
VZOR

ZJEDNODUŠENÉ OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 
DYNAMICKÝM NÁKUPNÝM SYSTÉMOM 

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. VEREJNÝ OBSTARÁVATE
I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta) 

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 (URL):

I.2. Druh verejného obstarávate a a hlavný predmet alebo predmety innosti

I.2.1.   Druh verejného obstarávate a
 Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych orgánov 
 Štátna agentúra/úrad 
 Regionálny alebo miestny orgán 
 Regionálna alebo miestna agentúra/úrad 
 Organizácia riadená verejným právom 
 Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia 
 Iný verejný obstarávate  (špecifikujte):                                                             

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu pod a zákona  
  § 6 ods. 1 písm. a) zákona 
  § 6 ods. 1 písm. b) zákona  
  § 6 ods. 1 písm. c) zákona 
  § 6 ods. 1 písm. d) zákona 

  § 6 ods. 1 písm. e) zákona 
  § 7 zákona 
  Iný (špecifikujte):                                  



I.2.2.   Hlavný predmet alebo predmety innosti 
 Všeobecná štátna správa 
 Obrana 
 Verejný poriadok a bezpe nos
 Životné prostredie 
 Hospodárske a finan né záležitosti 
 Zdravotníctvo 

 Bývanie a ob ianska vybavenos
 Sociálna starostlivos
 Rekreácia, kultúra a náboženstvo 
 Vzdelávanie 
 Iný predmet (špecifikujte):                     

I.2.3. Verejný obstarávate  nakupuje pre iných verejných obstarávate ov                                    áno      nie

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY 

II.1. Názov zákazky pod a verejného obstarávate a:                                              

II.2. Druh zákazky 

 Stavebné práce       Tovary      Služby        Kategória služby (pod a prílohy . 2 k zákonu): ��
II.3. Stru ný opis zákazky:                                                                       

II.4. Spolo ný slovník obstarávania (CPV) 

 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je uplatnite ný) 

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

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

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

II.5. Množstvo alebo rozsah zákazky:                                                             
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (uve te len íslo):                                      Mena:      

alebo rozpätie                od:                             do:                                      Mena:      

ODDIEL IV. POSTUP 

IV.1. Druh postupu 

IV.1.1. Druh postupu 

Verejná sú až 

IV.2. Administratívne informácie 

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

IV.2.2. Predchádzajúce oznámenie (oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania)  
poskytujúce alšie informácie o dynamickom nákupnom systéme 

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



IV.2.3. Lehota na predkladanie informatívnych ponúk na každú jednotlivú zákazku 

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

ODDIEL VI. DOPL UJÚCE INFORMÁCIE  

VI.1. alšie informácie (ak sú k dispozícii):                                                        

VI.2. Dátum odoslania tohto oznámenia ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 

ODDIEL VII. DOPL UJÚCE ÚDAJE, KTORÉ NIE SÚ UR ENÉ NA ZVEREJNENIE  

VII.1. Odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie

Meno a priezvisko, titul:  Telefón:

E-mail:  Fax:

Registra né íslo �����-���-����


