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Hľadáte prístup k obchodným príležitostiam?
Využite

Úradný vestník Európskej únie – séria S
● Vydáva Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie (Úrad pre publikácie) v Luxemburgu.
● Séria S – Tendre a kontrakty – je doplnkom Úradného vestníka EÚ .
● Poskytuje prístup k obchodným príležitostiam. Obsahuje informácie o verejnom obstarávaní

z Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a mimo nich, informácie o verejných súťažiach
na prácu, dodávky a služby pre všetky členské štáty, vrátane zadaných inštitúciami Európskych spoločenstiev, o vyhlásených výberových konaniach a tendroch v nasledujúcich oblastiach:
�

verejné kontrakty na prácu, zásobovanie a služby zo všetkých členských štátov EÚ,

�

kontrakty na príslušenstvo (voda, energetika, doprava, telekomunikačný sektor),

�

verejné kontrakty inštitúcií EÚ,

�

kontrakty Európskeho rozvojového fondu (krajiny africkej, karibskej a tichomorskej oblasti),

�

Phare, Tacis a iné kontrakty zo strednej a východnej Európy,

�

�

projekty financované Európskou investičnou bankou, Európskou centrálnou bankou a Európskou
bankou pre obnovu a rozvoj,
kontrakty z Európskej ekonomickej oblasti (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko),

�

kontrakty na základe dohôd o vládnych dodávkach zo Švajčiarska, uzavreté v rámci GATT/Svetovej
obchodnej organizácie (WTO),
oznamy týkajúce sa Európskych ekonomických záujmových skupín (EEIGs),

�

verejné kontrakty na letecké služby.

�

● Vychádza na DVD-ROM
�

�

�

�

DVD-ROM je publikované raz za týždeň a obsahuje viac ako 1 200 vypísaných tendrov denne.
Ako kumulatívne a viacjazyčné vydanie obsahuje aj päť predchádzajúcich vydaní série S Úradného
vestníka EÚ a zodpovedajúce súvisiace dokumenty.
Informácie sú uverejnené v 24 úradných jazykoch EÚ vrátane slovenčiny. Všetky oznámenia
od inštitúcií Európskej únie sa uverejňujú v úplnom znení.
Vyhľadávač s drop-down menu umožňuje ľahký výber geografických údajov a klasifikačných
kódov. Zadané profily vyhľadávania sa dajú uložiť na opakované použitie.
Úradný vestník EÚ – séria S na DVD-ROM je možné predplatiť si na rok, no je možné zakúpiť si
len jednotlivé čísla. DVD-ROM je možné bezplatne používať aj v lokálnej počítačovej sieti (LAN).

● Cena predplatného na rok 2014 vrátane DPH je 216 EUR.
● Objednávky na predplatné prijíma:

Centrum VTI SR
Kancelária Úradu pre publikácie
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava
e-mail: jana.tlstovicova@cvtisr.sr
eu-bookshop@cvtisr.sk
tel.: 02/69253149

