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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
 Formulár: Príloha č. 2  podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011

 
Druh postupu: Užšia súťaž

Druh zákazky: Služby

Kategória služby: 11

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo:  42181810
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  PROCESS MANAGEMENT s.r.o., Gaštanová 13, 811 04 Bratislava
Kontaktná osoba: Róbert Janík
Telefón: +421 254653904
Fax: +421 254654044
Email: tender@p-m.sk
Internetová adresa (internetové adresy):  http://www.enviro.gov.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
iné (vyplňte prílohu A.I)
Príloha A.I): ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA, ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  36356794
Gaštanová 13 , 811 04 Bratislava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Gaštanová 13, 81104 Bratislava
Kontaktná osoba: Róbert Janík
Telefón: +421 254653904
Fax: +421 254654044
Email: tender@p-m.sk
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na adrese:
iné (vyplňte prílohu A.II)
Príloha A.II): ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA, ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ SÚŤAŽNÉ PODKLADY A
DOPLŇUJÚCE DOKUMENTY
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  36356794
Gaštanová 13 , 811 04 Bratislava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Gaštanová 13, 81104 Bratislava
Kontaktná osoba: Róbert Janík
Telefón: +421 254653904
Fax: +421 254654044
Email: tender@p-m.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
iné (vyplňte prílohu A.III)
Príloha A.III): ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA, KAM SA MUSIA ZASIELAŤ PONUKY/ŽIADOSTI O ÚČASŤ
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo:  36356794
Gaštanová 13 , 811 04 Bratislava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Gaštanová 13, 81104 Bratislava
Kontaktná osoba: Róbert Janík
Telefón: +421 254653904
Fax: +421 254654044
Email: tender@p-m.sk
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I.2)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov

I.3)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hlavný predmet alebo predmety činnosti:Všeobecné verejné služby
Životné prostredie

I.4)    ZADANIE ZÁKAZKY V MENE INÝCH VEREJNÝCH OBSTARÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov
Nie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    OPIS 

II.1.1)    Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Realizácia externých hodnotení a vypracovanie externých analýz alebo štúdií v rámci implementácie Operačného
programu Životné prostredie, vrátane prípravy na budúce programové obdobie

II.1.2)    Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služieb č.:  11
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:  Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Kód NUTS:SK

II.1.3)    Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku

II.1.5)    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Vykonanie externých hodnotení v rámci procesu hodnotenia Operačného programu Životné prostredie (ďalej aj ako OP
ŽP) v zmysle článkov 47-48 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa
zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení neskorších zmien a doplnení a tiež ex-ante hodnotenia pre prípravu
operačného programu (resp. priorít operačného programu) v oblasti životného prostredia na budúce programové
obdobie, vychádzajúc z Plánu hodnotení Operačného programu Životné prostredie na programové obdobie 2007 2013,
ako aj vypracovanie externých analýz alebo štúdií v nadväznosti na potreby zadávateľa vyplývajúce z aktuálneho stavu
implementácie OP ŽP, ako aj v rámci prípravy budúceho programového obdobia (2014 2020).

II.1.6)    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 79419000-4 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 79421000-1,  79421100-2,  79421200-3 

II.1.7)    Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):  Áno

II.1.8)    Časti
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.1.9)    Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať:  Nie

II.2)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
II.2.1)    Celkové množstvo alebo rozsah

Bude uvedené v súťažných podkladoch.
Hodnota:  1 752 500,0000 EUR

II.2.2)    Informácie o opciách
Opcie:  Nie

II.2.3)    Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.3)    TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota:  25

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY 
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky 

Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 60 000,-
eur (slovom: šesťdesiattisíc eur). Podrobné informácie o zložení a vrátení zábezpeky budú uvedené v súťažných
podkladoch.

III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
tieto podmienky a spôsoby riadia
Zákazka bude financovaná z prostriedkov Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Životné prostredie, prioritnej
osi Technická pomoc a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohu na plnenie
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zmluvy. Platba bude realizovaná formou čiastkových faktúr.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka

V prípade, ak ponuku do užšej súťaže predloží skupina dodávateľov a ak jej ponuku verejný obstarávateľ príjme,
verejný obstarávateľ vyžaduje z dôvodu riadneho plnenia zmluvy, aby skupina dodávateľov pred podpisom zmluvy
uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a
nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi, vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.

III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky 
Plnenie zmluvy podlieha osobitnym podmienkam:  Nie

III.2)    PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných

alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
1.1 Záujemca musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie
preukáže podľa § 26 ods. 2 resp. § 26 ods. 4 resp. § 26 ods. 5 Zákona o verejnom obstarávaní predložením : 
1.1.1 výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace k poslednému dňu lehoty určenej na predloženie žiadosti o
účasť, že nebol záujemca ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin
korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej
činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia,
zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na
terorizme, a že nebol záujemca ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný
čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, 
1.1.2 potvrdenia príslušného súdu nie staršieho ako tri mesiace k poslednému dňu lehoty určenej na predloženie žiadosti
o účasť, že nebol na záujemcu vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné
konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, 
1.1.3 potvrdenia Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne/zdravotných poisťovní nie staršieho ako tri mesiace k
poslednému dňu lehoty určenej na predloženie žiadosti o účasť, že záujemca nemá evidované nedoplatky poistného na
zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia, 
1.1.4 potvrdenia miestne príslušného daňového úradu nie staršieho ako tri mesiace k poslednému dňu lehoty určenej na
predloženie žiadosti o účasť, že záujemca nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia, 
1.1.5 dokladu o oprávnení poskytovať služby. 
1.2 Podľa § 128 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní záujemca zapísaný v zozname podnikateľov pre verejné
obstarávanie môže nahradiť doklady podľa § 26 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní úradne osvedčenou kópiou
platného potvrdenia o jeho zapísaní v zozname podnikateľov. 
1.3 Ak záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 26
ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením
podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. 
1.4 Ak má záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje
inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou
odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla
záujemcu. 
1.5 Skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena
skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) Zákona o verejnom obstarávaní (bod 1.1.5)
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 
1.6 Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. g) Zákona o verejnom obstarávaní preukazuje verejný
obstarávateľ. 
Odôvodnenie: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením §
26 Zákona o verejnom obstarávaní.

III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
2.1 Finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 27 Zákona o verejnom obstarávaní preukáže záujemca predložením
týchto dokladov (originál alebo úradne osvedčená kópia dokladov): 
2.1.1 § 27 ods. 1 písm. d) prehľad o celkovom obrate alebo prehľad o dosiahnutom obrate za posledné tri hospodárske
roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. V prípade, ak záujemca je
osoba, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky výkaz ziskov a strát a ak záujemca je osoba, ktorá
vedie jednoduché účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky výkaz príjmov a výdavkov, za posledné tri hospodárske roky,
za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti. 
Minimálny celkový obrat musí byť 3 600 000,- Eur bez DPH kumulatívne za posledné tri roky (2009, 2010, 2011).
Odôvodnenie primeranosti: Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, spôsob úhrad faktúr a stanovenú lehotu
splatnosti faktúry je potrebné, aby záujemca preukázal svoju schopnosť bezproblémovo plniť predmet zákazky. 
2.2 V prípade, ak záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné
doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu. 
2.3 Záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez
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ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení
zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou,
obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba
poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi poskytnuté 2.4 Záujemca, ktorého tvorí skupina podnikateľov,
preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov
skupiny spoločne. 
2.5 Záujemca v aktuálnom prípade predloží prepočet pôvodnej meny na eur podľa platného kurzu ECB k 31.12. roku,
ktorého sa údaj týka a daný prepočet preukáže.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Je uvedená v texte na splnenie podmienok účasti na ekonomickú a finančnú spôsobilosť.

III.2.3)Technická spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Záujemca v ponuke predloží nasledujúce doklady, ktorými preukazuje svoju odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu
zákazky 3.1 § 28 ods.1 písm. a) - zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt
dodania a odberateľov. 
3.1.1 minimálne 2 zákazky v oblasti poradenstva zameraného na programovanie, implementáciu, kontrolu a riadenie
programov/projektov financovaných z EÚ fondov, každú v hodnote minimálne 600 000,- EUR bez DPH, 
3.1.2 minimálne 3 zákazky v oblasti hodnotenia poskytnutej pomoci financovanej z EÚ fondov každá v minimálnej výške
100 000,- EUR bez DPH, 
3.1.3 minimálne 1 zákazka v oblasti hodnotenia dopadov poskytnutej pomoci financovanej z EÚ fondov EÚ s použitím
metódy counterfactual hodnotenia dopadov v minimálnej výške 50 000,- EUR bez DPH. 
Zoznam dodávok má obsahovať: 
a) identifikáciu odberateľa, 
b) názov a stručný opis poskytnutej služby, 
c) zmluvnú cenu zákazky bez DPH v EUR, 
d) obdobie poskytovania služby, 
e) potvrdenie plnenia zákazky odberateľom: 
ak bol/a odberateľom: 
verejný obstarávateľ podľa Zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, 
iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, dôkaz o plnení potvrdí
záujemca vyhlásením o ich dodaní. 
Odôvodnenie primeranosti: 
Ad 3.1.1 Zoznam úspešne realizovaných zmlúv má garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky vrátane zabezpečenie
projektového manažmentu zákazky rozsiahleho charakteru. Nakoľko predmet zákazky je rozsiahly a vyžaduje
zabezpečenie výkonu niekoľkých hodnotiacich aktivít priebežne počas sledovaného obdobia, úspešný uchádzač musí byť
schopný zabezpečiť prípravu projektového plánu, koordináciu projektových prác a tímu na realizáciu všetkých
hodnotiacich aktivít (tzn. návrh rozdelenia práce pre jednotlivé pracovné tímy a následne ich koordinácia, priebežný
monitoring a reporting riadiacemu orgánu). Preto sa vyžaduje od záujemcu skúsenosť s riadením a implementáciou
porovnateľne veľkých projektov. Ad 3.1.2 Kľúčovou aktivitou projektu/ predmetu zákazky sú hodnotiace aktivity, pričom
podľa opisu predmetu zákazky sa predpokladá 7 hodnotení strategického významu. Spracovanie uvedených hodnotení
vyplýva verejnému obstarávateľovi z ustanovení článku 47 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. Júla 2006, ktorým
sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a
kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenia(ES) č. 12260/1999, v znení neskorších zmien a doplnkov. Ku
spracovaniu kvalitného hodnotenia sa vyžadujú predchádzajúce skúsenosti, ktorá umožní úspešnému uchádzačovi
posúdiť proces implementácie operačného programe, jeho výsledky a dopady a tak umožní sformulovať odporúčania vo
vzťahu k jeho súčasnému priebehu alebo budúcemu vykonávaniu. Minimálne predloženie dvoch projektov v min.
hodnote 600 000,- EUR má preukázať opakované skúsenosti záujemcu s projektmi väčšieho rozsahu. Minimálne
predloženie troch zákaziek v hodnote min. 100 000,- EUR by malo preukázať, že záujemca má dostatočné skúsenosti s
vykonávaním hodnotení v zmysle predmetu zákazky, pričom hodnota referencie bola určená vzhľadom na celkový počet
hodnotení vo vzťahu k predpokladanej hodnote zákazky, Požiadavkou na preukázanie jednej zákazky v rozsahu min.
hodnote 50 000,- EUR s použitím metódy counterfactual sa má preukázať skúsenosť záujemcu s danou metódou
hodnotenia, ktorá bude pri realizácií predmetu zákazky (vykonávania hodnoteni dopadov) aplikovaná. Minimálna
hodnota tejto zákazky, ktorú ma záujemca predložiť vyplýva z predpokladu rozsahu daného hodnotenia, ktoré je
predmetom zákazky. Ad 3.1.3 V rámci OP Životné prostredie sa implementujú projekty v prioritných osiach so
špecifickým zameraním na ochranu vody, ovzdušia a klímy, prírody a krajiny ako aj ochranu proti povodniam. Pre
úspešné vyhodnotenie výsledkov, výstupov a dopadov projektu je potrebné, aby úspešný uchádzač bol odborníkom v
jednotlivých špecifických oblastiach zamerania prioritných osí a to dokladoval realizáciou projektov v oblastiach
zamerania operačného programu. 
3.2 § 28 ods. 1 písm. d) opisom technického vybavenia a opatrení použitých na zabezpečenie kvality Verejný
obstarávateľ vyžaduje predloženie certifikátu kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie
noriem zabezpečenia kvality záujemcom pre oblasť rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky
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podľa požiadaviek normy ISO 9001:2008, záujemca môže využiť systémy zabezpečenia kvality vyplývajúce z európskych
noriem. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Verejný
obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené záujemcom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality
podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. 
Odôvodnenie primeranosti: Verejný obstarávateľ považuje za potrebné, aby záujemca preukázal, že je schopný plniť
predmet zmluvy v požadovanej kvalite, čoho preukázaním bude aj zavedenie systému kvality. 3.3 § 28 ods. 1 písm. g) -
údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za
poskytnutie služby. 
Záujemca preukáže odbornú spôsobilosť kľúčových expertov predložením: 
Profesijných životopisov kľúčových expertov. 
Certifikátov/licencií/diplomov požadovaných v minimálnych požiadavkách na expertov. 
Zoznamov projektov, na ktorých sa podieľali kľúčoví experti, s nasledovným obsahom (ďalej len Zoznam projektov): 
- meno a priezvisko kľúčového experta, 
- názov a sídlo objednávateľa, 
- doba realizácie projektu, t.j. od do (mesiac, rok), 
- cena bez DPH 
- názov zastávanej funkcie/pozície, 
- meno a kontakt zodpovednej osoby, kde je možné si tieto údaje overiť. 
Projekty predložené kľúčovými expertmi musia byť potvrdené objednávateľom /odberateľom, tam kde to nie je možné
čestným vyhlásením záujemcu o dodaní služby s vysvetlením, prečo nie je možné doložiť písomnú potvrdenú referenciu
od odberateľa. Pre prepočet cien z SKK na EUR sa použije konverzný kurz 30,1260 SKK/EUR. Pre prepočet z iných
cudzích mien na eur sa použije platný kurz ECB k 31.12. roku, ktorého sa údaj týka a daný prepočet záujemca preukáže. 
Každý z profesijných životopisov musí byť spracovaný minimálne v nižšie uvedenej štruktúre: 
a) meno a priezvisko kľúčového experta, 
b) štátna príslušnosť 
c) dosiahnuté vzdelanie, 
d) akademický titul, 
e) jazykové znalosti, 
f) súčasná pracovná pozícia, 
g) kvalifikácia vzťahujúca sa k predmetu zákazky 
h) prehľad profesijnej praxe vzťahujúcej sa k plneniu predmetu zákazky, 
i) referenčné zákazky realizované kľúčovým expertom, 
j) vlastnoručný podpis kľúčového experta. 
Minimálne požiadavky na kľúčových expertov sú nasledovné: 
Kľúčový expert č. 1, projektový manažér, 
- Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, preukáže kópiou diplomu o ukončení vysokoškolského štúdia, 
-- Znalosť anglického a slovenského jazyka na komunikačnej úrovni, preukáže prostredníctvom životopisu, 
-- Celková odborná prax minimálne 5 rokov v oblasti riadenia projektov zameraných na programovanie, implementáciu,
kontrolu a riadenie programov/projektov financovaných z EÚ fondov, preukáže prostredníctvom životopisu, 
-- Minimálne 3 praktické skúsenosti s projektmi v oblasti riadenia projektov zameraných na programovanie,
implementáciu, kontrolu a riadenie programov/projektov financovaných z EÚ fondov v pozícii projektového manažéra,
pričom min. 1 projekt bol realizovaný za cenu min. 600 000 EUR (bez DPH) a min. 1 projekt realizovaný v oblasti
životného prostredia (ochrana vody, ochrana ovzdušia, spracovanie odpadov, ochrana krajiny), preukáže
prostredníctvom zoznamu projektov, -- Znalosť medzinárodných štandardov v oblasti projektového riadenia, preukáže
prostredníctvom životopisu, a kópiou platného certifikátu v oblasti riadenia projektov (napr. PMO, PRINCE2, a pod.).
Kľúčový expert č. 2 odborný garant, 
-- Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, preukáže kópiou diplomu o ukončení vysokoškolského štúdia, 
-- Znalosť slovenského alebo anglického jazyka na komunikačnej úrovni, preukáže prostredníctvom životopisu, 
-- Celková odborná prax minimálne 10 rokov v oblasti realizácie hodnotení programov financovaných z fondov EÚ,
preukáže prostredníctvom životopisu, 
-- Minimálne 5 praktických skúseností v oblasti realizácie hodnotení programov financovaných z fondov EÚ pričom
minimálne jedna skúsenosť v rámci programového obdobia 2000 2006 v pozícii kľúčového experta, a zároveň min. dve
skúsenosti z oblasti životného prostredia (ochrana vody, ochrana ovzdušia, spracovanie odpadov, ochrana krajiny),a z
toho jedna skúsenosť v minimálnej hodnote 100 000,- EUR bez DPH, preukáže prostredníctvom zoznamu projektov. 
Kľúčový expert č. 3, - metodik hodnotenia: 
-- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, preukáže kópiou diplomu o ukončení vysokoškolského štúdia, 
-- znalosť anglického a slovenského jazyka na komunikačnej úrovni, preukáže prostredníctvom 
životopisu, - Celková odborná prax minimálne 5 rokov v oblasti realizácie hodnotení programov financovaných z fondov
EÚ, preukáže prostredníctvom životopisu, 
-- Minimálne 3 praktické skúsenosti v oblasti hodnotenia programov financovaných z fondov EÚ v pozícii experta,
preukáže prostredníctvom zoznamu projektov a z toho jeden v minimálnej hodnote 100 000,- EUR bez DPH, preukáže
prostredníctvom zoznamu projektov. Kľúčový expert č. 4, 5, experti hodnotenia: 
- Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, preukáže kópiou diplomu o ukončení vysokoškolského štúdia, 
- Znalosť anglického a slovenského jazyka na komunikačnej úrovni, preukáže prostredníctvom životopisu, - Celková
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odborná prax minimálne 5 rokov v oblasti programovania, implementácie, hodnotenia alebo riadenia programov
spolufinancovaných z fondov EÚ, preukáže prostredníctvom životopisu, 
- Minimálne 3 praktické skúsenosti v oblasti hodnotenia programov financovaných z fondov EÚ, preukáže
prostredníctvom zoznamu projektov a z toho jeden v minimálnej hodnote 50 000,- EUR bez DPH, preukáže
prostredníctvom zoznamu projektov. 
Kľúčový expert č. 6 expert pre hodnotenie dopadov: 
- Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, preukáže kópiou diplomu o ukončení vysokoškolského štúdia, 
- Znalosť anglického alebo slovenského jazyka na komunikačnej úrovni, preukáže prostredníctvom životopisu, 
- Celková odborná prax minimálne 5 rokov v oblasti hodnotenia alebo riadenia programov/ projektov spolufinancovaných
z fondov EÚ, preukáže prostredníctvom životopisu, 
- Minimálne 3 praktické skúsenosti v oblasti hodnotenia dopadov programov financovaných z fondov EÚ, preukáže
prostredníctvom zoznamu projektov, pričom min. 1 projekt v ktorom bola aplikovaná metóda counterfactual hodnotenia
dopadov 
- Minimálne 1 praktická skúsenosť v oblasti hodnotenia programov financovaných z fondov EÚ v oblastiach životného
prostredia (ochrana vody, ochrana ovzdušia, spracovanie odpadov, ochrana krajiny) v minimálnej hodnote 100 000,-
EUR bez DPH, preukáže prostredníctvom zoznamu projektov 
Kľúčový expert č. 7 expert pre ex ante hodnotenie: 
- Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, preukáže kópiou diplomu o ukončení vysokoškolského štúdia, 
- Znalosť anglického alebo slovenského jazyka na komunikačnej úrovni, preukáže prostredníctvom životopisu, 
- Celková odborná prax minimálne 5 rokov v oblasti hodnotenia alebo riadenia programov/ projektov spolufinancovaných
z fondov EÚ, preukáže prostredníctvom životopisu, 
- Minimálne 3 praktické skúsenosti v oblasti hodnotenia programov financovaných z fondov EÚ, preukáže
prostredníctvom zoznamu projektov, pričom min. 1 projekt, ktorý bol realizovaný v oblastiach životného prostredia
(ochrana vody, ochrana ovzdušia, spracovanie odpadov, ochrana krajiny)v minimálnej hodnote 100 000,- EUR bez DPH, 
- Minimálne 1 praktická skúsenosť v oblasti ex ante hodnotenia programov financovaných z fondov EÚ v pozícii
vedúceho projektu 
Kľúčový expert č. 8 expert v oblasti ekonómie, 
- Ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, preukáže kópiou diplomu o ukončení vysokoškolského štúdia, 
-- Znalosť slovenského alebo anglického jazyka na komunikačnej úrovni, preukáže prostredníctvom 
životopisu, -- Celková odborná prax minimálne 5 rokov v oblasti analýzy ekonomických a finančných dát, hodnotenia
dopadov, finančného riadenia a riadiacich a kontrolných systémov, preukáže prostredníctvom životopisu, 
-- Minimálne 3 praktické skúsenosti s projektmi v oblasti analýzy ekonomických a finančných dát, finančného riadenia
alebo riadiacich a kontrolných systémov operačných programov financovaných z fondov EÚ, pričom min. 1 projekt bol
realizovaný za cenu min. 50 000 EUR (bez DPH), preukáže zoznamom projektov, 
-- Platný medzinárodne uznávaný certifikát v oblasti finančných analýz, finančného manažmentu, finančného alebo
manažérskeho účtovníctva a auditu, preukáže kópiou certifikátu (napr. CGMA, CFA, ACMA, ACCA, FCCA, a pod.). 
Kľúčový expert 9, 10 experti v oblasti životného prostredia, 
-- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, preukáže kópiou diplomu o ukončení vysokoškolského štúdia, 
-- znalosť slovenského a anglického jazyka na komunikačnej úrovni, preukáže prostredníctvom životopisu, -- Celková
odborná prax minimálne 5 rokov v oblastiach realizácie projektov definovaných v prioritných osiach operačného
programu životné prostredie, -- minimálne 3 praktické skúsenosti v oblasti vykonávania štúdií realizovateľnosti, analýz,
hodnotiacich alebo monitorovacích správ pre projekty v oblastiach súvisiacich a definovaných v prioritných osiach
Operačného programu životné prostredie. Splnenie podmienky preukáže prostredníctvom životopisu. 
Odôvodnenie primeranosti: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií požadovaných expertov majú
preukázať schopnosť záujemcu poskytovať obdobné služby ako je predmet zákazky na profesionálnej úrovni nakoľko
vykonanie daných hodnotení vychádza z ustanovení článku 47 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. Júla 2006,
ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a
kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenia(ES) č. 12260/1999, v znení neskorších zmien a doplnkov. Primárne sa
požaduje kvalitné riadenie poskytovaných služieb realizovaných v súlade s plánom hodnotenia a súčasne vysoko
odborný výkon na jednotlivých čiastkových výstupoch na medzinárodnej úrovni. Pre výkon hodnotiacich aktivít sa
požaduje aj odbornosť v oblastiach relevantných pre jednotlivé prioritné osi operačného programu. Celkový počet
expertov vychádza z komplexnosti, zamerania a rozsahu predmetu zákazky. Nakoľko sa predpokladá, že niektoré z
uvedených hodnotení budú prebiehať súčasne, vyžaduje si to aj viacero kľúčových expertov v rámci toho istého
zamerania. Verejný obstarávateľ vychádzal pri špecifikácií jednotlivých kľúčových expertov zo zamerania jednotlivých
hodnotení, tak aby experti svojou odbornosťou a skúsenosťami pokrývali zamerania jednotlivých hodnotení (napr.
exante hodnotenie, hodnotenie dopadov). Požiadavka na expertov súvisiaca so skúsenosťami v projektoch v min.
hodnote 100 000,- EUR resp. 50 000,- EUR vychádza z dôvodu zabezpečenia preukázania dostatočných skúseností
expertov s projektmi (hodnoteniami) očakávaného rozsahu. Experti sú vo vzťahu k preukázaniu min. hodnoty projektu
rozdelení do troch úrovní: 1. min. hodnota 100 000,- EUR kľúčoví metodicko strategickí experti, 2. min. hodnota 50
000,- EUR výkonní experti, 0,- EUR experti pre špecifické oblasti (ekonomický, životné prostredie), kde odbornosť je
preukázaná dosiahnutým vzdelaním s kombináciou praxe. Minimálny počet praktických skúseností by mal preukázať
dostatočné skúsenosti expertov a zabezpečenie kvality výstupov vychádzajúc z toho, že opätovne danú činnosť
vykonávali. Čo sa týka projektového manažéra požiadavkou na projekt v min. hodnote 600 000,- EUR sa má preukázať
jeho skúsenosť s riadením projektu väčšieho rozsahu. V rámci preukázania celkovej praxe je taktiež projektový tím
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rozdelený do dvoch úrovní (5 rokov praxe a 10 rokov praxe). Požiadavka 10 rokov praxe na odborného garanta je
požadovaná z dôvodu, aby preukázal skúsenosti z min. dvoch programových období (2000 2006, 2007 2013). V
ostatných prípadoch je požadovaná prax 5 rokov, čo v kombinácií s preukázaním zrealizovaných projektov má
zabezpečiť dostatočnú kvalitu výstupov - vykonaných hodnotení. Všeobecné informácie, týkajúce sa technickej alebo
odbornej spôsobilosti: Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a/alebo
odbornej spôsobilosti spoločne. 
Záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity
inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že
pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou
s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného
vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi
poskytnuté. Doklady, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené sumou v euro alebo
cudzej mene (inej ako €), záujemca predloží v pôvodnej mene a v mene euro (€). Prepočet inej meny na euro (€)
záujemca prepočíta podľa platného kurzu ECB k 31.12. roku, ktorého sa údaj týka a daný prepočet preukáže.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov 
Je uvedená v texte na splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti.

III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)    OSOBITNÉ PODMIENKY PRE ZÁKAZKY NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii

Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu:  Nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby

Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby:  Áno

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    DRUH POSTUPU 

IV.1.1)    Druh postupu
Užšia súťaž

IV.1.2)    Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky, alebo na účasť 
Predpokladaný počet dodávateľov:  Počet
Počet/Minimálny počet:  10
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:  Kritérium: A.1 - Celková finančná hodnota referencií
poskytnutých služieb podľa bodu III.2.3. 3.1. A. 2 - Celkový počet referencií poskytnutých služieb podľa bodu III.2.3
3.1. Pod platnou referenciou je myslená referencia, ktorá v celom rozsahu spĺňa minimálne požiadavky uvedené v bode
III.2.3. 3.1. Maximálny počet bodov, ktoré možno získať za jednotlivé kritériá: A.1 - Celková finančná hodnota referencií
maximálne 50 bodov, A. 2 - Celkový počet referencií - maximálne 50 bodov. Spôsob výberu záujemcov: Ak podmienky
účasti splní desať alebo menej ako desať záujemcov, verejný obstarávateľ zašle výzvu na predkladanie ponúk všetkým
záujemcom, ktorí splnili podmienky účasti. Ak podmienky účasti splní viac ako desať záujemcov, verejný obstarávateľ
zostaví poradie záujemcov nasledujúcim spôsobom: Kritérium A. 1 - Maximálny počet bodov sa pridelí záujemcovi s
najvyšším celkovým súčtom hodnôt predložených referencií podľa bodu III.2.3 3.1. Pri ostatných záujemcoch sa určí
úmerou. Hodnotenie tohto kritéria pri ostatných záujemcoch sa vyjadrí ako podiel súčtu hodnôt referencií
vyhodnocovaného záujemcu a záujemcu s najvyšším celkovým súčtom hodnôt predložených referencií prenásobený
maximálnym počtom bodov pre toto kritérium. Kritérium A. 2 - Maximálny počet bodov sa pridelí záujemcovi s najvyšším
počtom referencií podľa bodu III.2.3 3.1. Pri ostatných záujemcoch sa určí úmerou. Hodnotenie tohto kritéria pri
ostatných záujemcoch sa vyjadrí ako podiel počtu referencií vyhodnocovaného záujemcu a záujemcu s najvyšším
počtom predložených referencií prenásobený maximálnym počtom bodov pre toto kritérium. Po pridelení príslušného
počtu bodov za jednotlivé posudzované kritéria verejný obstarávateľ vykoná súčet pridelených bodov jednotlivým
záujemcom. Na základe počtu získaných bodov verejný obstarávateľ určí poradie záujemcov. Na predloženie ponuky
budú vyzvaní prví desiati záujemcovia, ktorí dosiahnu najvyšší počet bodov vo výslednom bodovom hodnotení.

IV.2)    KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 
IV.2.1)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska
kritérií uvedených ďalej (kritériá na vyhodnotenie ponúk je potrebné uviesť s ich relatívnou váhou alebo v zostupnom
poradí dôležitosti, ak nemožno z preukázateľných dôvodov uviesť ich relatívnu váhu)
1. Cena za poskytnutie časti predmetu zákazky za ucelené strednodobé hodnotenie pokroku dosiahnutého v realizácii OP
ŽP s dôrazom na plnenie cieľov operačného programu, výkonnosť operačného programu a príspevok k napĺňaniu
horizontálnych priorít v eur bez DPH  - 15
2. Cena za poskytnutie časti predmetu zákazky za tematické hodnotenie zamerané na identifikáciu ukazovateľov dopadu
OP ŽP v eur bez DPH  - 10
3. Cena za poskytnutie časti predmetu zákazky za ucelené tematické hodnotenie OP ŽP z hľadiska ich prínosu k plneniu
požiadaviek vyplývajúcich z environmentálneho acquis a dopadov na životné prostredie a verejné zdravie v eur bez DPH
- 10

7/9



4. Cena za poskytnutie časti predmetu zákazky za ucelené tematické hodnotenie ekonomických a sociálnych dopadov OP
ŽP na podporované územie cieľa Konvergencia v eur bez DPH  - 10
5. Cena za poskytnutie časti predmetu zákazky za ucelené tematické hodnotenie na úrovni jednotlivých prioritných osí
OP ŽP a ich prínosu k rozvoju regiónov na území cieľa Konvergencia v eur bez DPH  - 10
6. Cena za poskytnutie časti predmetu zákazky za ex-ante hodnotenie operačného programu/ operačných programov
pre programové  obdobie 2014-2020 vrátane procesu SEA v eur bez DPH  - 15
7. Cena za poskytnutie časti predmetu zákazky za prípravu návrhu postupov hodnotenia a plánu hodnotenia pre
programové obdobie 2014-2020 v eur bez DPH  - 10
8. Cena za poskytnutie časti predmetu zákazky za operatívne hodnotenia OP ŽP v eur bez DPH  - 10
9. Cena za človekodeň za poskytnutie predmetu zákazky za ad-hoc poradenské činnosti v oblasti hodnotenia v eur bez
DPH  - 10
10. Cena za človekodeň za poskytnutie predmetu zákazky za vyhodnotenie stavu naplnenia indikátorov projektov v eur
bez DPH  - 10

IV.2.2)    Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia:  Nie

IV.3)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
IV.3.1)    Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ

MŽP/NL-3/2013
IV.3.2)    Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Áno
Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:  2013/S 023-035686
z:  01.02.2013

IV.3.4)    Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas:  18.03.2013 09:00

IV.3.6)    Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
SK

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1)    INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA

Toto obstarávanie sa bude opakovať:  Nie
VI.2)    INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy):  Operačný programu Životné prostredie, prioritná os
Technická pomoc

VI.3)    DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.3.1. Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom (v slovenskom) jazyku.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť
predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v
českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. 
VI.3.2. Pokiaľ v tomto oznámení nie je uvedené inak, všetky dokumenty predložené v rámci žiadosti o účasť alebo v
ponuke, a to vrátane plnomocenstiev, čestných vyhlásení alebo dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti
musia byt v origináli alebo ako úradne osvedčené kópie originálu. 
VI.3.3. Záujemcovia budú zaradení do procesu obstarávania na základe predloženia žiadosti o účasť vrátane dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok účasti (ich všetky časti) a iných doplňujúcich dokladov podľa tohto oznámenia, a to
v súlade s požiadavkami a pokynmi uvedenými v tomto oznámení. 
VI.3.4. Žiadosť o účasť sa podáva písomne. Písomná žiadosť o účasť spolu s dokladmi preukazujúcimi splnenie
podmienok účasti musí byť doručená osobne alebo poštovou zásielkou na adresu kontaktnej osoby: PROCESS
MANAGEMENT, s.r.o., Gaštanová 13, 811 04 Bratislava. 
VI.3.5. Žiadosť o účasť musí obsahovať tieto údaje: 
(I) názov záujemcu (členov skupiny dodávateľov); 
(II) adresa sídla/miesta podnikania záujemcu (členov skupiny dodávateľov); 
(III) telefónne a faxové číslo záujemcu (členov skupiny dodávateľov); 
(IV) kontaktná e-mailová adresa záujemcu (členov skupiny dodávateľov); 
(V) úplný zoznam členov skupiny dodávateľov (v prípade skupiny dodávateľov). 
Žiadosť o účasť musí byť podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu. V prípade skupiny dodávateľov musí byť žiadosť o
účasť podpísaná všetkými členmi skupiny dodávateľov. Žiadosť o účasť a všetky doklady musia byť očíslované a
spoločne pevne zviazané a zabezpečené proti otvoreniu tejto väzby. 
VI.3.6. V prípade skupiny dodávateľov musí byť prílohou žiadosti o účasť aj osobitné písomné splnomocnenie pre
jedného člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene
skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu obstarania. Úkony
splnomocneného zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči verejnému obstarávateľovi záväzné. Písomné
splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov. VI.3.7. Záujemca vloží doklady tvoriace
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žiadosť o účasť do nepriehľadnej obálky alebo obalu. Obálka alebo obal musia byť uzatvorené a zabezpečené proti
nežiaducemu otvoreniu a označené nasledujúcimi údajmi: 
(a) adresa verejného obstarávateľa; 
(b) názov a adresa sídla alebo miesta podnikania záujemcu (členov skupiny dodávateľov); 
(c) označenie: "Súťaž - kvalifikácia - neotvárať!"; 
(d) heslo: "Realizácia externých hodnotení OPŽP". 
VI.3.8. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením žiadosti o účasť, dokladov, ktorými sa preukazuje
splnenie podmienok účasti, a iných dokladov súvisiacich s týmto oznámením, ako i spojené s predkladaním ponuky
znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok
verejného obstarávania. 
VI.3.9. Žiadosť o vysvetlenie podmienok účasti uvedených v tomto oznámení musí záujemca doručiť kontaktnej osobe
na kontaktné miesto písomne najneskôr do 04. 03. 2013 do 14:00h. Komunikáciu na tieto účely obstarávateľ určuje v
slovenskom jazyku. Verejný obstarávateľ oznámi vysvetlenia podmienok účasti všetkým známym záujemcom
bezodkladne, najneskôr však 6 dní pred uplynutím lehoty na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok
účasti, za predpokladu, že o ne požiadali v lehote určenej vyššie. 
VI.3.10. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania z dôvodov uvedených
v § 46 zákona. 
VI.3.11. V bode II.1.2) má byť správne uvedené: Kód NUTS: SK010.

VI.4)    ODVOLACIE KONANIE
VI.4.1)    Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL):  http://www.uvo.gov.sk
Orgán zodpovedný za mediáciu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Nám. Ľ. Štúra 1 , 812 35 Bratislava
Slovensko

VI.4.3)    Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo:  31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL):  http://www.uvo.gov.sk

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.02.2013
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