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EURÓPSKA ÚNIA 
Vydanie dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie 
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg   Fax: (352) 29 29-42670 
E-mail: ojs@publications.europa.eu   Oznámenie online: http://simap.europa.eu 
 

OZNÁMENIE O DODATOČNÝCH INFORMÁCIÁCH, INFORMÁCIÁCH O 
NEUKONČENOM KONANÍ ALEBO 

KORIGENDE 
Pripomienka: Ak následkom upravených alebo dodatočných informácií sa podstatne zmenia podmienky uvedené 
v pôvodnom oznámení o obstarávaní ohľadom na zásadu rovnakého zaobchádzania a cieľ súťažného 
obstarávania, pôvodne plánované termíny bude potrebné predĺžiť. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ 

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA) 

Úradný názov: 
 
Poštová adresa: 
 
Mesto/obec: 
 

PSČ:  Štát: 

Kontaktné miesto (miesta): 
 
Kontaktná osoba: 

Telefón: 

E-mail: 
 

Fax: 

Internetová adresa (adresy) (ak je uplatniteľná) 
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): 
 
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  
 
 
 
 
I.2) TYP OBSTARÁVACEJ INŠTITÚCIE 

Verejný obstarávateľ (týka sa zákazky, na ktorú sa vzťahuje smernica 2004/18/ES)                                          

Obstarávateľ (v prípade zákazky, na ktorú sa vzťahuje smernica 2004/17/ES – Vybrané odvetvia)                   
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ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY 

II.1) OPIS 

II.1.1) Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa/obstarávateľa (ako je uvedené v pôvodnom oznámení)  

                                                                                      

II.1.2) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) (ako je uvedené v pôvodnom oznámení) 

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

II.1.3) Spoločný slovník obstarávania (CPV) (ako je uvedené v pôvodnom oznámení) 

 Hlavný slovník Doplnkový slovník (ak je uplatniteľný) 

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

Doplňujúce predmety 

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

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

 

 

ODDIEL IV: POSTUP 

IV.1) DRUH POSTUPU 

IV.1.1) Druh postupu (ako je uvedené v pôvodnom oznámení) 

Verejná súťaž   

Užšia súťaž  

Užšia súťaž so skrátenými lehotami  

Rokovacie konanie so zverejnením  

Rokovacie konanie so zverejnením so skrátenými lehotami  

Súťažný dialóg  
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IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 

IV.2.1) Referenčné číslo spisu pridelené verejným obstarávateľom/obstarávateľom (ako je uvedené v pôvodnom 
oznámení, ak je to uplatniteľné) 

                                                                                               

IV.2.2) Referenčné číslo oznámení podaných elektronickou formou (ak je známe) 

Pôvodné oznámenie odoslané cez: SIMAP  
  OJS eSender  

 Prihlasovacie meno:  

 Referenčné číslo oznámenia:  -  (rok a číslo dokumentu) 

IV.2.3) Toto uverejnenie sa vzťahuje na nasledovné oznámenie (ak je uplatniteľný)  

   

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

IV.2.4) Dátum odoslania pôvodného oznámenia:   ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 

 

 

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE  

VI.1) OZNÁMENIE ZAHŔŇA (ak je uplatniteľné; označte toľko okienok, koľko je potrebných) 

Neukončené konanie                       Úprava                                Dodatočné informácie                       

VI.2) INFORMÁCIE O NEÚPLNOM POSTUPE PRE PRIDELENIE OBSTARÁVANÍ (ak je uplatniteľné; označte toľko okienok, 
koľko je potrebných) 

Postup pridelenia obstarávania bol pozastavený.         

Postup pridelenia obstarávania bol vyhlásený za neúspešný.        

Nebola pridelená zmluva.        

Zmluva môže byť predmetom pre opätovné uverejnenie.         
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VI.3) INFORMÁCIE VYŽADUJÚCE ÚPRAVU ALEBO DOPLNENIE (ak je to uplatniteľné; určte časť textu alebo dátum, ktoré 
majú byť upravené alebo doplnené, prosíme, vždy uveďte príslušnú sekciu a číslo odseku pôvodného oznámenia) 

VI.3.1) Zmena pôvodných informácií  
predložených obstarávateľom 

Uverejnenie na stránke TED nezhodné  
s pôvodnými informáciami poskytnu- 
tými obstarávateľom 

Oba  

VI.3.2) V pôvodnom oznámení  V zodpovedajúcich súťažných podkladoch  

(ďalšie informácie nájdete v príslušných 
súťažných dokumentoch) 

V obidvoch  

(ďalšie informácie 
nájdete v príslušných 
súťažných 
dokumentoch) 

VI.3.3) Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení (ak je uplatniteľný) 

Miesto, kde má byť text 
upravený: 

Namiesto:  Viď:  

                        

                        

                        

                        

                        

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

VI.3.4) Dátumy, ktoré si vyžadujú úpravu v pôvodnom oznámení (ak je uplatniteľný) 

Miesto, kde má byť dátum 
upravený: 

Namiesto:  Viď:  

                        

                        
��/��/����
��:�� 

(dd/mm/rrrr) 

(čas) 

��/��/���� 
��:�� 

(dd/mm/rrrr) 

(čas) 

                        

                        
��/��/����
��:�� 

(dd/mm/rrrr) 

(čas) 

��/��/���� 
��:�� 

(dd/mm/rrrr) 

(čas) 
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VI.3.5) Adresy a kontaktné miesta, ktoré si vyžadujú úpravu (ak je uplatniteľný) 

Miesto, kde má byť text upravený (ak je uplatniteľný):                         

 
Úradný názov: 
 
Poštová adresa: 
 
Mesto/obec: 
 

PSČ:                     Štát: 

Kontaktné miesto (miesta): 
 
Kontaktná osoba: 

Telefón: 

E-mail: 
 

Fax: 

Internetová adresa (adresy) (ak je uplatniteľná) 
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): 
 
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): 
 
 
 

VI.3.6) Text, ktorý je potrebný v originálnom oznámení doplniť (ak je uplatniteľný) 

Miesto, kde má byť text 
doplnený: 

Uveďte text, ktorý má byť doplnený: 

                        

                        

                        

                        

                        

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                                                                       

VI.4) ĎALŠIE DODATOČNÉ INFORMÁCIE (ak je uplatniteľný)  

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

------------------------------- (Oddiel VI použite toľkokrát, koľkokrát je to potrebné) ------------------------------------------ 

 

 

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

 


