
Príloha č. 5: Tabuľka zasielaná CKO v rámci postupu zadávania zákaziek nad 15 000 EUR (platí pre zákazky s nízkou 

hodnotou) 

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

Názov zákazky1:  

Stavebné úpravy budovy CPPPaP vo Zvolene súp.č.1211, na parc. Č.1424/2 v kat. území Zvolen, podľa proj. dokumentácie spracovanej 

TERA green s.r.o. Bardejov.  

Búracie práce:  odstránenie okenných a dverných konštrukcií v obvodovom murive, plechovej strešnej krytiny, asfaltového krytu, 

dažďových žľabov a zvodov, oplechovania atík, okapových chodníkov,  

Zateplenie:  sokel , fasáda ,  strecha do exteriéru , strecha nad vstupom do objektu- tep. izolácia z extrudovaného polystyrénu ,podlaha 
v objekte na teréne – na pôvodný betón nová vrstva hydroizol., izolácia z fenolovej peny, s polyetylénovou fóliou, cement. poter  

 

Názov prijímateľa2: 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Zvolen (CPPPaP Zvolen) 

 

Typ zákazky (tovary/stavebné práce/služby): Zákazka  na uskutočnenie stavebných prác 

Identifikačné číslo projektu v ITMS: „nie je možné uviesť, nakoľko nie je podpísaná zmluva o NFP“. 

Adresa3: Dukelských hrdinov 1211/44, 960 01 Zvolen 

IČO4:  37948873 

Lehota na predkladanie ponúk5:   do 05.04.2019 do 10.00 hod 

Odkaz na miesto zverejnenia výzvy na súťaž6:  https://cpppapzvolen.webnode.sk/kontakt/ 

Dátum zverejnenia informácie na stránke CKO7:   20.03.2019 

 

                                                      
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" e 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. 
7 Nevypĺňa prijímateľ, ale zverejňovateľ informácie na stránke CKO. 
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