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  Informácia o zverejnení výzvy na súťaž 
 

Základná škola Jarovnice 
Jarovnice č.s.192, 082 63 

 

  
Rozdeľovník: 

 
 

Centrálny koordinačný orgán 
zakazkycko@vlada.gov.sk 

 
 
Vec: Informácia o zverejnení výzvy na súťaž 
 

Základná škola Jarovnice 192, Jarovnice 082 63 ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. 
b) zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás informujem o splnení povinnosti zverejnenia výzvy na súťaž: 

 
 

Údaje zasielané prijímateľom na e-mailový kontakt CKO : zakazkycko@vlada.gov.sk  

Názov zákazky1:  

Zabezpečenie služieb spojených so stravovaním 
a dovozom obedových balíčkov pre žiakov ZŠ 
Jarovnice 192 

Názov prijímateľa2: Základná škola Jarovnice 192, 082 63 

Typ zákazky (tovary/stavebné práce/služby): Služby 

Identifikačné číslo projektu v ITMS: Neuvádza sa 

Adresa3: Jarovnice 192, 082 63  

IČO4:  36 158 119 

Lehota na predkladanie ponúk5:  24.08.2021 do 10 hodiny 

Odkaz na miesto zverejnenia výzvy na súťaž6:  
http://zsjarovnice.sk/dokumenty/verejne-obstaravanie 
https://www.jarovnice.sk/verejne-obstaravanie 

Dátum zverejnenia informácie na stránke CKO : 09.08.2021 
 

S pozdravom, 

 

                                                                                           Mgr.Mária Pavliková, 06.08.2021. 

……………………………………….……………………… 

Meno, podpis a dátum štatutárneho orgánu prijímateľa 

                                                        
 
Vysvetlivky: 
1 Uvedie sa názov zákazky zhodný s tým, ktorý je uvádzaný vo výzve na súťaž. Pokiaľ výzva na súťaž neobsahuje samostatný údaj „názov 

zákazky“, uvedie sa stručný popis predmetu zákazky. Názov zákazky by mal jasne vystihovať samotný predmet zákazky. 
2 Uvedie sa celý názov prijímateľa (nie skratky), pričom má sa za to, že "prijímateľ" je v tomto  prípade zároveň verejný 

obstarávateľ/obstarávateľa alebo osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní. 
3 Uvedie sa celá adresa prijímateľa. 
4 Uvedie sa IČO prijímateľa. 
5 Uvedie sa dátum zhodný s dátumom predkladania ponúk uvedeným vo výzve na súťaž. Tento dátum musí byť určený tak, že dĺžka lehoty na 

predkladanie ponúk bude minimálne 5 pracovných dní po dni, v ktorom bola výzva na súťaž zverejnená na stránke verejného obstarávateľa. 

Do lehoty sa nezapočítava deň zverejnenia. 
6 Uvedie sa link (presná internetová adresa) na miesto zverejnenia výzvy na súťaž na webovom sídle prijímateľa. Tento odkaz je potrebné 

uviesť čo najpresnejšie na samotný dokument, nie všeobecne napr. odkazom na stránku obce alebo organizácie. 
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