Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie
Info & online formuláre: http://simap.ted.europa.eu

Výsledky súťaže návrhov
Smernica 2014/24/EÚ ◯
Smernica 2014/25/EÚ ◯

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ
I.1) Názov a adresy 1 (uveďte všetkých verejných obstarávateľov/obstarávateľov zodpovedných za konanie)
Úradný názov:

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 2

Sp

Poštová adresa:
Mesto/obec:

Kód NUTS:

PSČ:

Štát:

Kontaktná osoba:

Telefón:

E-mail:

Fax:

Internetová adresa (internetové adresy)
Hlavná adresa: (URL)
Adresa stránky profilu kupujúceho: (URL)

I.2) Spoločné verejné obstarávanie

im
ec

⃞ Súťaž zahŕňa spoločné obstarávanie
V prípade spoločného verejného obstarávania zahŕňajúceho rôzne krajiny – platné vnútroštátne právne predpisy v oblasti verejného
obstarávania:
⃞ Súťaž riadi ústredný obstarávací orgán

I.4) Druh verejného obstarávateľa (v prípade, že oznámenie uverejnil verejný obstarávateľ)
◯ Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane
regionálnych alebo miestnych útvarov
◯ Štátna alebo federálna agentúra/úrad
◯ Regionálny alebo miestny orgán

◯
◯
◯
◯

Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
Organizácia riadená verejným právom
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
Iný druh:

I.5) Hlavná činnosť (v prípade, že oznámenie uverejnil verejný obstarávateľ)
◯
◯
◯
◯
◯
◯

Všeobecné verejné služby
Obrana
Verejný poriadok a bezpečnosť
Životné prostredie
Hospodárske a finančné záležitosti
Zdravotníctvo

◯
◯
◯
◯
◯

Bývanie a občianska vybavenosť
Sociálna starostlivosť
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Vzdelávanie
Iná činnosť:

I.6) Hlavná činnosť (v prípade, že oznámenie uverejnil obstarávateľ)
Výroba, preprava a distribúcia plynu a tepla
Elektrická energia
Ťažba plynu a ropy
Prieskum a ťažba uhlia a iných tuhých palív
Vodné hospodárstvo
Poštové služby
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◯ Služby železničnej dopravy
◯ Služby mestskej železničnej, električkovej, trolejbusovej alebo
autobusovej dopravy
◯ Činnosti súvisiace s prístavmi
◯ Činnosti súvisiace s letiskami
◯ Iná činnosť:

en

◯
◯
◯
◯
◯
◯

1

Oddiel II: Predmet
II.1) Rozsah obstarávania
II.1.1) Názov:

Referenčné číslo: 2

II.1.2) Hlavný kód CPV: [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] Doplnkový kód CPV: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]

II.2) Opis
II.2.2) Dodatočné kódy CPV 2
Hlavný kód CPV: 1 [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] . [ ][ ] Doplnkový kód CPV: 1, 2 [ ][ ][ ][ ]
II.2.4) Opis obstarávania:
II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie ◯ áno ◯ nie

Sp
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Oddiel IV: Postup
IV.1) Opis

IV.1.2) Druh súťaže
◯ Otvorená

◯ Užšia súťaž

im
ec

IV.1.9) Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:

IV.2) Administratívne informácie

IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania 2 (Oznámenie o súťaži návrhov)
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Oddiel V: Výsledky súťaže

Súťaž bola ukončená bez udelenia cien ◯ áno ◯ nie

V.1)Informácie o nepridelení zákazky
Cena/ceny nie sú udelené

◯ Neboli doručené žiadne návrhy ani projekty alebo boli všetky zamietnuté
◯ Iné dôvody (ukončenie konania)
Referenčné číslo oznámenia: [ ][ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ] 7 (rok a číslo dokumentu)

V.3) Výber najvhodnejšieho návrhu a udelené súťažné ceny
V.3.1) Dátum rozhodnutia poroty: (dd/mm/rrrr)

] (SME – ako sa uvádza v odporúčaní Komisie 2003/361/ES)

V.3.3) Meno (mená) a adresa (adresy) víťaza (víťazov) súťaže 1
Úradný názov:

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 2

Poštová adresa:
Mesto/obec:

en

V.3.2) Informácie o účastníkoch
Počet uchádzačov, ktorí sa budú zvažovať: [
]
Počet zúčastnených malých a stredných podnikov: [
Počet uchádzačov z iných krajín: [
]

Kód NUTS:

PSČ:

E-mail:

Štát:

Telefón:

Internetová adresa: (URL)

Fax:

Víťazom je MSP ◯ áno ◯ nie
V.3.4) Hodnota ocenení 2
Hodnota udelených ocenení bez DPH: [
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]

Mena: [ ][ ][ ]

2

Oddiel VI: Doplnkové informácie
VI.3) Doplňujúce informácie: 2

VI.4) Postupy preskúmania
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov:
Poštová adresa:
Mesto/obec:

PSČ:

E-mail:

Štát:
Telefón:

Sp
Internetová adresa: (URL)

Fax:

VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu 2
Úradný názov:

Poštová adresa:
Mesto/obec:

PSČ:

Štát:

E-mail:

Telefón:

Internetová adresa: (URL)

Fax:

im
ec

VI.4.3) Postup preskúmania

Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania 2
Úradný názov:
Poštová adresa:
Mesto/obec:
E-mail:

PSČ:

Štát:

Telefón:

Internetová adresa: (URL)

Fax:

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia: (dd/mm/rrrr)

en
Zodpovednosťou obstarávateľa/verejného obstarávateľa je zaistiť súlad s právnymi predpismi Európskej únie a všetkými platnými zákonmi.
1
2
7

opakujte, koľkokrát je to potrebné
ak je to uplatniteľné
povinné informácie, ktoré sa nezverejňujú
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3

