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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: 12

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
Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky

II.1.2)    Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služieb č.:  12
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:  Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky 
Nám. Ľ. Štúra 1 
812 35 Bratislava 
a 
vybrané lokality Slovenskej republiky podľa súťažných podkladov
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) 
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na geologický
prieskum životného prostredia. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie podrobného prieskumu pravdepodobných
environmentálnych záťaží na vybraných 31 prioritných lokalitách a prieskumu environmentálnych záťaží na 23
prioritných lokalitách, ktoré predstavujú vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie v jednotlivých krajoch
Slovenskej republiky. Geologický prieskum bude vykonaný v plnom súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických
prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a s vyhláškou č. 51/2008 Z. z. ktorou sa vykonáva geologický
zákon v znení neskorších predpisov.

II.1.6)    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 71351000-3 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 71351913-6,  71351900-2 

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:  Áno
Počet častí:  20
jednu alebo viac častí

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 uveden v súťažných podkladoch
Hodnota:  6 980 000,0000 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:  15

PRÍLOHA B - INFORMÁCIE O ČASTIACH
 
Časť: 1
NÁZOV
Prieskum prioritných pravdepodobných environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Bratislavského kraja:
Bratislava Ružinov Čierny les, Bratislava - UNS, Bratislava prístav, Boldog pesticídny sklad
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1)    STRUČNÝ OPIS 
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na 
geologický prieskum životného prostredia.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 71351000-3 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 71351913-6,  71351900-2 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Identifikácia, overenie a potvrdenie prítomnosti pravdepodobných environmentálnych záťaží v skúmanom území,
komplexný prieskum stavu podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia v oblasti výskytu environmentálnej záťaže
využívajúci geofyzikálne, geochemické, technické, meračské, laboratórne a iné geologické práce v takom rozsahu, aby
umožnili preskúmanie plošného a priestorového rozsahu a miery znečistenia, identifikáciu zdrojov a ohnísk znečistenia,
identifikáciu a charakteristiku všetkých znečisťujúcich látok vrátane ich kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov,
zhodnotenie spôsobu šírenia znečistenia a vývoja znečistenia, zhodnotenie rizika vyplývajúceho z environmentálnej
záťaže na ľudské zdravie a životné prostredie.
Hodnota:  530 000,0000 EUR

4)    ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA 
Obdobie
v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Hodnota:  15
 
Časť: 2
NÁZOV
Prieskum prioritných pravdepodobných environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Nitrianskeho kraja: Nová
Dedina pesticídny sklad, Levice práčovne a čistiarne, Štúrovo Žst. a TNS, TNS Nové Zámky

1)    STRUČNÝ OPIS 
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na 
geologický prieskum životného prostredia.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 71351000-3 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 71351913-6,  71351900-2 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Identifikácia, overenie a potvrdenie prítomnosti pravdepodobných environmentálnych záťaží v skúmanom území,
komplexný prieskum stavu podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia v oblasti výskytu environmentálnej záťaže
využívajúci geofyzikálne, geochemické, technické, meračské, laboratórne a iné geologické práce v takom rozsahu, aby
umožnili preskúmanie plošného a priestorového rozsahu a miery znečistenia, identifikáciu zdrojov a ohnísk znečistenia,
identifikáciu a charakteristiku všetkých znečisťujúcich látok vrátane ich kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov,
zhodnotenie spôsobu šírenia znečistenia a vývoja znečistenia, zhodnotenie rizika vyplývajúceho z environmentálnej
záťaže na ľudské zdravie a životné prostredie.
Hodnota:  290 000,0000 EUR

4)    ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA 
Obdobie
v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Hodnota:  15
 
Časť: 3
NÁZOV
Prieskum prioritných pravdepodobných environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Trenčianskeho a
Banskobystrického kraja: Zemianske Kostoľany vojenský areál, Bošany - skládky Koželužní, Utekáč skláreň
Clara,Hontianske Tesáre - pesticídny sklad

1)    STRUČNÝ OPIS 
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na 
geologický prieskum životného prostredia.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 71351000-3 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 71351913-6,  71351900-2 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Identifikácia, overenie a potvrdenie prítomnosti pravdepodobných environmentálnych záťaží v skúmanom území,
komplexný prieskum stavu podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia v oblasti výskytu environmentálnej záťaže
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využívajúci geofyzikálne, geochemické, technické, meračské, laboratórne a iné geologické práce v takom rozsahu, aby
umožnili preskúmanie plošného a priestorového rozsahu a miery znečistenia, identifikáciu zdrojov a ohnísk znečistenia,
identifikáciu a charakteristiku všetkých znečisťujúcich látok vrátane ich kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov,
zhodnotenie spôsobu šírenia znečistenia a vývoja znečistenia, zhodnotenie rizika vyplývajúceho z environmentálnej
záťaže na ľudské zdravie a životné prostredie.
Hodnota:  390 000,0000 EUR

4)    ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA 
Obdobie
v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Hodnota:  15
 
Časť: 4
NÁZOV
Prieskum prioritných pravdepodobných environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Žilinského kraja:Kráľova
Lehota skládka III, Fačkov skládka TKO, centrum obce, Kysucké Nové Mesto skládka TKO, Kysucké NovéMesto skládka
pri SPŠ

1)    STRUČNÝ OPIS 
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na 
geologický prieskum životného prostredia.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 71351000-3 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 71351913-6,  71351900-2 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Identifikácia, overenie a potvrdenie prítomnosti pravdepodobných environmentálnych záťaží v skúmanom území,
komplexný prieskum stavu podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia v oblasti výskytu environmentálnej záťaže
využívajúci geofyzikálne, geochemické, technické, meračské, laboratórne a iné geologické práce v takom rozsahu, aby
umožnili preskúmanie plošného a priestorového rozsahu a miery znečistenia, identifikáciu zdrojov a ohnísk znečistenia,
identifikáciu a charakteristiku všetkých znečisťujúcich látok vrátane ich kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov,
zhodnotenie spôsobu šírenia znečistenia a vývoja znečistenia, zhodnotenie rizika vyplývajúceho z environmentálnej
záťaže na ľudské zdravie a životné prostredie.
Hodnota:  200 000,0000 EUR

4)    ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA 
Obdobie
v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Hodnota:  15
 
Časť: 5
NÁZOV
Prieskum prioritných pravdepodobných environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Žilinského a Trenčianskeho
kraja: Martin kasárne SNP, Jamník kasárne a letisko Mokraď, Považská Bystrica - areál bývalých Považských strojární

1)    STRUČNÝ OPIS 
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na 
geologický prieskum životného prostredia.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 71351000-3 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 71351913-6,  71351900-2 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Identifikácia, overenie a potvrdenie prítomnosti pravdepodobných environmentálnych záťaží v skúmanom území,
komplexný prieskum stavu podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia v oblasti výskytu environmentálnej záťaže
využívajúci geofyzikálne, geochemické, technické, meračské, laboratórne a iné geologické práce v takom rozsahu, aby
umožnili preskúmanie plošného a priestorového rozsahu a miery znečistenia, identifikáciu zdrojov a ohnísk znečistenia,
identifikáciu a charakteristiku všetkých znečisťujúcich látok vrátane ich kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov,
zhodnotenie spôsobu šírenia znečistenia a vývoja znečistenia, zhodnotenie rizika vyplývajúceho z environmentálnej
záťaže na ľudské zdravie a životné prostredie.
Hodnota:  750 000,0000 EUR

4)    ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA 
Obdobie
v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Hodnota:  15
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Časť: 6
NÁZOV
Prieskum prioritných pravdepodobných environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Prešovského kraja: Rovné
sklad pri CO.BE.R. PLUS, spol. s r.o., Vysoké Tatry skládka Pod lesom

1)    STRUČNÝ OPIS 
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na 
geologický prieskum životného prostredia.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 71351000-3 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 71351913-6,  71351900-2 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Identifikácia, overenie a potvrdenie prítomnosti pravdepodobných environmentálnych záťaží v skúmanom území,
komplexný prieskum stavu podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia v oblasti výskytu environmentálnej záťaže
využívajúci geofyzikálne, geochemické, technické, meračské, laboratórne a iné geologické práce v takom rozsahu, aby
umožnili preskúmanie plošného a priestorového rozsahu a miery znečistenia, identifikáciu zdrojov a ohnísk znečistenia,
identifikáciu a charakteristiku všetkých znečisťujúcich látok vrátane ich kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov,
zhodnotenie spôsobu šírenia znečistenia a vývoja znečistenia, zhodnotenie rizika vyplývajúceho z environmentálnej
záťaže na ľudské zdravie a životné prostredie.
Hodnota:  80 000,0000 EUR

4)    ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA 
Obdobie
v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Hodnota:  15
 
Časť: 7
NÁZOV
Prieskum prioritných pravdepodobných environmentálnych záťaží na vybraných 
lokalitách Prešovského kraja:Prešov Sokolovské kasárne, Prešov Duklianske kasárne, Prešov letisko, Žst. 
Poprad

1)    STRUČNÝ OPIS 
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na 
geologický prieskum životného prostredia.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 71351000-3 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 71351913-6,  71351900-2 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Identifikácia, overenie a potvrdenie prítomnosti pravdepodobných environmentálnych záťaží v skúmanom území,
komplexný prieskum stavu podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia v oblasti výskytu environmentálnej záťaže
využívajúci geofyzikálne, geochemické, technické, meračské, laboratórne a iné geologické práce v takom rozsahu, aby
umožnili preskúmanie plošného a priestorového rozsahu a miery znečistenia, identifikáciu zdrojov a ohnísk znečistenia,
identifikáciu a charakteristiku všetkých znečisťujúcich látok vrátane ich kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov,
zhodnotenie spôsobu šírenia znečistenia a vývoja znečistenia, zhodnotenie rizika vyplývajúceho z environmentálnej
záťaže na ľudské zdravie a životné prostredie.
Hodnota:  530 000,0000 EUR

4)    ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA 
Obdobie
v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Hodnota:  15
 
Časť: 8
NÁZOV
Prieskum prioritných pravdepodobných environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Košického kraja: NižnáSlaná -
odkalisko a haldy, Markušovce okolie ťažba rúd, Rudňany ťažba a úprava rúd, Slovinky ťažba a úprava rúd, Michalovce
MK autopark, Čelovce - pesticídny sklad

1)    STRUČNÝ OPIS 
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na 
geologický prieskum životného prostredia.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 71351000-3 
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Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 71351913-6,  71351900-2 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Identifikácia, overenie a potvrdenie prítomnosti pravdepodobných environmentálnych záťaží v skúmanom území,
komplexný prieskum stavu podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia v oblasti výskytu environmentálnej záťaže
využívajúci geofyzikálne, geochemické, technické, meračské, laboratórne a iné geologické práce v takom rozsahu, aby
umožnili preskúmanie plošného a priestorového rozsahu a miery znečistenia, identifikáciu zdrojov a ohnísk znečistenia,
identifikáciu a charakteristiku všetkých znečisťujúcich látok vrátane ich kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov,
zhodnotenie spôsobu šírenia znečistenia a vývoja znečistenia, zhodnotenie rizika vyplývajúceho z environmentálnej
záťaže na ľudské zdravie a životné prostredie.
Hodnota:  510 000,0000 EUR

4)    ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA 
Obdobie
v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Hodnota:  15
 
Časť: 9
NÁZOV
Prieskum prioritnej environmentálnej záťaže na lokalite Bratislavského kraja: Vrakunská cesta skládka CHZJD

1)    STRUČNÝ OPIS 
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na 
geologický prieskum životného prostredia.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 71351000-3 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 71351913-6,  71351900-2 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Identifikácia, overenie a potvrdenie prítomnosti pravdepodobných environmentálnych záťaží v skúmanom území,
komplexný prieskum stavu podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia v oblasti výskytu environmentálnej záťaže
využívajúci geofyzikálne, geochemické, technické, meračské, laboratórne a iné geologické práce v takom rozsahu, aby
umožnili preskúmanie plošného a priestorového rozsahu a miery znečistenia, identifikáciu zdrojov a ohnísk znečistenia,
identifikáciu a charakteristiku všetkých znečisťujúcich látok vrátane ich kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov,
zhodnotenie spôsobu šírenia znečistenia a vývoja znečistenia, zhodnotenie rizika vyplývajúceho z environmentálnej
záťaže na ľudské zdravie a životné prostredie.
Hodnota:  200 000,0000 EUR

4)    ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA 
Obdobie
v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Hodnota:  15
 
Časť: 10
NÁZOV
Prieskum prioritných environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Bratislavského kraja: Pezinok oblasť rudných
baní a starých banských diel, vrátane odkalísk, Kuchyňa letisko

1)    STRUČNÝ OPIS 
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na 
geologický prieskum životného prostredia.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 71351000-3 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 71351913-6,  71351900-2 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Identifikácia, overenie a potvrdenie prítomnosti pravdepodobných environmentálnych záťaží v skúmanom území,
komplexný prieskum stavu podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia v oblasti výskytu environmentálnej záťaže
využívajúci geofyzikálne, geochemické, technické, meračské, laboratórne a iné geologické práce v takom rozsahu, aby
umožnili preskúmanie plošného a priestorového rozsahu a miery znečistenia, identifikáciu zdrojov a ohnísk znečistenia,
identifikáciu a charakteristiku všetkých znečisťujúcich látok vrátane ich kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov,
zhodnotenie spôsobu šírenia znečistenia a vývoja znečistenia, zhodnotenie rizika vyplývajúceho z environmentálnej
záťaže na ľudské zdravie a životné prostredie.
Hodnota:  200 000,0000 EUR

4)    ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA 
Obdobie
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v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Hodnota:  15
 
Časť: 11
NÁZOV
Prieskum prioritných environmentálnych záťaží záťaží na vybraných lokalitách Nitrianskeho kraja: Pukanec skládka kalov
Hampoch, Bielovce - pesticídny sklad

1)    STRUČNÝ OPIS 
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na 
geologický prieskum životného prostredia.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 71351000-3 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 71351913-6,  71351900-2 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Identifikácia, overenie a potvrdenie prítomnosti pravdepodobných environmentálnych záťaží v skúmanom území,
komplexný prieskum stavu podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia v oblasti výskytu environmentálnej záťaže
využívajúci geofyzikálne, geochemické, technické, meračské, laboratórne a iné geologické práce v takom rozsahu, aby
umožnili preskúmanie plošného a priestorového rozsahu a miery znečistenia, identifikáciu zdrojov a ohnísk znečistenia,
identifikáciu a charakteristiku všetkých znečisťujúcich látok vrátane ich kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov,
zhodnotenie spôsobu šírenia znečistenia a vývoja znečistenia, zhodnotenie rizika vyplývajúceho z environmentálnej
záťaže na ľudské zdravie a životné prostredie.
Hodnota:  90 000,0000 EUR

4)    ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA 
Obdobie
v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Hodnota:  15
 
Časť: 12
NÁZOV
Prieskum prioritných environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Nitrianskeho kraja: Komárno bývalý areál
armády SA, Komárno Harčáš - skládka TKO

1)    STRUČNÝ OPIS 
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na 
geologický prieskum životného prostredia.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 71351000-3 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 71351913-6,  71351900-2 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Identifikácia, overenie a potvrdenie prítomnosti pravdepodobných environmentálnych záťaží v skúmanom území,
komplexný prieskum stavu podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia v oblasti výskytu environmentálnej záťaže
využívajúci geofyzikálne, geochemické, technické, meračské, laboratórne a iné geologické práce v takom rozsahu, aby
umožnili preskúmanie plošného a priestorového rozsahu a miery znečistenia, identifikáciu zdrojov a ohnísk znečistenia,
identifikáciu a charakteristiku všetkých znečisťujúcich látok vrátane ich kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov,
zhodnotenie spôsobu šírenia znečistenia a vývoja znečistenia, zhodnotenie rizika vyplývajúceho z environmentálnej
záťaže na ľudské zdravie a životné prostredie.
Hodnota:  120 000,0000 EUR

4)    ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA 
Obdobie
v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Hodnota:  15
 
Časť: 13
NÁZOV
Prieskum prioritných environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Trenčianskeho kraja: Žst. Bánovce nad
Bebravou, Myjava Holíčov vrch - skládka galvanických kalov

1)    STRUČNÝ OPIS 
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na 
geologický prieskum životného prostredia.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
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Hlavný slovník: 71351000-3 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 71351913-6,  71351900-2 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Identifikácia, overenie a potvrdenie prítomnosti pravdepodobných environmentálnych záťaží v skúmanom území,
komplexný prieskum stavu podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia v oblasti výskytu environmentálnej záťaže
využívajúci geofyzikálne, geochemické, technické, meračské, laboratórne a iné geologické práce v takom rozsahu, aby
umožnili preskúmanie plošného a priestorového rozsahu a miery znečistenia, identifikáciu zdrojov a ohnísk znečistenia,
identifikáciu a charakteristiku všetkých znečisťujúcich látok vrátane ich kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov,
zhodnotenie spôsobu šírenia znečistenia a vývoja znečistenia, zhodnotenie rizika vyplývajúceho z environmentálnej
záťaže na ľudské zdravie a životné prostredie.

4)    ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA 
Obdobie
v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Hodnota:  15
 
Časť: 14
NÁZOV
Prieskum prioritných environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Trenčianskeho, Trnavského a Banskobystrického
kraja: Nové Mesto nad Váhom areál vojenského útvaru, Nemšová - bývalý areál armády SA,Piešťany areál vojenského
útvaru, Rimavská Sobota bývalý areál armády SA

1)    STRUČNÝ OPIS 
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na 
geologický prieskum životného prostredia.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 71351000-3 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 71351913-6,  71351900-2 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Identifikácia, overenie a potvrdenie prítomnosti pravdepodobných environmentálnych záťaží v skúmanom území,
komplexný prieskum stavu podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia v oblasti výskytu environmentálnej záťaže
využívajúci geofyzikálne, geochemické, technické, meračské, laboratórne a iné geologické práce v takom rozsahu, aby
umožnili preskúmanie plošného a priestorového rozsahu a miery znečistenia, identifikáciu zdrojov a ohnísk znečistenia,
identifikáciu a charakteristiku všetkých znečisťujúcich látok vrátane ich kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov,
zhodnotenie spôsobu šírenia znečistenia a vývoja znečistenia, zhodnotenie rizika vyplývajúceho z environmentálnej
záťaže na ľudské zdravie a životné prostredie.

4)    ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA 
Obdobie
v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Hodnota:  15
 
Časť: 15
NÁZOV
Prieskum prioritnej environmentálnej záťaže na lokalite Žilinského kraja: Žilina východné priemyselné pásmo

1)    STRUČNÝ OPIS 
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na 
geologický prieskum životného prostredia.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 71351000-3 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 71351913-6,  71351900-2 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Identifikácia, overenie a potvrdenie prítomnosti pravdepodobných environmentálnych záťaží v skúmanom území,
komplexný prieskum stavu podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia v oblasti výskytu environmentálnej záťaže
využívajúci geofyzikálne, geochemické, technické, meračské, laboratórne a iné geologické práce v takom rozsahu, aby
umožnili preskúmanie plošného a priestorového rozsahu a miery znečistenia, identifikáciu zdrojov a ohnísk znečistenia,
identifikáciu a charakteristiku všetkých znečisťujúcich látok vrátane ich kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov,
zhodnotenie spôsobu šírenia znečistenia a vývoja znečistenia, zhodnotenie rizika vyplývajúceho z environmentálnej
záťaže na ľudské zdravie a životné prostredie.
Hodnota:  600 000,0000 EUR

4)    ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA 
Obdobie

8/16



v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Hodnota:  15
 
Časť: 16
NÁZOV
Prieskum prioritných environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Košického a Prešovského kraja: Poproč Petrova
dolina, Smolník ťažba pyritových rúd, Merník ortuťové bane

1)    STRUČNÝ OPIS 
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na 
geologický prieskum životného prostredia.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 71351000-3 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 71351913-6,  71351900-2 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Identifikácia, overenie a potvrdenie prítomnosti pravdepodobných environmentálnych záťaží v skúmanom území,
komplexný prieskum stavu podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia v oblasti výskytu environmentálnej záťaže
využívajúci geofyzikálne, geochemické, technické, meračské, laboratórne a iné geologické práce v takom rozsahu, aby
umožnili preskúmanie plošného a priestorového rozsahu a miery znečistenia, identifikáciu zdrojov a ohnísk znečistenia,
identifikáciu a charakteristiku všetkých znečisťujúcich látok vrátane ich kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov,
zhodnotenie spôsobu šírenia znečistenia a vývoja znečistenia, zhodnotenie rizika vyplývajúceho z environmentálnej
záťaže na ľudské zdravie a životné prostredie.
Hodnota:  350 000,0000 EUR

4)    ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA 
Obdobie
v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Hodnota:  15
 
Časť: 17
NÁZOV
Prieskum prioritných environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Košického a Prešovského kraja:Pozdišovce
bývalé štátne hmotné rezervy sklad, Rožkovany mrak chlórovaných uhľovodíkov, Bardejov Snaha,Bardejov - JAS

1)    STRUČNÝ OPIS 
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na 
geologický prieskum životného prostredia.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 71351000-3 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 71351913-6,  71351900-2 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Identifikácia, overenie a potvrdenie prítomnosti pravdepodobných environmentálnych záťaží v skúmanom území,
komplexný prieskum stavu podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia v oblasti výskytu environmentálnej záťaže
využívajúci geofyzikálne, geochemické, technické, meračské, laboratórne a iné geologické práce v takom rozsahu, aby
umožnili preskúmanie plošného a priestorového rozsahu a miery znečistenia, identifikáciu zdrojov a ohnísk znečistenia,
identifikáciu a charakteristiku všetkých znečisťujúcich látok vrátane ich kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov,
zhodnotenie spôsobu šírenia znečistenia a vývoja znečistenia, zhodnotenie rizika vyplývajúceho z environmentálnej
záťaže na ľudské zdravie a životné prostredie.
Hodnota:  400 000,0000 EUR

4)    ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA 
Obdobie
v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Hodnota:  15
 
Časť: 18
NÁZOV
Prieskum prioritnej environmentálnej záťaže na lokalite Košického kraja: Chemko Strážske - odpadový kanál

1)    STRUČNÝ OPIS 
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na 
geologický prieskum životného prostredia.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 71351000-3,  71351913-6,  71351900-2 
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3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Identifikácia, overenie a potvrdenie prítomnosti pravdepodobných environmentálnych záťaží v skúmanom území,
komplexný prieskum stavu podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia v oblasti výskytu environmentálnej záťaže
využívajúci geofyzikálne, geochemické, technické, meračské, laboratórne a iné geologické práce v takom rozsahu, aby
umožnili preskúmanie plošného a priestorového rozsahu a miery znečistenia, identifikáciu zdrojov a ohnísk znečistenia,
identifikáciu a charakteristiku všetkých znečisťujúcich látok vrátane ich kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov,
zhodnotenie spôsobu šírenia znečistenia a vývoja znečistenia, zhodnotenie rizika vyplývajúceho z environmentálnej
záťaže na ľudské zdravie a životné prostredie.
 
Časť: 19
NÁZOV
Prieskum prioritnej environmentálnej záťaže na lokalite Košického kraja: VSP - Čierna nad Tisou

1)    STRUČNÝ OPIS 
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na 
geologický prieskum životného prostredia.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 71351000-3 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 71351913-6,  71351900-2 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Identifikácia, overenie a potvrdenie prítomnosti pravdepodobných environmentálnych záťaží v skúmanom území,
komplexný prieskum stavu podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia v oblasti výskytu environmentálnej záťaže
využívajúci geofyzikálne, geochemické, technické, meračské, laboratórne a iné geologické práce v takom rozsahu, aby
umožnili preskúmanie plošného a priestorového rozsahu a miery znečistenia, identifikáciu zdrojov a ohnísk znečistenia,
identifikáciu a charakteristiku všetkých znečisťujúcich látok vrátane ich kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov,
zhodnotenie spôsobu šírenia znečistenia a vývoja znečistenia, zhodnotenie rizika vyplývajúceho z environmentálnej
záťaže na ľudské zdravie a životné prostredie.
Hodnota:  200 000,0000 EUR

4)    ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA 
Obdobie
v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Hodnota:  15
 
Časť: 20
NÁZOV
Identifikácia a prieskum environmentálnych záťaží metódami diaľkového prieskumu Zeme

1)    STRUČNÝ OPIS 
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na 
geologický prieskum životného prostredia.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 71351000-3 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 71351913-6,  71351900-2 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Identifikácia, overenie a potvrdenie prítomnosti pravdepodobných environmentálnych záťaží, overenie a potvrdenie
rozsahu vybraných environmentálnych záťaží na lokalitách uvedených v častiach 1 až 19 zákazky prostredníctvom metód
diaľkového prieskumu Zeme, identifikácia vývoja znečistenia na základe porovnania, analýzy a interpretácie leteckých a
družicových snímok so submetrovým rozlíšením z rozličných časových období, GIS spracovanie výsledkov DPZ, databáza
analytických a inerpretačných výsledkov získaných metódami diaľkového prieskumu Zeme, vypracovanie záverečnej
správy z identifikácie a prieskumu environmentálnych záťaží metódami diaľkového prieskumu Zeme, príprava podkladov
na aktualizáciu informačného systému environmentálnych záťaží.
Hodnota:  500 000,0000 EUR

4)    ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA 
Obdobie
v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Hodnota:  15

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

Verejný obstarávateľ nevyžaduje zloženie zábezpeky na zabezpečenie ponuky.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
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tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani
preddavky na plnenie predmetu zákazky. Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na
základe daňového dokladu vystaveného zmluvným partnerom.

III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade, ak ponuku do sútaže 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. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2
zákona predložením: 
1.1.1 výpisu z registra trestov, nie starším ako tri mesiace k poslednému dňu lehoty určenej na predloženie žiadosti o
účasť, že nebol záujemca 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 starším ako tri mesiace k poslednému dňu lehoty určenej na predloženie žiadosti o
účasť, že nebol naňho 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 starším 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 starším 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 službu, v ktorom bude uvedená činnosť podnikania: 
Projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu
životného prostredia. Vykonávanie geofyzikálnych, geochemických a technických prác pre geologický prieskum.
Monitorovanie geologických faktorov životného prostredia. 
1.2 Podľa § 128 ods. 1 zákona záujemca zapísaný v zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie môže nahradiť
doklady podľa § 26 ods. 2 zákona 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, 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
uchádzača alebo 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 (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 preukazuje verejný obstarávateľ.

III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
2.1 Záujemca preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie predložením: 
2.1.1 § 27 ods. 1 písm. a) vyjadrenie banky (bánk), v ktorej má záujemca vedený účet o solventnosti a schopnosti plniť
finančné záväzky za roky 2010, 2011, 2012 predložené v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčená fotokópia
týchto dokumentov nie staršie ako 3 mesiace ku dnu predkladania žiadosti o účasť. Vyjadrenie banky (bánk) musí
obsahovať: potvrdenie, že záujemca nebol za 3 posledné roky v nepovolenom debete. Uchádzač zároveň predloží aj
čestné vyhlásenie o tom, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty. Toto vyhlásenie predloží
uchádzač v originálnom vyhotovení podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo ako úradne overená kópia
potvrdenia, 
2.1.2 § 27 ods. 1 písm. d) obrat. Prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky (2009, 2010, 2011), za
ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač preukáže splnenie tejto
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podmienky predložením výkazu ziskov a strát alebo výkazu o príjmoch a výdavkoch za posledné tri hospodárske roky, za
ktoré sú dostupné, ktoré musia byť overené príslušným daňovým úradom podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ročným obratom sa myslia
celkové výnosy vykázané vo výkaze ziskov a strát. U uchádzača, ktorý vedie jednoduché účtovníctvo, sa pod ročným
obratom myslí celkový príjem. Minimálny požadovaný obrat v eur bez DPH za obdobie predchádzajúcich 3 rokov musí
byť vo výške predpokladanej ceny časti, alebo súčtu častí zákazky, o ktoré sa uchádzač uchádza. 
2.1.3 § 27 ods. 1 písm. d) obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka (geologické služby). Uchádzač predloží čestné
vyhlásenie, podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, o obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka,
za tri posledné hospodárske roky (2009, 2010, 2011), za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti. Minimálny požadovaný obrat v oblasti predmetu zákazky v eur bez DPH za obdobie
predchádzajúcich 3 rokov musí byť vo výške predpokladanej ceny časti, alebo súčtu častí zákazky, o ktoré sa uchádzač
uchádza. Toto vyhlásenie predloží uchádzač v originálnom vyhotovení podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo
ako úradne overenú kópiu vyhlásenia. 
Odôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti: Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky a jej jednotlivých
častí a na spôsob úhrad faktúr je potrebné, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť bezproblémovo plniť predmet
zákazky. 2.2 V prípade, ak záujemca alebo uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj
ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača. 2.3
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi alebo
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 alebo uchádzač
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 alebo uchádzačovi
poskytnuté. 
2.4 Uchádzač, ktorého tvorí skupina podnikateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú finančného a
ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne. 
2.5 Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené sumou v cudzej mene,
záujemca ich predloží v pôvodnej mene a v mene euro. Prepočet inej meny na euro záujemca prepočíta kurzom
vyhláseným ECB (Európskou centrálnou bankou) platným ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov
Je uvedená v texte jednotlivých podmienok účasti na preukázanie ekonomického a finančného postavenia.

III.2.3)Technická spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
3.1 Záujemca musí v ponuke predložiť nasledovné doklady a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú
spôsobilosť podľa § 28 zákona: 
3.1.1 §28 ods. 1 písm. a) - Zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet
zákazky za predchádzajúce 3 roky (2010, 2011, 2012) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Pod pojmom
rovnaký alebo obdobný charakter služieb sú myslené: 
- pre 1.-19. časť zákazky - geologický prieskum životného prostredia zameraný na environmentálne záťaže alebo
znečistenie geologického prostredia, rizikové analýzy environmentálnych záťaží alebo znečistených území, identifikácia
environmentálnych záťaží a monitoring geologických faktorov životného prostredia, 
- pre 20. časť zákazky diaľkový prieskum Zeme zameraný na prieskum životného prostredia Zoznam poskytnutých
služieb s vyššie uvedenou podmienkou musí obsahovať: 
Pre 1.-19. časť zákazky: 
- 1 alebo viac zákaziek týkajúcich sa geologického prieskumu životného prostredia alebo monitoringu geologických
faktorov životného prostredia so zameraním na environmentálne záťaže alebo znečistenie geologického prostredia v
minimálnom objeme 1/3 z predpokladanej ceny časti alebo súčtu častí zákazky, o ktoré sa uchádzač uchádza, v eur bez
DPH. 
- min. 1 zákazku týkajúcu sa vypracovania rizikovej analýzy environmentálnej záťaže alebo rizikovej analýzy
znečisteného územia 
Pre 20. časť zákazky: 
- 1 alebo viac zákaziek diaľkového prieskumu Zeme zameraného na prieskum životného prostredia v minimálnom
objeme 1/3 z predpokladanej ceny 20. časti zákazky, v eur bez DPH. - min. 1 zákazku diaľkového prieskumu Zeme so
zameraním na identifikáciu vývoja znečistenia. 
V zozname zmlúv musí byť uvedená: 
identifikácia odberateľa a kontakt na odberateľa, (kontaktná osoba, telefonické spojenie, e-mailové spojenie) 
názov a stručný opis predmetu zmluvy, 
zmluvná cena zákazky v Eur bez DPH, 
lehota poskytnutia služby, 
potvrdenie plnenia zákazky odberateľom: 
ak bol/a odberateľom: 
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- verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, 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
uchádzač vyhlásením o ich dodaní. 
3.1.2 §28 ods. 1 písm. c) údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality
bez ohľadu na to, v akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť pre časti 1 až 19
zákazky doklady/ certifikáty týkajúce sa kvality laboratórnych prác a technických prác, ktoré uchádzač plánuje použiť pri
plnení zákazky. Uchádzač uvedie najmä špeciálne druhy skúšok a technické práce vykonávané na základe príslušného
oprávnenia a odbornej spôsobilosti na výkon týchto prác. 
3.1.3.1 §28 ods. 1 písm. d) opisom technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na
zabezpečenie kvality a jeho študijných a výskumných zariadení. Uchádzač predloží úradne osvedčenú kópiu: 
- certifikátu kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality
uchádzačom alebo rovnocenný dôkaz o opatreniach na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie
príslušného certifikátu, resp. doklad o zabezpečení systému riadenia kvality (ISO 9001); uchádzač predloží certifikát
systému riadenia kvality podľa EN ISO 9001, resp. iné dôkazy preukazujúce opatrenia na zabezpečenie kvality (ISO) v
oblasti geologických a/alebo technických prác. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané
príslušnými orgánmi členských štátov EÚ za účelom preukázania opatrení použitých na zabezpečenie kvality. 
3.1.3.2 § 28 ods. 1 písm. h) - uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca
použije pri plnení zmluvy. Uchádzač predloží úradne osvedčenú kópiu: 
- certifikátu kvality, vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje zavedenie opatrení environmentálneho
manažérstva uchádzača alebo rovnocenný dôkaz o zavedení opatrenia environmentálneho manažérstva podľa
požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu, resp. doklad o zavedení opatrení environmentálneho manažérstva ISO
14001; uchádzač predloží certifikát kvality o zavedení opatrení environmentálneho manažérstva, resp. iné dôkazy
preukazujúce zavedenie environmentálneho manažérstva v oblasti geologických a/alebo technických prác. Verejný
obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ za účelom preukázania
opatrení použitých na zabezpečenie environmentálneho manažérstva. 
3.1.4 §28 ods. 1 písm. g) - údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií riadiacich zamestnancov,
osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby. Uchádzač preukáže, že disponuje riadiacimi zamestnancami (tzv.
kľúčoví odborníci uchádzača), ktorí majú potrebnú odbornú prax a vzdelanie na poskytnutie služieb, ktoré sú predmetom
tejto zákazky. Uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky predložením dokladov o vzdelaní, odbornej kvalifikácii a
dosiahnutých spôsobilostiach a predložením životopisu kľúčových odborníkov zodpovedných za poskytnutie služieb, z
ktorého obsahu bude jednoznačne vyplývať splnenie tejto podmienky. Minimálny počet vyžadovaných kľúčových
odborníkov: 
Pre 1.-19. časť zákazky (5 osôb): 
3.1.4.1 zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy - 1 osoba Pre geologickú časť riešenia geologickej úlohy: 
3.1.4.2 odborne spôsobilá osoba na geologický prieskum životného prostredia - 1 osoba 
3.1.4.3 odborne spôsobilá osoba na hydrogeologický prieskum 1 osoba 
3.1.4.4 odborne spôsobilá osoba na geofyzikálne práce 1 osoba 
Pre technickú časť geologickej úlohy (vrty, sondy) 
3.1.4.5 odborne spôsobilá osoba na vrtné práce 1 osoba 
Pre 20. časť zákazky (3 osoby): 
3.1.4.6 zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy - 1 osoba 
3.1.4.7 odborne spôsobilá osoba na geofyzikálne práce - 2 osoby 
Požadovaná minimálna odborná kvalifikácia a odborná prax kľúčových odborníkov uchádzača: 
3.1.4.1 zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy pre 1. -19. časť zákazky: 
Zodpovedný riešiteľ musí mať odbornú spôsobilosť na geologický prieskum životného prostredia, na hydrogeologický
prieskum a na geochemické práce. Zároveň sa požaduje, aby zodpovedný riešiteľ mal odbornú kvalifikáciu pre oblasť
analýzy rizika znečisteného územia. Zodpovedný riešiteľ musí mať min. 10 rokov odbornej praxe, počas ktorej vykonal
minimálne 5 geologických úloh zameraných na prieskum environmentálnych záťaží alebo znečisteného geologického
prostredia a minimálne 2 analýzy rizika znečisteného územia za posledných 10 rokov. Preukazovanie: kópia preukazu
odbornej spôsobilosti, kópia dokladu o kvalifikácii pre oblasť analýzy rizika znečisteného územia, profesijný životopis a
zoznam vyriešených geologických úloh obdobného zamerania ako je predmet zákazky s uvedením kontaktných osôb
zadávateľa úlohy. 
3.1.4.2 odborne spôsobilá osoba na geologický prieskum životného prostredia Požaduje sa odborná spôsobilosť na
geologický prieskum životného prostredia a min. 5 rokov odbornej praxe, počas ktorej táto odborne spôsobilá osoba
vykonala minimálne 3 geologické úlohy zamerané na prieskum environmentálnych záťaží alebo znečisteného
geologického prostredia za posledných 5 rokov. 
Preukazovanie: kópia preukazu o odbornej spôsobilosti, profesijný životopis a zoznam vyriešených geologických úloh
obdobného zamerania ako je predmet zákazky s uvedením kontaktných osôb zadávateľa úlohy. 3.1.4.3 odborne
spôsobilá osoba na hydrogeologický prieskum Požaduje sa odborná spôsobilosť na hydrogeologický prieskum a min. 5
rokov odbornej praxe, počas ktorej táto odborne spôsobilá osoba vykonala minimálne 3 geologické úlohy zamerané na
prieskum environmentálnych záťaží alebo znečisteného geologického prostredia za posledných 5 rokov. Preukazovanie:
kópia preukazu o odbornej spôsobilosti, profesijný životopis a zoznam vyriešených geologických úloh obdobného
zamerania ako je predmet zákazky s uvedením kontaktných osôb zadávateľa úlohy. 
3.1.4.4 odborne spôsobilá osoba na geofyzikálne práce Požaduje sa odborná spôsobilosť na geofyzikálne práce a min. 5
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rokov odbornej praxe, počas ktorej táto odborne spôsobilá osoba vykonala geofyzikálne práce minimálne na 3 úlohách
zameraných na prieskum environmentálnych záťaží alebo znečisteného geologického prostredia za posledných 5 rokov. 
Preukazovanie: kópia preukazu o odbornej spôsobilosti, profesijný životopis a zoznam vyriešených geologických úloh
obdobného zamerania ako je predmet zákazky s uvedením kontaktných osôb zadávateľa úlohy. 
3.1.4.5 odborne spôsobilá osoba na vrtné práce Požaduje sa odborná spôsobilosť podľa § 4 ods. 1 vyhlášky MH SR č.
208/1993 Z. z. (o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a
činnosti vykonávanej banským spôsobom) alebo na základe ekvivalentného predpisu pre výkon funkcie vedúci pracovník
a min. 5 rokov odbornej praxe, počas ktorej táto odborne spôsobilá osoba riadila technické (vrtné) práce minimálne na 5
úlohách zameraných na prieskum environmentálnych záťaží alebo znečisteného geologického prostredia za posledných 5
rokov. Preukazovanie: kópie preukazov o odborných spôsobilostiach, profesijný životopis a zoznam vyriešených
geologických úloh obdobného zamerania ako je predmet zákazky s uvedením kontaktných osôb zadávateľa úlohy. 
3.1.4.6 zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy pre 20. časť zákazky: 
Požaduje sa odborná spôsobilosť na geologický prieskum životného prostredia, na hydrogeologický prieskum a na
geofyzikálne práce. Zodpovedný riešiteľ musí mať min. 10 rokov odbornej praxe, počas ktorej vykonal minimálne 3
geologické úlohy obdobného charakteru za posledných 10 rokov. 
Preukazovanie: kópia preukazu odbornej spôsobilosti, profesijný životopis a zoznam vyriešených geologických úloh
obdobného zamerania ako je predmet zákazky s uvedením kontaktných osôb zadávateľa úlohy. 
3.1.4.7 odborne spôsobilá osoba na geofyzikálne práce Požaduje sa odborná spôsobilosť na geofyzikálne práce a min. 5
rokov odbornej praxe, počas ktorej táto odborne spôsobilá osoba vykonala minimálne 3 úlohy zamerané na geofyzikálny
prieskum metódami diaľkového prieskumu Zeme. 
Zoznam vyriešených geologických úloh (zmlúv) musí obsahovať minimálne: titul, meno a priezvisko zodpovedného
riešiteľa; názov poskytnutej služby a stručný opis; čas plnenia úlohy, od - do (mesiac, rok); názov alebo obchodné meno
a sídlo zadávateľa/ objednávateľa, resp. zamestnávateľa; kontaktnú osobu (meno) zamestnanca zadávateľa, resp.
zamestnávateľa a tel. č., e-mail, kde je možné si tieto údaje overiť. Verejný obstarávateľ je oprávnený si tieto údaje
overiť z archívu Geofondu Štátneho geologického ústavu D. Štúra, prípadne z iných dostupných archívov alebo
informačných zdrojov. 
3.1.5 §28 ods. 1 písm. j) údajmi o technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na poskytnutie služby; Pre 1. 19.
časť zákazky uchádzač predloží zoznam strojov a zariadení potrebných na vykonávanie geologických prác, ktoré má k
dispozícii. 
Pre 20. časť zákazky je potrebné preukazovať údaje o technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na
vykonanie služby, najmä na spracovanie údajov získaných z diaľkového prieskumu Zeme. 
3.1.6 §28 ods. 1 písm. k) uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač poskytujúci služby v úmysle
zabezpečiť subdodávateľom. Podiel subdodávateľsky zabezpečovaných služieb je potrebné rozpísať v členení: druh
prác, subdodávateľ, % podiel k ponukovej cene. 
3.2 Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: Vzhľadom na skutočnosť, že predmetom zákazky je geologický
prieskum environmentálnych záťaží, t.j. kontaminácie vody, pôdy a horninového prostredia, kde množstvo a
koncentrácia znečisťujúcich látok predstavujú závažné riziko pre zdravie ľudí a životné prostredie, je nevyhnutné, aby
geologické práce riadili a vykonávali vysoko kvalifikované odborne spôsobilé osoby s dostatočnou praxou a
skúsenosťami. Pri neodbornom riadení a realizácií geologických prác hrozí nebezpečenstvo explózií, nekontrolovaného
úniku nebezpečných látok do prostredia, otrava plynmi, poškodenie podzemných nádrží a produktovodov a pod. Údaje o
obdobných zákazkách a ich počte, o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej spôsobilosti a odbornej kvalifikácií
riadiacich zamestnancov, prípadne o technickom vybavení a o podiele zmluvy, ktoré sú vyžadované na preukázanie
technickej a odbornej spôsobilosti, vyplývajú z členenia zákazky na časti a majú preukázať schopnosť uchádzača
poskytovať jednotlivé odborné služby (činnosti), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou predmetu zákazky a majú zabezpečiť
vykonanie služby kvalitne, na požadovanej profesionálnej úrovni a bez rizika ohrozenia životov a zdravia ľudí a životného
prostredia, najmä zdrojov pitnej vody. 
3.3 Uchádzač alebo 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 uchádzač verejnému
obstarávateľovi alebo 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 alebo uchádzač 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 alebo uchádzačovi poskytnuté. 
3.4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa § 28 zákona o verejnom obstarávaní
spoločne. 
3.5 Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené sumou v cudzej mene,
záujemca ich predloží v pôvodnej mene a v mene euro. Prepočet inej meny na euro záujemca prepočíta kurzom
vyhláseným ECB (Európskou centrálnou bankou) platným ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov 
Je uvedená v texte jednotlivých podmienok účasti na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti.

III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
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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 
IV.2)    KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 

IV.2.1)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

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-4/2013
IV.3.2)    Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky

Áno
Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:  2013/S 015-021231
z:  22.01.2013

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 program Životné prostredie

VI.3)    DOLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.3.1. 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.3.2. Žiadosť o účasť sa podáva písomne. Písomná žiadosť o účasť spolu s dokladmi preukazujúcimi splnenie
podmienok účasti musí byt doručená osobne alebo ako poštová zásielka na adresu kontaktnej osoby, t.j. PROCESS
MANAGEMENT, s.r.o., Gaštanová 13, 811 04 Bratislava. 
VI.3.3. 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 byt podpísaná osobou oprávnenou konať v
mene záujemcu. V prípade skupiny dodávateľov musí byt žiadosť o účasť podpísaná všetkými členmi skupiny
dodávateľov. Žiadosť o účasť a všetky doklady musia byt očíslované a spoločne pevne zviazané a zabezpečené proti
otvoreniu tejto väzby. 
VI.3.4. V prípade skupiny dodávateľov musí byt 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 byt podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov. VI.3.5. Záujemca vloží doklady tvoriace
žiadosť o účasť do nepriehľadnej obálky alebo obalu. Obálka alebo obal musia byt uzatvorené a zapečatené proti
nežiaducemu otvoreniu a označené nasledujúcimi údajmi: (a) adresa kontaktného miesta uvedená v Prílohe A.III; (b)
názov a adresa sídla alebo miesta podnikania záujemcu (členov skupiny dodávateľov); (c) označenie: Súťaž - kvalifikácia
- neotvárať!; (d) heslo: Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR. 
VI.3.6. Pokiaľ v tomto oznámení nie je uvedené inak, musia byt všetky dokumenty predložené v rámci žiadosti o účasť
alebo v ponuke, a to vrátane plnomocenstiev, čestných vyhlásení a dokladov, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok
účasti v origináli alebo úradne osvedčenej kópii originálu. 
VI.3.7. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia
byt predložené v pôvodnom jazyku a súčasné musia byt preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v
českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. 
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VI.3.8 Komunikáciu pre účely zadávania zákazky obstarávateľ určuje v slovenskom jazyku. 
VI.3.9. Ak by ktorýkoľvek doklad podľa záujemcu obsahoval osobné údaje podľa zákona c. 428/2002Z.z. o ochrane
osobných údajov, v znení neskorších predpisov, je záujemca povinný zabezpečiť nečiateľnosť takýchto údajov na
príslušnej listine alebo dokumente alebo zabezpečiť pre obstarávateľa súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov na
účely verejného obstarávania. Ak by ktorýkoľvek doklad podľa záujemcu obsahoval obchodné tajomstvo, je záujemca
povinný toto označiť. 
VI.3.10. 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. 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.3.11. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že je oprávnený uzatvoriť zmluvu až po odsúhlasení zmluvy poskytovateľom
nenávratných finančných prostriedkov z Európskych fondov a verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť
zmluvu, ak nedôjde k jej schváleniu poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov z Európskych fondov. 
VI.3.12. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásenú súťaž z dôvodov uvedených v § 46 zákona. VI.3.13.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu so skupinou dodávateľov, ak v období od uplynutia lehoty
na predloženie žiadosti o účasť, až do dňa uzavretia zmluvy dôjde k zmene zloženia tejto skupiny dodávateľov; verejný
obstarávateľ uzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorého ponuka bola najlepšie hodnotená spomedzi neúspešných
uchádzačov. 
VI.3.14. 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.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
Námestie Ľudovíta 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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