
Príloha č. 5: Tabuľka zasielaná CKO v rámci postupu zadávania zákaziek nad 5 000 EUR (platí pre zákazky podľa § 9 ods. 9 

ZVO) 

 

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

Názov zákazky
1
:  

Vypracovanie projektovej dokumentácie obnovy objektu Materskej školy na 

Štefultove, Nám. Padlých hrdinov 2 zameranej na zníženie energetickej náročnosti 

budovy 

Názov prijímateľa
2
:  Mesto Banská Štiavnica 

Identifikačné číslo projektu v ITMS: * 

Adresa
3
: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica 

IČO
4
:   00 320 501 

Lehota na predkladanie ponúk
5
:   10.2.2016, do 13:00 hod.  

Odkaz na miesto zverejnenia výzvy na 

súťaž
6
:  

 http://www.banskastiavnica.sk/obcan/transparentne/sutaze/zakazky-s-nizkou-hodnotou-

1.html 

 

Dátum zverejnenia informácie na stránke 

CKO
7
:  

 5.2.2016 

                                                      
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 / obstarávateľ alebo osoba podľa § 7 

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 odkaz (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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7
 Nevypĺňa prijímateľ, ale zverejňovateľ informácie na stránke CKO. 

*ITMS kód ešte nebol pridelený, nakoľko ŽoNFP nebola k dnešnému dňu – 3.2.2016 - podaná 


