
VZOR

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 
Zákazky zadávané koncesionárom, ktorý nie je verejným obstarávate om

PODLIMITNÉ ZÁKAZKY 

Vyhradené pre Úrad pre verejné obstarávanie 

Identifikátor verejného obstarávate a (ID):      
Dátum doru enia oznámenia:                
Dátum zverejnenia oznámenia:                

íslo spisu:                               
Kód ÚVO:                               

ODDIEL I. KONCESIONÁR NA STAVEBNÉ PRÁCE
I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 

Úradný názov: I O:

Poštová adresa:

Mesto/obec:  PS : Štát:

Kontaktné miesto (miesta):

Kontaktná osoba:  

Telefón:

E-mail:  Fax:

Internetová adresa (adresy) (ak sa uplat uje): 

alšie informácie možno získa  na 
 už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach) 
 inom mieste: vypl te prílohu A.I. 

Sú ažné podklady a dopl ujúce dokumenty možno  
získa  na  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach) 

 inom mieste: vypl te prílohu A.II. 
Ponuky a žiadosti o ú as  musia by  doru ené na 

 už uvedenú adresu a kontaktné miesto 
 iné miesto: vypl te prílohu A.III. 

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 
II.1. Opis 

II.1.1. Názov zákazky pod a koncesionára:                                                        

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskuto ovania stavebných prác 

Uskuto nenie stavebných prác 
Vypracovanie projektovej dokumentácie 
a uskuto nenie stavebných prác 

Realizácia stavby akýmko vek spôsobom 
zodpovedajúcim požiadavkám verejného obstarávate a

Hlavné stavenisko alebo miesto uskuto ovania 
stavebných prác:                          

NUTS kód �����



II.1.3. Stru ný opis predmetu zákazky:                                                             

II.1.4. Spolo ný slovník obstarávania (CPV) 

 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak sa uplat uje) 

Hlavný predmet  ��.��.��.��-� ����-�       ����-�
Dopl ujúce 
predmety  

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

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

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky 

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah:                                                             
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (uve te len íslo):                                      Mena:      

alebo rozpätie                                            od                          do                         Mena:      

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskuto ovania 

Obdobie v mesiacoch ��  alebo v d och ���� (od uzatvorenia zmluvy)

alebo     za atie      ��/��/����      (dd/mm/rrrr)  

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

ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINAN NÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE 

III.1. Podmienky týkajúce sa zmluvy

III.1.1. Požadované zábezpeky a záruky (ak sa uplat ujú):                                         

III.2. Podmienky ú asti

III.2.1. Ekonomické a technické podmienky, ktoré musí splni  dodávate :                               

ODDIEL IV. POSTUP 

IV.1. Kritériá 

IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:                                                        

IV.2. Administratívne informácie 

IV.2.1. Eviden né íslo spisu, ktoré pridelil koncesionár (ak je k dispozícii):                               

IV.2.2. Lehota na predkladanie ponúk                         Lehota na predkladanie žiadostí o ú as

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



IV.2.3. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom 

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

ODDIEL VI. DOPL UJÚCE INFORMÁCIE  

VI.1. Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov EÚ                           áno     nie 
Ak áno, uve te odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy):                               

VI.2. alšie informácie (ak sú k dispozícii):                                                        

VI.3. Dátum odoslania tohto oznámenia ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 



Príloha A 
k Oznámeniu o vyhlásení verejného obstarávania 

(Zákazky zadávané koncesionárom, ktorý nie je verejným obstarávate om.)

ALŠIE ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA 

I. Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získa alšie informácie  

Úradný názov: I O:

Poštová adresa:

Mesto/obec:  PS :  Štát:  

Kontaktné miesto (miesta):

Kontaktná osoba:  

Telefón:

E-mail:  Fax:

Internetová adresa (URL):  

II.  Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získa  sú ažné podklady a dopl ujúce dokumenty 

Úradný názov: I O:

Poštová adresa:

Mesto/obec:  PS :  Štát:  

Kontaktné miesto (miesta):

Kontaktná osoba:  

Telefón:

E-mail:  Fax:

Internetová adresa (URL):  

III.  Adresa a kontaktné miesto, na ktoré musia by  doru ené ponuky alebo žiadosti o ú as

Úradný názov: I O:

Poštová adresa:

Mesto/obec:  PS :  Štát:  

Kontaktné miesto (miesta):

Kontaktná osoba:  

Telefón:

E-mail:  Fax:

Internetová adresa (URL):  


