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

Názov zákazky1:  

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ŠÚ SR v Bardejove – stavebné 

práce 

Názov prijímateľa/partnera/žiadateľa2: Štatistický úrad Slovenskej republiky 

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

Identifikačné číslo projektu v ITMS2014+3: 310041U127 

Adresa4: Miletičova 3, 824 67 Bratislava 

IČO5:  00166197 

Lehota na predkladanie ponúk6:  03.04.2020 

Odkaz na miesto zverejnenia výzvy na 

predkladanie ponúk7:   odkaz 

Dátum zverejnenia informácie na stránke CKO8:   16.3.2020 

 

 

                                                           
Vysvetlivky: 
1 Uvedie sa názov zákazky zhodný s tým, ktorý je uvádzaný vo výzve na predkladanie ponúk. Pokiaľ výzva na predkladanie ponúk 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/partnera/žiadateľa (nie skratky), pričom má sa za to, že "prijímateľ" je v tomto  prípade zároveň verejný obstarávateľ/obstarávateľ alebo 

osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní. 
3 V prípade, že projekt nemá pridelené identifikačné číslo v ITMS2014+, uvedie sa informácia: „nie je možné uviesť, nakoľko nie je podpísaná zmluva o NFP“. Textácia má 

odporúčací charakter, verejný obstarávateľ/obstarávateľ/osoba podľa § 8 môže zvoliť inú obsahovo podobnú textáciu. 
4 Uvedie sa celá adresa prijímateľa/partnera/žiadateľa. 
5 Uvedie sa IČO prijímateľa/partnera/žiadateľa. 
6 Uvedie sa dátum zhodný s dátumom predkladania ponúk uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk. Tento dátum musí byť určený tak, že dĺžka lehoty na predkladanie ponúk 

bude minimálne 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle v prípade zákaziek 

na tovary a poskytnutie služieb a minimálne 7 pracovných dní v prípade zákaziek na uskutočnenie stavebných prác. Do lehoty sa nezapočítava deň zverejnenia. 
7 Uvedie sa link (presná internetová adresa) na miesto zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk na webovom sídle prijímateľa alebo inom vhodnom webovom sídle. Tento 

odkaz je potrebné uviesť čo najpresnejšie na samotný dokument, nie všeobecne napr. odkazom na stránku obce alebo organizácie. 
8 Nevypĺňa prijímateľ/partner/žiadateľ, ale zverejňovateľ informácie na stránke CKO. 

mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/low.job.18.4.detail/7b337694-23c9-4ddb-b40f-4931ce6c1a57/!ut/p/z1/xVPLcqMwEPyVXHwUGhBY0lHEKcBFHJusg63LlnjEEAJyDM7DX784m0u21sZ72rmppntmetSDJV5h2ajXcqO6UjfquX-v5fjnQzhnrmsK8CYAIOaz-U04cSzTt3D8CVjQ4DeAzaIbCH6IuRdNbRNsB8vv6YkLAQ3pggUuuXP_wv8T8I1_53vQp6f3dsSoBRS--Nee8G0aArDQcyAQ_jLiC0JAkE_-qfmXzhcfToSAy_hnBpTn9_eAJZZp0227Aq910qoCtdUIVKL3XZ23rdrk7ajXZVzpDJnMsA0LzDHa7vLiWWXooCp1KPMKtagpD5Xeo0Jnje70fgQ0IYSOuY0sknJkZ1mCEhsekc2Jmebj1FQOPXbfpmWG1xeh4yE7yPPLjI_9Bv5rqIYcspQc8sy6V0FPquAmjl_L_A0vG72r-xu4_8cl-YCnWJZJbbyltQEGdxinYDJOOCfE4sejsna317ebvqzqClQ2jxqvLqrdU8unlxcpetPopsvfO7z6D67Z1stj1Ix8oCryD-4MeTFrxS_pFzWy/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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