________________________________________________________  

II.1.2) Opis
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

II.1.3) Miesto _____________________________________________________________________________  

NUTS kód * ___________________________  

II.1.4) Nomenklatúra 

II.1.4.1) Spolo ný slovník obstarávania (CPV) * 
 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je to uplatnite né)

Hlavný predmet ��.��.��.��-� ����-� ����-� ����-�

Dopl ujúce 
predmety 

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

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

II.1.4.2) Iná zodpovedajúca nomenklatúra (CPC) _______________________________________________  

Kategória služby  ��

AS  III:  PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINAN NÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE 

III.1) KRITÉRIÁ VÝBERU UCHÁDZA OV/ZÁUJEMCOV (ak je to použite né) 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

III.2) JE Ú AS  VYHRADENÁ PRE UR ITÚ PROFESIU? (tam, kde je to použite né) 
NIE � ÁNO �

Ak áno, uvies  profesiu___________________________________________________________________  
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AS IV:  POSTUP VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

IV.1) TYP SÚ AŽE

Verejná sú až  �  Užšia sú až   �

IV.1.1) Po et záujemcov alebo rozmedzie (tam, kde je to použite né)

Po et �� alebo maximálny po et ��   /     minimálny po et ��

IV.1.1.1) Mená už vybratých záujemcov (ak je to použite né)
1 ___________________________________________________________________________________
2 ___________________________________________________________________________________
3 ___________________________________________________________________________________
4 ___________________________________________________________________________________  
5 ___________________________________________________________________________________  
6 ___________________________________________________________________________________  
7 ___________________________________________________________________________________  

IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE NÁVRHOV

_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.3.1) Eviden né íslo spisu, ktoré pridelil obstarávate * _______________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

IV.3.2) Podmienky na získanie sú ažných podkladov 

Získanie do ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 

Výška úhrady (tam, kde je to použite né) _____________________________    Mena _______________  
Podmienky a spôsob úhrady ______________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

IV.3.3) Lehota na predkladanie návrhov alebo dokladov na preukázanie splnenia podmienok ú asti (závisí 
od toho, i ide o verejnú sú až alebo užšiu sú až) 

��/��/���� (dd/mm/rrrr)    alebo      ��� dní (od odoslania oznámenia)

as (ke  je to použite né): _______________________________________________________________  

IV.3.4) Odoslanie výzvy na predloženie návrhu vybratým záujemcom (v prípade užšej sú aže) 

  Plánovaný dátum: ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

IV.3.5) Jazyk alebo jazyky, ktoré môžu by  použité  
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Iná tretia krajina 

� � � � � � � � � � � ___________________

IV.4) ODMENY A POROTA

IV.4.1) Po et a hodnota cien, ktoré sa udelia (tam, kde je to použite né) 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

IV.4.2) Podrobnosti o vyplatení odmien všetkým uchádza om (tam, kde je to použite né)
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
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IV.4.3) Je sú až návrhov as ou postupu vedúceho k uzavretiu zmluvy na poskytnutie služby s ví azom 
alebo s jedným z ví azov sú aže návrhov?
NIE � ÁNO �

IV.4.4) Je rozhodnutie poroty záväzné pre obstarávate a?
NIE � ÁNO �

IV.4.5) Mená vybratých lenov poroty (ak je to použite né) 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

AS VI: ALŠIE INFORMÁCIE 

VI.1) JE TOTO OZNÁMENIE NEPOVINNÉ?
NIE � ÁNO �

VI.2) TÝKA SA TÁTO SÚ AŽ  NÁVRHOV  PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV EÚ? *
NIE � ÁNO �

Ak áno, uvies  projekt/program a alšie dôležité odkazy. _______________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________

VI.3) DOPL UJÚCE INFORMÁCIE (ak je to potrebné) 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

VI.4) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 
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PRÍLOHA A 

I.2) ADRESA, NA KTOREJ MOŽNO ZÍSKA ALŠIE INFORMÁCIE

Organizácia Kontaktná osoba 

Adresa  Poštové smerovacie íslo 

Obec/Mesto Krajina 

Telefón Fax

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 

I.3) ADRESA, NA KTOREJ MOŽNO ZÍSKA  SÚ AŽNÉ PODKLADY

Organizácia Kontaktná osoba 

Adresa  Poštové smerovacie íslo 

Obec/Mesto Krajina 

Telefón Fax

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 

I.4) ADRESA, NA KTORÚ MUSIA BY  DORU ENÉ DOKLADY NA PREUKÁZANIE SPLNENIA PODMIENOK Ú ASTI/NÁVRHY

Organizácie Kontaktná osoba 

Adresa  Poštové smerovacie íslo 

Obec/Mesto Krajina 

Telefón Fax

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 
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OZNÁMENIE O VÝSLEDKU SÚ AŽE NÁVRHOV 

Obstarávate  pod a § 4 zákona   �
Obstarávate  pod a § 5 zákona   �

Vyhradené pre Publika ný úrad 

Dátum prijatia oznámenia________________________ 

íslo spisu____________________________________

AS I: OBSTARÁVATE

I.1) OFICIÁLNY NÁZOV A ADRESA OBSTARÁVATE A

Organizácia Kontaktná osoba 

Adresa  Poštové smerovacie íslo 

Obec/Mesto Krajina 

Telefón Fax

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 

I.2) TYP OBSTARÁVATE A *
Ústredná úrove � Inštitúcia EÚ � Iný  �
Regionálna/Miestna úrove � Verejnoprávna organizácia �   

http://www.zbierka.sk
http://www.forma.sk


Strana 5400 Zbierka zákonov č. 575/2003 Čiastka 235

* Údaj nie je bezpodmiene ne nutný na uverejnenie. Štandardný formulár 11   
               2/4

AS  II:  PREDMET SÚ AŽE NÁVRHOV  

II.1) NÁZOV SÚ AŽE NÁVRHOV UR ENÝ OBSTARÁVATE OM * ______________________________________
_____________________________________________________________________________________  

II.2) NOMENKLATÚRA

II.2.1) Spolo ný slovník obstarávania (CPV) *
 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je to uplatnite né)

Hlavný predmet ��.��.��.��-� ����-� ����-� ����-�

Dopl ujúce 
predmety 

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

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

II.2.2) Iná zodpovedajúca nomenklatúra (CPC) _________________________________________________  

Kategória služby  ��

II.3) OPIS

_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

II.4) HODNOTA CENY ALEBO CIEN (tam, kde je to použite né) 
___________________________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________________________________  
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AS  V:  VÝSLEDOK SÚ AŽE NÁVRHOV 

V.1) VYHODNOTENIE  A CENY (ak je to použite né) 

V.1.1) Názov a adresa ví aza/ví azov sú aže návrhov  

PORADIE _______________________________________ 

Organizácia Kontaktná osoba 

Adresa  Poštové smerovacie íslo 

Obec/Mesto Krajina 

Telefón Fax

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 

V.1.2) Výška ceny
Cena (bez DPH) ______________________________________    Mena ___________________________  

V.1.1) Názov a adresa ví aza/ví azov sú aže návrhov  

PORADIE  ______________________________________ 

Organizácia Kontaktná osoba 

Adresa  Poštové smerovacie íslo 

Obec/Mesto Krajina 

Telefón Fax

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 

V.1.2) Výška ceny
Cena (bez DPH) ______________________________________    Mena ___________________________  

............................................. (Použi  príslušnú as  V.1, to kokrát, ko kokrát je to potrebné.) ........................................
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AS VI: ALŠIE INFORMÁCIE 

VI.1) JE TOTO OZNÁMENIE NEPOVINNÉ?
NIE � ÁNO �

VI.2) PO ET UCHÁDZA OV ���

VI.3) PO ET ZAHRANI NÝCH UCHÁDZA OV ���

VI.4) BOLA TÁTO SÚ AŽ NÁVRHOV PREDMETOM OZNÁMENIA V ÚRADNOM VESTNÍKU?
NIE � ÁNO �

Ak áno, uvies íslo oznámenia v obsahu OJ:  

����/S ���-�������  z ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

VI.5) TÝKA SA TÁTO SÚ AŽ NÁVRHOV PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV EÚ? *
NIE � ÁNO �

Ak áno, uvies  projekt/program a alšie dôležité odkazy. _______________________________________  
_____________________________________________________________________________________

VI.6) DOPL UJÚCE INFORMÁCIE (ak je to potrebné)
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

VI.7) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 
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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 
PODLIMITNÁ METÓDA 

Verejná sú až            �

Užšia sú až �

Rokovacie konanie so zverejnením �

Užšia sú až so skrátenými lehotami          �

Rokovacie konanie so zverejním so skrátenými lehotami�

Vyhradené pre Úrad pre verejné obstarávanie 

Dátum doru enia oznámenia____________________ 

Dátum zverejnenia oznámenia___________________ 

íslo spisu___________________________________ 

Kód ÚVO___________________________________

Tovary �

Práce    �

Služby �

AS  I:    OBSTARÁVATE

1) Identifikácia obstarávate a
Organizácia I O ID 

Ulica, íslo PS , Obec 

Kontaktná osoba Telefón/fax 

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 

2) Názov a adresa organizácie, na ktorej možno získa alšie informácie  

AS  II:         PREDMET OBSTARÁVANIA

3) Typ zmluvy  

a) Zmluva na dodanie tovaru

        Kúpa tovaru Kúpa prenajatej veci (lízing) Kúpa tovaru na splátky Prenájom Ich kombinácia 

b) Zmluva na uskuto nenie práce

        Uskuto nenie práce  
        Uskuto nenie práce a vypracovanie projektovej dokumentácie, ak je táto dokumentácia sú as ou uskuto nenia   

        práce                                                                                                                
        Iný výsledok innosti v pozemnom stavite stve alebo inžinierskom stavite stve, ktorý ako celok sp a
        ekonomickú a technickú funkciu, alebo uskuto nenie prác prostriedkami zodpovedajúcimi požiadavkám ur eným

        obstarávate om                    

c)  Zmluva na poskytnutie služby                      Kategória služby    ��

4) Ide o uzavretie rámcovej zmluvy?            NIE  �         ÁNO  �

5) Názov predmetu obstarávania
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6) Opis predmetu obstarávania, celkové množstvo alebo rozsah predmetu obstarávania 

7) Nomenklatúra KP      ��.��.��
8) Miesto dodania tovaru, poskytnutia služby alebo stavenisko, alebo umiestnenie prác

9) Rozdelenie predmetu obstarávania na asti         NIE � ÁNO �

     Ak áno, uvies asti a na ko ko astí môžu by  predložené ponuky  

10) Budú akceptované variantné riešenia?                NIE � ÁNO �         

11) Trvanie zmluvy alebo lehota na skon enie dodávky 

AS  III:  PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINAN NÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

12) Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia  

13) Právna forma, ktorú má ma  skupina vytvorená na dodanie tovaru, uskuto nenie práce alebo poskytnutie 
       služby, ktorej ponuka bude prijatá  

14) Podmienky ú asti týkajúce sa právneho postavenia, minimálneho ekonomického a finan ného postavenia,    
      technickej spôsobilosti a požadované doklady ako dôkazné prostriedky

15) Osobitné podmienky na poskytnutie služby
a) Je poskytnutie služby podmienené osobitným povolením?       NIE � ÁNO �        

Ak áno, uvies  odkaz na príslušné ustanovenie právneho predpisu alebo administratívneho nariadenia/opatrenia

b) Vyžaduje sa od právnických osôb uvedenie mien a odbornej kvalifikácie osôb zodpovedných za plnenie zmluvy?

NIE � ÁNO �         

AS  IV:  POSTUP VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

16) Boli už uchádza i vybratí? (len pre rokovacie konanie so zverejnením)  NIE � ÁNO �         
       Ak áno, uvies  podrobnosti  

17) Odôvodnenie použitia užšej sú aže so skrátenými lehotami alebo rokovacieho konania so zverejnením so 
skrátenými lehotami 

18) Obmedzenie po tu záujemcov  (v užšej sú aži alebo v rokovacom konaní so zverejnením)
       Po et záujemcov, spôsob výberu záujemcov

19) Zverejnenie predchádzajúceho oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania 
       (V prípade, ak nebola uzavretá zmluva) 

         VVO  .��� z ��/��/���� ozna enie oznámenia �����-���
20) Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
      Najnižšia cena                  NIE � ÁNO �        

 Ak nie je kritériom najnižšia cena, uvies  kritériá v zostupnom poradí dôležitosti

21) Podmienky získania  sú ažných podkladov 
a) Lehota, najneskôr do  (de , mesiac, rok, hodina)                 
b) Adresa        
c) Výška, podmienky a spôsob úhrady za sú ažné podklady, ak sa vyžaduje
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22) Podmienky predkladania ponúk/dokladov na preukázanie splnenia podmienok ú asti
(závisí od toho, i ide o verejnú sú až, užšiu sú až alebo rokovacie konanie so zverejnením) 

a) Lehota do (de , mesiac, rok, hodina)

b) Adresa 
c) Jazyk  alebo jazyky 

23) Odoslanie výziev na ú as  v sú aži vybraným záujemcom  (v užšej sú aži a rokovacom konaní so zverejnením) 
       Plánovaný dátum  (de , mesiac, rok)  

24) Lehota viazanosti ponúk   
      Do  (de , mesiac, rok)   

25) Otváranie obálok s ponukami 
a) Dátum (de , mesiac, rok, hodina)

b) Miesto  
c) Osoby oprávnené zú astni  sa na otváraní obálok s ponukami

AS  VI:  ALŠIE INFORMÁCIE

26) Dopl ujúce informácie  

27) Dátum odoslania oznámenia (de , mesiac, rok)   

Povinné údaje, ktoré nie sú ur ené na zverejnenie 

28) Typ obstarávate a
          § 4 ods. 1 písm. a)    �     § 4 ods. 1 písm. c)      � § 4 ods. 3 písm. a) �
          § 4 ods. 1 písm. b)    �     § 4 ods. 1 písm. d)     � § 4 ods. 3 písm. b)   �

          § 5 ods. 2 písm. a) �     § 5 ods. 2 písm. d)      � § 5 ods. 2 písm. g)   �
 § 5 ods. 2 písm. b) �     § 5 ods. 2 písm. e)      �  § 5 ods. 3 písm. a)   �   
 § 5 ods. 2 písm. c)  �     § 5 ods. 2 písm. f)      �  § 5 ods. 3 písm. b)  �
    
 Inštitúcia EÚ             �                   Nie je obstarávate om �

29) Spolo ný slovník obstarávania (CPV)  
 Hlavný slovník Doplnkový slovník  

Predmet 
obstarávania ��.��.��.��-� ����-� ����-� ����-�
Dopl ujúce 
predmety 
obstarávania 

��.��.��.��-� ����-� ����-� ����-�

(Doplni  pod a potreby) 

30) Týka sa toto obstarávanie projektu/programu financovaného z fondov EÚ?             NIE �         ÁNO �            

Ak áno, uvies  projekt/program a alšie dôležité odkazy 

31) Odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie

Meno a priezvisko                                                           Registra né íslo�����-���-����
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OZNÁMENIE O EXISTENCII KVALIFIKA NÉHO SYSTÉMU 
PODLIMITNÁ METÓDA 

VYBRANÉ ODVETVIA 

Tovary �

Práce    �

Služby �

Vyhradené pre Úrad pre verejné obstarávanie 

Dátum doru enia oznámenia__________________ 

Dátum zverejnenia oznámenia________________ 

íslo spisu________________________________ 

Kód ÚVO________________________________

AS  I:         OBSTARÁVATE

1) Identifikácia obstarávate a
Organizácia I O ID 

Ulica, íslo PS , Obec 

Kontaktná osoba Telefón/fax 

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 

2) Názov a adresa organizácie, na ktorej možno získa alšie informácie  

AS II:      PREDMET KVALIFIKA NÉHO SYSTÉMU

3) Názov kvalifika ného systému 

4) Opis tovarov, služieb alebo prác  

5) Podmienky, ktoré majú sp a  žiadatelia o kvalifikáciu z poh adu ich kvalifikácie, a pravidlá, pod a    
    ktorých bude každá z týchto podmienok vyhodnotená

6) Nomenklatúra KP     ��.��.��                   Kategória služby    ��

AS IV:  POSTUP VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

7) Je toto oznámenie výzvou na sú až?        NIE   �    ÁNO   �

8) Názov a adresa organizácie, na ktorej možno získa  sú ažné podklady   

9) Názov a adresa organizácie, na ktorú sa doru ia doklady na preukázanie splnenia podmienok    
    ú asti/žiadosti o kvalifikáciu   
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10) D žka trvania kvalifika ného systému 

11) Formálne náležitosti pre pred ženie kvalifika ného systému

AS  VI:  ALŠIE INFORMÁCIE 

12) Dopl ujúce informácie 

13) Dátum odoslania oznámenia

Povinné údaje, ktoré nie sú ur ené na zverejnenie 

14) Typ obstarávate a
          § 5 ods. 2 písm. a) �     § 5 ods. 2 písm. d)        � § 5 ods. 2 písm. g)     �

 § 5 ods. 2 písm. b) �     § 5 ods. 2 písm. e)        �  § 5 ods. 3 písm. a)      �   
 § 5 ods. 2 písm. c)  �     § 5 ods. 2 písm. f)        �  § 5 ods. 3 písm. b)      �

     

15) Spolo ný slovník obstarávania (CPV)  
 Hlavný slovník Doplnkový slovník  

Predmet 
obstarávania ��.��.��.��-� ����-� ����-� ����-�
Dopl ujúce 
predmety 
obstarávania 

��.��.��.��-� ����-� ����-� ����-�

(Doplni  pod a potreby) 

16) Týka sa toto obstarávanie projektu/programu financovaného z fondov EÚ? NIE  �         ÁNO �            

Ak áno, uvies  projekt/program a alšie dôležité odkazy 

17) Odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie

       Meno a priezvisko                                                  Registra né íslo�����-���-����
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OZNÁMENIE O KONCESII NA PRÁCE 
PODLIMITNÁ METÓDA

Vyhradené pre Úrad pre verejné obstarávanie 

Dátum doru enia oznámenia______________________ 

Dátum zverejnenia oznámenia_____________________ 

íslo spisu____________________________________ 

Kód ÚVO_____________________________________

AS I: OBSTARÁVATE

1) Identifikácia obstarávate a

Organizácia I O ID 

Ulica, íslo PS , Obec 

Kontaktná osoba Telefón/fax 

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 

2) Názov a adresa organizácie, na ktorej možno získa alšie informácie  

AS  II:  PREDMET OBSTARÁVANIA

3) Názov predmetu obstarávania 

4) Opis predmetu obstarávania, celkové množstvo alebo rozsah

5) Nomenklatúra KP  ��.��.��
6) Stavenisko alebo umiestnenie prác  

7) Minimálny percentuálny podiel z celkovej zmluvy na práce, na ktorý budú uzavreté zmluvy s tretími osobami  

AS  III:  PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINAN NÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

8) Podmienky ú asti týkajúce sa právneho postavenia, ekonomického alebo finan ného postavenia a technickej   
     spôsobilosti uchádza a/záujemcu a požadované doklady ako dôkazné prostriedky, kritériá na vyhodnotenie  
     plnenia požadovaného ekonomického a finan ného postavenia a technickej spôsobilosti záujemcu

AS IV:            POSTUP VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

9) Kritériá na vyhodnotenie ponúk

10) Kone ný termín na predkladanie žiadostí o ú as
a) Dátum  (de , mesiac, rok)

b) Adresa 
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11) Názov a adresa organizácie, na ktorej možno získa  sú ažné podklady  

12) Jazyk alebo jazyky, v ktorých môžu by  predložené ponuky/doklady na preukázanie splnenia podmienok    
       ú asti 

AS  VI:  ALŠIE INFORMÁCIE

13) Dopl ujúce informácie  

14) Dátum odoslania oznámenia (de , mesiac, rok)   

Potrebné údaje, ktoré nie sú ur ené na zverejnenie

15) Typ obstarávate a
       § 4 ods. 1 písm. a)   �                        § 4 ods. 1 písm. c)    �   
       § 4 ods. 1 písm. b)   �                        § 4 ods. 1 písm. d)    �

16) Spolo ný slovník obstarávania (CPV)  
 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je použite ný)

Predmet 
obstarávania ��.��.��.��-� ����-� ����-� ����-�
Dopl ujúce 
predmety 
obstarávania 

��.��.��.��-� ����-� ����-� ����-�

(Doplni  pod a potreby)

17) Týka sa toto obstarávanie projektu/programu financovaného z fondov EÚ?         NIE  �          ÁNO  �

Ak áno, uvies  projekt/program a alšie dôležité odkazy  

18) Odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie

       Meno a priezvisko                                                           Registra né íslo�����-���-����
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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA  
NA USKUTO NENIE PRÁC PRE KONCESIONÁRA

PODLIMITNÁ METÓDA 

Verejná sú až �

Užšia sú až �

Rokovacie konanie so zverejnením �

 Iná �

Vyhradené pre Úrad pre verejné obstarávanie 

Dátum doru enia oznámenia______________________ 

Dátum zverejnenia oznámenia_____________________ 

íslo spisu____________________________________ 

Kód ÚVO_____________________________________

AS I:            KONCESIONÁR

1) Identifikácia koncesionára

Organizácia I O ID 

Ulica, íslo PS , Obec 

Kontaktná osoba Telefón/fax 

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 

2) Názov a adresa organizácie, na ktorej možno získa alšie informácie  

AS  II:  PREDMET OBSTARÁVANIA

3) Typ zmluvy 

Uskuto nenie práce  
Uskuto nenie práce a vypracovanie projektovej dokumentácie, ak je táto dokumentácia sú as ou uskuto nenia  

práce                                                                                                                
Iný výsledok innosti v pozemnom stavite stve alebo inžinierskom stavite stve, ktorý ako celok sp a ekonomickú 
a technickú funkciu, alebo uskuto nenie prác prostriedkami zodpovedajúcimi požiadavkám  ur eným 

obstarávate om                   

4) Názov predmetu obstarávania  

5) Opis predmetu obstarávania, celkové množstvo alebo rozsah

6) Nomenklatúra KP  ��.��.��
7) Stavenisko alebo umiestnenie prác  

8) Trvanie zmluvy alebo termín ukon enia 

AS  III:  EKONOMICKÉ, FINAN NÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

9) Podmienky ú asti týkajúce sa ekonomického alebo finan ného postavenia a technickej spôsobilosti  
    uchádza a/záujemcu a požadované doklady ako dôkazné prostriedky 

http://www.zbierka.sk
http://www.forma.sk


Čiastka 235 Zbierka zákonov č. 575/2003 Strana 5411

         Formulár . 4 pre podlimitnú metódu     

 2/2 

AS  IV:  POSTUP VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

10) Zverejnenie predchádzajúceho oznámenia

         VVO  .��� z ��/��/���� ozna enie oznámenia �����-���
11) Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Najnižšia cena                  NIE � ÁNO �        

 Ak nie je kritériom najnižšia cena, uvies  kritériá v zostupnom poradí dôležitosti

12) Podmienky predkladania ponúk/dokladov na preukázanie splnenia podmienok ú asti
(závisí od toho, i ide o verejnú sú až, užšiu sú až alebo rokovacie konanie so zverejnením) 

a) Lehota do (de , mesiac, rok, hodina)

b) Adresa 
c) Jazyk alebo jazyky  

13) Odoslanie výziev na ú as  v sú aži vybraným záujemcom 
       Plánovaný dátum  (de , mesiac, rok)

14) Lehota viazanosti ponúk do  (de , mesiac, rok) 

AS  VI:  ALŠIE INFORMÁCIE

15) Dopl ujúce informácie

16) Dátum odoslania oznámenia (de , mesiac, rok)   

Povinné údaje, ktoré nie sú ur ené na zverejnenie

17) Spolo ný slovník obstarávania (CPV)  
 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je použite ný)

Predmet 
obstarávania ��.��.��.��-� ����-� ����-� ����-�
Dopl ujúce 
predmety 
obstarávania 

��.��.��.��-� ����-� ����-� ����-�

(Doplni  pod a potreby)

18) Týka sa toto obstarávanie projektu/programu financovaného z fondov EÚ?       NIE  �         ÁNO  �            

Ak áno, uvies  projekt/program a alšie dôležité odkazy 

19) Odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie

       Meno a priezvisko                                                           Registra né íslo�����-���-����
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OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 
PODLIMITNÁ METÓDA 

Verejná sú až           �

Užšia sú až      �

Rokovacie konanie so zverejnením �

Užšia sú až so skrátenými lehotami        �

Rokovacie konanie so zverejnením so skrátenými lehotami �

Vyhradené pre Úrad pre verejné obstarávanie 

Dátum doru enia oznámenia__________________ 

Dátum zverejnenia oznámenia________________ 

íslo spisu________________________________ 

Kód ÚVO________________________________

Tovary �

Práce �

Služby �

AS I:         OBSTARÁVATE

1) Identifikácia obstarávate a

Organizácia I O ID 

Ulica, íslo PS , Obec 

Kontaktná osoba Telefón/fax 

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 

AS  II:        PREDMET OBSTARÁVANIA

2) Typ zmluvy               
Zmluva na dodanie tovaru  �     Zmluva na uskuto nenie práce  �     Zmluva na poskytnutie služby  �

Kategória služby  ��
Súhlasíte so zverejnením tohto oznámenia v prípade zmluvy na poskytnutie služby kategórie 17 až  27?

    NIE  �          ÁNO  �

3) Ide o uzavretie rámcovej zmluvy?            NIE �         ÁNO �

4) Nomenklatúra KP ��.��.��
5) Názov predmetu obstarávania

6) Stru ný opis predmetu obstarávania, celkové množstvo alebo rozsah predmetu obstarávania  
(v prípade rokovacieho konania bez zverejnenia)

7) Predpokladaná cena v Sk (bez DPH)   

http://www.zbierka.sk
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AS  IV:  POSTUP VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

8) Podmienka na použitie rokovacieho konania:  
 § 61 písm. ....)                § 66 ods. 1 písm. ....) bod......            § 66 ods. 2 písm. ....) bod....... 

AS  V:  UZAVRETIE ZMLUVY

9) Identifikácia úspešného uchádza a

Organizácia I O

Ulica, íslo PS , Obec 

Krajina  Internetová adresa 

10) Informácie o zmluvnej cene a o najnižšej a najvyššej ponukovej cene (bez DPH)

  Celková zmluvná cena v Sk (V prípade uzatvorenia rámcovej zmluvy uvies  finan né rozpätie.) 

  Celková najnižšia ponuková cena v Sk                    a                celková najvyššia ponuková cena v Sk

( as  V vyplni  to kokrát, ko kokrát je to potrebné.) 

11) Dátum uzavretia zmluvy  (de , mesiac, rok)

12) Po et ponúk
a) doru ených (celkom)

b) zahrani ných 
c) vyhodnocovaných  

13) Zverejnenie oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania (verejná, užšia sú až a rokovacie    
       konanie so zverejnením)

         VVO  .��� z ��/��/���� ozna enie oznámenia �����-���
14) Zverejnenie oznámenia o výsledku pri uzatvorení rámcovej zmluvy   
      (uvies  pri uzatváraní iastkovej zmluvy rokovacím konaním bez zverejnenia) 

         VVO  .��� z ��/��/���� ozna enie oznámenia �����-���

AS  VI:  ALŠIE INFORMÁCIE

15) Dopl ujúce informácie

16) Dátum odoslania oznámenia   (de , mesiac, rok)

http://www.zbierka.sk
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Povinné údaje, ktoré nie sú ur ené na zverejnenie 

17) Typ obstarávate a

§ 4 ods. 1 písm. a)       �                         § 4 ods. 1 písm. c)      � § 4 ods. 3 písm. a) �
§ 4 ods. 1 písm. b)       �                         § 4 ods. 1 písm. d)      � § 4 ods. 3 písm. b)   �

§ 5 ods. 2 písm. a)       �                         § 5 ods. 2 písm. d)      � § 5 ods. 2 písm. g)   �
§ 5 ods. 2 písm. b)       �                         § 5 ods. 2 písm. e)      �  § 5 ods. 3 písm. a)   �   
§ 5 ods. 2 písm. c)       �                         § 5 ods. 2 písm. f)       �  § 5 ods. 3 písm. b)  �

    
 Inštitúcia EÚ              �                           Nie je obstarávate om  �

18) Spolo ný slovník obstarávania (CPV) 
 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je použite ný)

Predmet 
obstarávania ��.��.��.��-� ����-� ����-� ����-�
Dopl ujúce 
predmety 
obstarávania 

��.��.��.��-� ����-� ����-� ����-�

(Doplni  pod a potreby.) 

19) Bola uzavretá zmluva s variantným riešením?             NIE  �       ÁNO  �

20) Týka sa toto obstarávanie projektu/programu financovaného z fondov EÚ?       NIE  �        ÁNO  �
       Ak áno, uvies  projekt/program a alšie dôležité odkazy.  

21) Odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie

       Meno a priezvisko                                               Registra né íslo �����-���-����

http://www.zbierka.sk
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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚ AŽE NÁVRHOV 
PODLIMITNÁ METÓDA 

Vyhradené pre Úrad pre verejné obstarávanie 

Dátum doru enia oznámenia______________________ 

Dátum zverejnenia oznámenia_____________________ 

íslo spisu____________________________________ 

Kód ÚVO____________________________________

AS I:          OBSTARÁVATE

1) Identifikácia obstarávate a

Organizácia I O ID 

Ulica, íslo PS , Obec 

Kontaktná osoba Telefón/fax 

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 

2) Názov a adresa organizácie, na ktorej možno získa alšie informácie  

AS  II:  PREDMET SÚ AŽE NÁVRHOV

3) Názov sú aže návrhov   

4) Opis 

5) Miesto 

6) Nomenklatúra KP  ��.��.�� Kategória služby ��

AS  III:  PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINAN NÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

7) Podmienky ú asti uchádza ov/záujemcov a požadované doklady ako dôkazné prostriedky

8) Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok ú asti záujemcov 

9) Je ú as  vyhradená pre ur itú profesiu?       NIE  �         ÁNO  �
      Ak áno, uvies  profesiu.

http://www.zbierka.sk
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AS  IV:  POSTUP VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

10) Obmedzenie po tu záujemcov   
       Po et záujemcov, spôsob výberu záujemcov

11) Mená už vybratých záujemcov  

12) Kritériá na vyhodnotenie návrhov 

13) Podmienky získania  sú ažných podkladov 
a) Lehota do  (de , mesiac, rok, hodina)                 
b) Adresa        
c) Výška, podmienky a spôsob úhrady za sú ažné podklady, ak sa vyžaduje 

14) Podmienky predkladania návrhov/dokladov na preukázanie splnenia podmienok ú asti
(závisí od použitej metódy verejného obstarávania)

a) Lehota do  (de , mesiac, rok, hodina)
b) Adresa 
c) Jazyk alebo jazyky  

15) Odoslanie výzvy na predloženie návrhu vybratým záujemcom  (v prípade užšej sú aže) 

Predpokladaný dátum   (de , mesiac, rok)

16) Po et a výška cien, ktoré sa udelia, podrobnosti o odmenách uchádza om

17) Je sú až návrhov as ou postupu vedúceho k uzavretiu zmluvy na poskytnutie služby s ví azom alebo   
       s jedným z ví azov sú aže návrhov?                                 NIE  �         ÁNO �

18) Je rozhodnutie poroty záväzné pre obstarávate a?          NIE  �         ÁNO  �

19) Mená vybratých lenov poroty 

AS  VI:  ALŠIE INFORMÁCIE

20) Dopl ujúce informácie  

21) Dátum odoslania oznámenia (de , mesiac, rok)    

Potrebné údaje, ktoré nie sú ur ené na zverejnenie 

22) Typ obstarávate a
          § 4 ods. 1 písm. a)   �     § 4 ods. 1 písm. c)      � § 4 ods. 3 písm. a)   �
          § 4 ods. 1 písm. b)   �     § 4 ods. 1 písm. d)      � § 4 ods. 3 písm. b)     �

          § 5 ods. 2 písm. a) �     § 5 ods. 2 písm. d)       � § 5 ods. 2 písm. g)     �
  § 5 ods. 2 písm. b) �     § 5 ods. 2 písm. e)       �  § 5 ods. 3 písm. a)     �   

          § 5 ods. 2 písm. c)   �           § 5 ods. 2 písm. f)       �     § 5 ods. 3 písm. b)    �

  Inštitúcia EÚ            �                     Nie je obstarávate om  �

http://www.zbierka.sk
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23) Spolo ný slovník obstarávania (CPV)  
 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je použite ný)

Predmet 
obstarávania ��.��.��.��-� ����-� ����-� ����-�
Dopl ujúce 
predmety 
obstarávania 

��.��.��.��-� ����-� ����-� ����-�

(Doplni  pod a potreby.)

24) Týka sa táto sú až návrhov projektu/programu financovaného z fondov EÚ?         NIE  �         ÁNO  �
      Ak áno, uvies  projekt/program a alšie dôležité odkazy.

25) Odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie

       Meno a priezvisko                                           Registra né íslo �����-���-����

http://www.zbierka.sk
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OZNÁMENIE O VÝSLEDKU SÚ AŽE NÁVRHOV 
PODLIMITNÁ METÓDA 

Vyhradené pre Úrad pre verejné obstarávanie 

Dátum doru enia oznámenia______________________ 

Dátum zverejnenia oznámenia_____________________ 

íslo spisu____________________________________ 

Kód ÚVO_____________________________________

AS I:           OBSTARÁVATE

1) Identifikácia obstarávate a

Organizácia I O ID 

Ulica, íslo PS , Obec 

Kontaktná osoba Telefón/fax 

Elektronická pošta Internetová adresa (URL) 

AS  II:  PREDMET SÚ AŽE NÁVRHOV

2) Názov sú aže návrhov

3) Stru ný  opis predmetu sú aže návrhov 

4) Nomenklatúra KP   ��.��.��                           Kategória služby ��

5) Výška cien a odmien (v Sk)

AS  V:       VÝSLEDOK SÚ AŽE NÁVRHOV

6) Názov a adresa ví aza/ví azov sú aže návrhov  

Poradie:

Organizácia I O

Ulica, íslo PS , Obec 

Krajina  Internetová adresa 

7) Výška ceny
 Cena v Sk (bez DPH)                       
                                                           ( as  V vyplni  to kokrát, ko kokrát je to potrebné.)
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8) Po et uchádza ov
a) celkom 
b) zahrani ných

9) Zverejnenie oznámenia o vyhlásení sú aže návrhov  

 VVO . ���  z ��/��/����   ozna enie oznámenia �����-���

AS  VI:  ALŠIE INFORMÁCIE

10) Dopl ujúce informácie  

11) Dátum odoslania oznámenia (de , mesiac, rok)  

Potrebné údaje, ktoré nie sú ur ené na zverejnenie 

12) Typ obstarávate a
          § 4 ods. 1 písm. a)     �     § 4 ods. 1 písm. c)        � § 4 ods. 3 písm. a)      �
          § 4 ods. 1 písm. b)    �     § 4 ods. 1 písm. d)       � § 4 ods. 3 písm. b)      �

          § 5 ods. 2 písm. a) �     § 5 ods. 2 písm. d)        � § 5 ods. 2 písm. g)      �
 § 5 ods. 2 písm. b) �     § 5 ods. 2 písm. e)        �  § 5 ods. 3 písm. a)      �   

          § 5 ods. 2 písm. c)   �           § 5 ods. 2 písm. f)        �    § 5 ods. 3 písm. b)      �

 Inštitúcia EÚ              �                     Nie je obstarávate om  �

13) Spolo ný slovník obstarávania (CPV)  
 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je použite ný)

Predmet 
obstarávania ��.��.��.��-� ����-� ����-� ����-�
Dopl ujúce 
predmety 
obstarávania 

��.��.��.��-� ����-� ����-� ����-�

(Doplni  pod a potreby.)

14) Týka sa táto sú až návrhov projektu/programu financovaného z fondov EÚ?          NIE  �            ÁNO  �    

       Ak áno, uvies  projekt/program a alšie dôležité odkazy.

15) Odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie

       Meno a priezvisko                                           Registra né íslo �����-���-����

http://www.zbierka.sk
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Príloha č. 20
k vyhláške č. 575/2003 Z. z.

Touto vyhláškou sa transponuje tento právny akt Európskych spoločenstiev:

Smernica Komisie 2001/78/ES z 13. septembra 2001 o zmene a doplnení Prílohy IV k smernici Rady 93/36/EHS,
Príloh IV, V a VI k smernici Rady 93/37/EHS, Príloh III a IV k smernici Rady 92/50/EHS v znení smernice 97/52/ES
a Príloh XII až XV, XVII a XVIII k smernici Rady 93/38/EHS v znení smernice 98/4/ES (smernica o používaní štan-
dardných formulárov pri uverejňovaní oznámení o verejných zmluvách). Úradný vestník Európskych spoločenstiev
L 285/1 uverejnený 29. októbra 2001, s. 1 – 162.

Smernica je preložená do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nahliadnuť
v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.
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