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JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT – FORMULÁR v.1.00 

 

 

 

Časť I : Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného 

obstarávateľa alebo obstarávateľa 

 
V prípade postupov verejného obstarávania, v ktorých bola výzva na súťaž uverejnená v Úradnom vestníku 

Európskej únie, sa informácie požadované v časti I zobrazia automaticky za predpokladu, že na vytvorenie 

a vyplnenie jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie sa použije elektronická služba jednotného 

európskeho dokumentu pre obstarávanie1. Referenčné číslo príslušného oznámenia2 uverejneného 

v Úradnom vestníku Európskej únie : 

 

Ú. v. EÚ S číslo [  ], dátum [  ], strana [  ] 

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S : [  ][  ][  ]/S[  ][  ][  ]-[  ][  ][  ][  ][  ][  ][  ] 

Ak v Úradnom vestníku Európskej únie nebola uverejnená žiadna výzva na súťaž, verejný obstarávateľ 

alebo obstarávateľ musí vyplniť informácie umožňujúce jednoznačnú identifikáciu postupu verejného 

obstarávania. 

 

V prípade, keď nie je potrebné uverejnenie oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, uveďte ďalšie 

informácie umožňujúce jednoznačnú identifikáciu postupu verejného obstarávania (napr. odkaz  

na uverejnenie na vnútroštátnej úrovni). [...........] 

 

INFORMÁCIE O POSTUPE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

 
Informácie požadované v časti I sa zobrazia automaticky za predpokladu, že na vytvorenie a vyplnenie 

jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie sa použije spomínaná elektronická služba jednotného 

európskeho dokumentu pre obstarávanie. Ak sa tieto informácie nezobrazia automaticky, musí ich vyplniť 

hospodársky subjekt. 

 

Identifikácia obstarávateľa3 Odpoveď: 

Názov:  Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 

O aké obstarávanie ide? Odpoveď: 

Názov alebo skrátený opis obstarávania4 Satelitné telemetrické obojky s príslušenstvom 

Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný 

obstarávateľ alebo obstarávateľ (ak sa uplatňuje)5: 

ŠOP SR/1229/2017 

 
Všetky ostatné informácie vo všetkých oddieloch jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie 

vypĺňa hospodársky subjekt. 

 

                                                 
1 Útvary Komisie bezplatne sprístupnia elektronickú službu jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie 

verejným obstarávateľom, obstarávateľom, hospodárskym subjektom, poskytovateľom elektronických služieb 

a iným zainteresovaným stranám. 
2 V prípade verejných obstarávateľov: buď predbežné oznámenie používané ako prostriedok vyzvania na 

súťaž, alebo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. V prípade obstarávateľov : pravidelné 

informatívne oznámenie používané ako prostriedok výzvy na súťaž, oznámenie o vyhlásení verejného 

obstarávania alebo oznámenia o existencii kvalifikačného systému. 
3 Informácie, ktoré majú byť prevzaté z oddielu I bod I.1 príslušného oznámenia, v prípade spoločného 

obstarávania uveďte mená všetkých zúčastnených obstarávateľov. 
4 Pozri body II.1.1 a II.1.3 príslušného oznámenia. 
5 Pozri bod II.1.1 príslušného oznámenia. 


