
VZOR

INFORMÁCIA O PLNENÍ ZMLUVY 
NADLIMITNÉ ZÁKAZKY 

Vyhradené pre Úrad pre verejné obstarávanie 
Identifikátor (ID): ________________________________  
Dátum doru enia oznámenia: _______________________
Dátum zverejnenia oznámenia: _____________________ 

íslo spisu: _____________________________________
Kód ÚVO: _____________________________________  

Informácia o ukon enom plnení zmluvy       
Informácia o uzavretí dodatku k zmluve 

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATE /OBSTARÁVATE
I.1. NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA) VEREJNÉHO OBSTARÁVATE A/OBSTARÁVATE A

Úradný názov: I O:

Poštová adresa:

Mesto/obec:  PS :

Kontaktné miesto (miesta):

Kontaktná osoba:  

Telefón:

E-mail:  Fax:

Internetová adresa (adresy) (ak sa uplat uje) 
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávate a/obstarávate a (URL):

ODDIEL V.  VÝSLEDOK PLNENIA ZMLUVY 

V.1. UZATVORENÁ ZMLUVA

V.1.1.  Názov a ozna enie zmluvy: 
                                                                                     

V.1.2.  Dátum uzatvorenia zmluvy ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 

V.2. UZATVORENÝ DODATOK K ZMLUVE

V.2.1.  Názov a ozna enie dodatku k zmluve: 
                                                                                     

V.2.2.  Dátum uzatvorenia dodatku k zmluve ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 

V.2.3.  Dôvod uzatvorenia dodatku k zmluve: 
                                                                                     



V.3. SPLNENIE ZMLUVY

V.3.1.  Plnenie zmluvy bolo ukon ené dodaním predmetu zmluvy                                           áno      nie 
Ak plnenie zmluvy nebolo ukon ené dodaním predmetu zmluvy, uve te dôvody a spôsob ukon enia zmluvného 
vz ahu alebo zrušenia zmluvy: 

                                                                                     

V.3.2.  Pôvodná zmluvná cena (uve te len íslo) 
Hodnota s DPH:                          Mena:      

Skuto ne zaplatená cena za predmet zmluvy  
Hodnota s DPH:                       Mena:               

Odôvodnenie rozdielu medzi pôvodnou zmluvnou cenou a skuto ne zaplatenou cenou za predmet zmluvy: 

                                                                                     

V.3.3.  Trvanie zmluvy  

Trvanie v mesiacoch ��  alebo v d och ����
alebo za atie             l      ��/��/���� (dd/mm/rrrr)  

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

Odôvodnenie rozdielu medzi obdobím platnosti uvedeným v zmluve a ukon eným plnením zmluvy: 

                                                                                     

ODDIEL VI.  DOPL UJÚCE INFORMÁCIE 

VI.1. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

VI.1.1.  Eviden né íslo spisu (ak je k dispozícii): 

                                                                                     

VI.1.2.  Zverejnené oznámenie o výsledku verejného obstarávania týkajúce sa tejto zmluvy 

íslo oznámenia v Ú. v. EÚ ����/S���-�������  z ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 

íslo oznámenia vo VVO �����-���     íslo VVO ��� z ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 

VI.2.  ALŠIE INFORMÁCIE (ak sú k dispozícii): 

                                                                                     

VI.3.  DÁTUM ODOSLANIA TEJTO INFORMÁCIE               ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 


