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 RO pre OP EVS  
vo.sep@minv.sk 

 
Centrálny koordinačný orgán 

zakazkycko@vlada.gov.sk 
 

 
Vec:  
Informácia o zverejnení výzvy na súťaž 
 

Obec Hranovnica, 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 informuje o splnení povinnosti zverejnenia výzvy na súťaž: 

 
 

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

Názov zákazky
1
:  

Výkon stavebných prác na projekte “Triedený zber komunálnych 
odpadov v obci Hranovnica“ 

Názov prijímateľa
2
: Obec Hranovnica 

Identifikačné číslo projektu v ITMS:  

Adresa
3
: Sládkovičova 398/14, 059 16  Hranovnica 

IČO
4
:  003 262 24      

Lehota na predkladanie ponúk
5
:  10.3.2017 do 17.00 hod. 

Odkaz na miesto zverejnenia výzvy na súťaž
6
: 

http://hranovnica.sk/wp-
content/uploads/2017/03/vyzva_na_predlozenie_cp_2_17.pdf  

Dátum zverejnenia informácie na stránke CKO : 01.03.2017 

 

 

V Hranovnici, dňa 1.3.2017 

 

                   ……………………………………….. 

                                                Vladimír Horváth, starosta obce 

                                                        
1 Vysvetlivky:Uvediesanázovzákazkyzhodný s tým, ktorý je uvádzanývovýzvenasúťaž. 

Pokiaľvýzvanasúťažneobsahujesamostatnýúdaj „názovzákazky“, uvediesastručnýpopispredmetuzákazky. 

Názovzákazky by mal jasnevystihovaťsamotnýpredmetzákazky. 

 
 
2 Uvediesacelýnázovprijímateľa (nieskratky), pričommásaza to, že "prijímateľ" je v 

tomtoprípadezároveňverejnýobstarávateľ/obstarávateľaaleboosobapodľa § 7 zákona o verejnomobstarávaní. 

 
3 Uvediesaceláadresaprijímateľa. 

 
4 Uvediesa IČO prijímateľa. 

 
5 Uvediesadátumzhodný s dátumompredkladaniaponúkuvedenýmvovýzvenasúťaž. 

Tentodátummusíbyťurčenýtak, žedĺžkalehotynapredkladanieponúkbudeminimálne 5 pracovnýchdnípodni, v ktorom 

bola výzvanasúťažzverejnenánastránkeverejnéhoobstarávateľa. Do lehotysanezapočítavadeňzverejnenia. 

 
6 Uvediesa link (presnáinternetováadresa) namiestozverejneniavýzvynasúťažnawebovomsídleprijímateľa. 

Tentoodkaz je potrebnéuviesťčonajpresnejšienasamotnýdokument, nievšeobecnenapr. 

odkazomnastránkuobcealeboorganizácie. 
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