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

 
Druh postupu: Verejná 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):  Námestie Ľudovíta Štúra 1, 81235 Bratislava
Kontaktná osoba: Viera Medveďová
Telefón: +421 259562478
Fax: +421 259562031
Email: verejne.obstaravanie@enviro.gov.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

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
Áno
Príloha A.IV) ADRESY INÉHO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA, V MENE KTORÉHO VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
NAKUPUJE
 
Úradný názov:  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo:  30845572
Poštová adresa:  Kutuzovova 8
Mesto/Obec:  Bratislava
PSČ:  832 47
Štát:  Slovensko

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    OPIS 

II.1.1)    Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom
Sanácia 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:  pre časti č. 1, 2, 3, 4, a
6 predmetu zákazky: 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 
a 
pre časť č. 5 predmetu zákazky: 
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Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 
a 
vybrané lokality Slovenskej republiky podľa bodu 2.4 súťažných podkladov.
Kód NUTS:SK0

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 sanáciu
vybraných environmentálnych záťaží. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží na
vybraných 19 prioritných lokalitách environmentálnych záťaží, ktoré predstavujú vysoké riziko pre ľudské zdravie a
životné prostredie.

II.1.6)    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 71351910-5 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 71351200-5 

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:  6
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 uvedené v súťažných podkladoch.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota:  37 572 906,2400 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
B4 (001) / Bratislava - Devínska Nová Ves - kameňolom Srdce

1)    STRUČNÝ OPIS 
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu
vybraných environmentálnych záťaží. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie environmentálnej záťaže na
vybranej lokalite, ktorá predstavuje vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 71351910-5 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 71351200-5 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Bude uvedené v súťažných podkladoch.
Hodnota:  10 222 688,8800 EUR

4)    ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA 
Obdobie
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota:  15
 
Časť: 2
NÁZOV
TT (1847) / Voderady - skládka komunálneho odpadu

1)    STRUČNÝ OPIS 
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Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu
vybraných environmentálnych záťaží. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie environmentálnej záťaže na
vybranej lokalite, ktorá predstavuje vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 71351910-5 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 71351200-5 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Bude uvedené v súťažných podkladoch.
Hodnota:  2 837 631,1300 EUR

4)    ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA 
Obdobie
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota:  15
 
Časť: 3
NÁZOV
NM (008) / Nové Mesto nad Váhom - areál vojenského útvaru, KN (011) / Komárno - areál po Sovietskej armáde, KN
(013) / Komárno  Madzagoš, LV (015) / Pukanec  skládka kalov Hampoch, 

1)    STRUČNÝ OPIS 
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu
vybraných environmentálnych záťaží. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží na
vybraných lokalitách environmentálnych záťaží, ktoré predstavujú vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 71351910-5 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 71351200-5 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Bude uvedené v súťažných podkladoch.
Hodnota:  7 198 305,7300 EUR

4)    ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA 
Obdobie
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota:  15
 
Časť: 4
NÁZOV
BB (012) / Ľubietová  Podlipa, ML (004) / Krásny Brod - skládka Monastýr - starý odpad, SV (013) / Stakčín - skládka
TKO s OP

1)    STRUČNÝ OPIS 
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu
vybraných environmentálnych záťaží. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží na
vybraných lokalitách environmentálnych záťaží, ktoré predstavujú vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 71351910-5 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 71351200-5 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Bude uvedené v súťažných podkladoch.
Hodnota:  2 888 909,9800 EUR

4)    ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA 
Obdobie
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota:  15
 
Časť: 5
NÁZOV
RS (1979) / Rimavská Sobota  areál po SA  armáda SR, ZV (007) / Sliač  letisko  juh, ZV (003) / Lešť (vojenský obvod)
hlavný tábor, ZV (002) / Lešť (vojenský obvod)  garážové dvory, TN (007) / Nemšová  vojenský útvar, RK (001) /
Ivachnová  garážový dvor po Sovietskej armáde

1)    STRUČNÝ OPIS 
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Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu
vybraných environmentálnych záťaží. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží na
vybraných lokalitách environmentálnych záťaží, ktoré predstavujú vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 71351910-5 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 71351200-5 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Bude uvedené v súťažných podkladoch.
Hodnota:  9 867 578,2700 EUR

4)    ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA 
Obdobie
v mesiacoch (od zadania zákazky)
Hodnota:  15
 
Časť: 6
NÁZOV
SE (007) / Jablonica  depo,  BN (003) / Bánovce nad Bebravou  ŽS, BR (003) / Brezno  ŽSR Brezno, RV (1858) / Plešivec
- rušňové depo, Cargo a.s.

1)    STRUČNÝ OPIS 
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu
vybraných environmentálnych záťaží. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží na
vybraných lokalitách environmentálnych záťaží, ktoré predstavujú vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.

2)    SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 71351910-5 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 71351200-5 

3)    MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH 
Bude uvedené v súťažných podkladoch.
Hodnota:  4 557 792,2500 EUR

4)    ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA 
Obdobie
v mesiacoch (od zadania zákazky)
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 vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 1% z
predpokladanej hodnoty časti zákazky alebo súčtu častí, na ktoré uchádzač predkladá ponuku. Spôsob zloženia a
vrátenia zábezpeky bude uvedený 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
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Životné
prostredie a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu. 
Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného
poskytovateľom. 
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.

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 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie
preukáže podľa § 26 ods. 2, ods. 4, ods. 5 alebo § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní predložením:  
1.1.1 výpisu z registra trestov, nie staršieho ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky, že nebol uchádzač ani jeho
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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 uchádzač 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 ku dňu predloženia ponuky, 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 ku dňu
predloženia ponuky, že uchádzač 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 ku dňu predloženia ponuky, že
uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
1.1.5 dokladu o oprávnení poskytovať službu, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá
uchádzač ponuku, v ktorom bude uvedená činnosť podnikania: 
Projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh - sanácia environmentálnych záťaží, hydrogeologický
prieskum a geologický prieskum životného prostredia. Vykonávanie geofyzikálnych prác, geochemických prác, terénnych
meračských prác, technologických prác a technických prác pre geologický prieskum. Monitorovanie geologických
faktorov životného prostredia.  
1.1.6 čestným vyhlásením, že uchádzač nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je
osobou, 
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní, bola 
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej
štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní,  
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní. 
1.1.7 čestným vyhlásením, že uchádzač nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s
osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha
výkonom rozhodnutia, 
1.1.8 čestným vyhlásením, že uchádzač nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu,
náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia 
1.2 Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným
vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi
úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným
obstarávateľom. 
1.3 Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 01. 07. 2013
(t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné
obstarávanie (ďalej len úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v
procese verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na základe skutočnosti, že verejný obstarávateľ v takomto
prípade bude v zmysle § 33 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnocovať splnenie podmienok účasti uvedených
v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní spôsobom podľa § 128 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.  
1.4 Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013
(t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30. 06. 2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie
o zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať toto
potvrdenie na základe skutočnosti, že verejný obstarávateľ v takomto prípade bude v zmysle § 33 ods. 4 zákona o
verejnom obstarávaní vyhodnocovať splnenie podmienok účasti uvedených v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
spôsobom podľa § 128 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v
procese verejného obstarávania, že spĺňa aj podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h)
zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento údaj potvrdenie neobsahuje. Splnenie týchto podmienok účasti môže
podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013
preukázať tým, že v ponuke predloží doklady na preukázanie splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp.
aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) zákona o

5/12



verejnom obstarávaní]. 
1.5 Ak podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06.
2013 opomenie v ponuke predložiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j),
príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. písm. f) zákona
o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ ho písomne požiada o doplnenie týchto dokladov. Podnikateľ môže
doplniť doklady jedným z týchto spôsobov: 
a)doplnením dokladov prostredníctvom oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor úrad zverejňuje na svojom webovom
sídle, s priložením dokladov podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) zákona o verejnom obstarávaní,  
b)predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h)
zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona priamo
verejnému obstarávateľovi.  
1.6 V zmysle § 33 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané
príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. 
1.7 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 preukazuje člen
skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 
1.8 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 a výkladovým stanoviskom č. 10/2013 k osobnému postaveniu podľa zákona o verejnom
obstarávaní zverejnenom na internetovej stránke úradu.

III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie v zmysle
§ 27 zákona o verejnom obstarávaní (originál alebo úradne osvedčená kópia dokladov): 
 
2.1 Podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a podľa špecifík daného verejného obstarávania sa uvedú podmienky
účasti požadované v zmysle § 27 zákona o verejnom obstarávaní:  
2.1.1 § 27 ods. 1 písm. a) zákona - Vyjadrenia banky (bánk) alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má uchádzač
vedený účet, o solventnosti a schopnosti plniť finančné záväzky za posledné tri roky (roky 2010, 2011, 2012) predložené
v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčená fotokópia týchto dokumentov - nie staršie ako 3 mesiace ku dňu
uplynutia lehoty na predkladania ponúk. Banková informácia musí obsahovať informáciu o schopnosti uchádzača plniť
finančné záväzky. V prípade, že uchádzač má účty vedené vo viacerých bankových inštitúciách, verejný obstarávateľ
požaduje predloženie bankovej informácie od každej z nich. Uchádzač zároveň predloží aj čestné vyhlásenie v
originálnom vyhotovení podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača o tom, že v iných bankových
inštitúciách nemá vedené peňažné účty.  
Odôvodnenie primeranosti: Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, spôsob úhrad faktúr a stanovenú lehotu
splatnosti faktúry je potrebné, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť pokryť finančné náklady spojené s plnením
predmetu zákazky. 
 
2.1.2 § 27 ods. 1 písm. d) prehľad o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v
závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. 
Uchádzač preukáže splnenie tejto 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. 511/1992Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení
neskorších predpisov. V prípade, ak uchádzač je osoba, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky
výkaz ziskov a strát a ak uchádzač 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. Pre vyhodnotenie Obratu sa do úvahy bude brat riadok 05 Tržby z predaja vlastných výrobkov
a služieb z Výkazu ziskov a strát, alebo riadok 02 Predaj výrobkov a služieb z Výkazu o príjmoch a výdavkoch. 
Minimálny celkový obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku
prevádzkovania činnosti (kumulatívne), musí byť minimálne vo výške predpokladanej hodnoty časti zákazky alebo súčtu
častí zákaziek, na ktoré uchádzač predkladá ponuku.  
Odôvodnenie primeranosti: Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky jednotlivých častí predmetu zákazky, spôsob
úhrad faktúr a stanovenú lehotu splatnosti faktúry je potrebné, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť bezproblémovo
plniť predmet zákazky. 
 
2.1.3 § 27 ods. 1 písm. d) prehľad o obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka (geologické služby) za posledné tri
hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. 
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, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti. 
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Minimálny požadovaný obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú
dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti (kumulatívne), musí byť minimálne vo výške 20%
z predpokladanej hodnoty časti zákazky alebo súčtu častí predmetu zákaziek, na ktoré uchádzač predkladá ponuku.  
Odôvodnenie primeranosti: Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky jednotlivých častí predmetu zákazky, spôsob
úhrad faktúr a stanovenú lehotu splatnosti faktúry je potrebné, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť bezproblémovo
plniť predmet zákazky. 
 
Všeobecné informácie, týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia: 
Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením
uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. 
V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné
doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu. 
Uchádzač 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 preukázať, že pri plnení zmluvy bude
môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia. Túto skutočnosť preukazuje 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 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje
uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania
zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo
prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým
nie je dotknutá. 
V súlade s ustanovením § 32 ods. 3 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní, keďže ide o nadlimitnú zákazku s
predpokladanou hodnotou viac ako 10 miliónov eur, na účely preukázania finančného a ekonomického postavenia
finančnými zdrojmi tretej osoby je verejný obstarávateľ oprávnený akceptovať len doklad podľa § 27 ods. 1 písm. a)
zákona o verejnom obstarávaní. 
Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom,
verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie. 
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú finančného a
ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne.  
Na prepočet ostatnej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej
banky) za príslušný kalendárny rok.
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
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť vo
verejnom obstarávaní (originál alebo úradne osvedčená kópia dokladov). 
Podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a podľa špecifík daného verejného obstarávania sa uvedú podmienky účasti
požadované v zmysle § 28 zákona o verejnom obstarávaní:  
3.1 podľa § 28 ods. 1 písm. a) - zoznamom poskytnutých služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je
predmet zákazky za predchádzajúce tri roky doplneným potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením cien,
lehôt dodania a odberateľov, ak odberateľom: 
- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 
- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim
ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.  
Pod pojmom rovnaký alebo obdobný charakter služieb sú myslené: 
Sanácia environmentálnej záťaže, sanácia znečisteného horninového prostredia, pôdy alebo podzemnej vody a
geologický prieskum alebo monitoring životného prostredia zameraný na environmentálne záťaže alebo na znečistené
horninové prostredie, pôdu alebo podzemnú vodu. 
Zoznam poskytnutých služieb s vyššie uvedenou podmienkou musí obsahovať: 
- minimálne 5 zákaziek týkajúcich sa sanácie environmentálnych záťaží alebo sanácie horninového prostredia, pôdy
alebo podzemnej vody,  
- minimálne 3 zákazky týkajúce sa geologického prieskumu alebo monitoringu životného prostredia so zameraním na
environmentálne záťaže alebo znečistené horninové prostredie, pôdu alebo podzemnú vodu,  
- minimálne 3 zákazky týkajúce sa vypracovania rizikovej analýzy environmentálnej záťaže alebo rizikovej analýzy
znečisteného územia.  
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, 
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- lehota poskytnutia služby,  
- potvrdenie o kvalite plnenia zákazky odberateľom. 
Odôvodnenie primeranosti: Vzhľadom na predpokladanú hodnotu a dobu trvania zákazky je potrebné, aby mal uchádzač
v predmetnej oblasti dostatočné skúsenosti s poskytnutím obdobných služieb. 
3.2 podľa §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
doklady/certifikáty týkajúce sa kvality odberu vzoriek, kvality a akreditácie laboratórnych prác a kvality technických prác,
ktoré uchádzač plánuje použiť pri plnení zákazky a doklady/certifikáty týkajúce sa nakladania s nebezpečnými odpadmi.
Uchádzač uvedie najmä špeciálne druhy skúšok, technické práce a sanačné technológie vykonávané na základe
príslušného oprávnenia a odbornej spôsobilosti na výkon týchto prác. 
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: Verejný obstarávateľ považuje za potrebné, aby uchádzač
preukázal, že je schopný plniť predmet zmluvy v požadovanej kvalite. 
3.3 podľa §28 ods. 1 písm. d) opisom technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom 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 v oblasti geologických sanačných prác a pre oblasť nakladania s nebezpečnými odpadmi, resp. iné dôkazy
preukazujúce opatrenia na zabezpečenie kvality (ISO) v oblasti geologických sanačných prác a pre oblasť nakladania s
nebezpečnými odpadmi. 
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: Verejný obstarávateľ považuje za potrebné, aby uchádzač
preukázal, že je schopný plniť predmet zmluvy v požadovanej kvalite, čoho preukázaním bude aj zavedenie systému
kvality. 
3.4 podľa § 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 v oblasti geologických sanačných prác a pre
oblasť nakladania s nebezpečnými odpadmi; uchádzač predloží certifikát kvality o zavedení opatrení environmentálneho
manažérstva, resp. iné dôkazy preukazujúce zavedenie environmentálneho manažérstva v oblasti geologických
sanačných prác a pre oblasť nakladania s nebezpečnými odpadmi. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné
osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ za účelom preukázania opatrení použitých na zabezpečenie
environmentálneho manažérstva.  
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: Verejný obstarávateľ považuje za potrebné, aby uchádzač
preukázal, že je schopný plniť predmet zmluvy v súlade s predpismi v oblasti environmentálneho manažérstva, čoho
preukázaním bude aj predloženie dokladu o zavedení opatrení environmentálneho manažérstva. 
3.5 podľa § 28 ods. 1 písm. g) - údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich
zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby. Uchádzač preukáže, že disponuje riadiacimi
zamestnancami (tzv. kľúčoví odborníci uchádzača), ktorí majú potrebnú odbornú prax, odborné spôsobilosti, kvalifikáciu
a vzdelanie na poskytnutie služieb, ktoré sú predmetom tejto zákazky. Uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky
predložením dokladov o vzdelaní, odbornej kvalifikácii, dosiahnutých odborných spôsobilostiach a predložením životopisu
kľúčových odborníkov zodpovedných za poskytnutie služieb, z ktorého obsahu bude jednoznačne vyplývať splnenie tejto
podmienky.  
3.5.1 Minimálny počet vyžadovaných kľúčových odborníkov: 
Vyžaduje sa preukázanie minimálne 8 kľúčových odborníkov: 
3.5.1.1 zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy - 1 osoba 
3.5.1.2 kľúčový odborník na geologický prieskum životného prostredia - 1 osoba 
3.5.1.3 kľúčový odborník na hydrogeologický prieskum - 1 osoba 
3.5.1.4 kľúčový odborník na geochemické práce - 1 osoba 
3.5.1.5 kľúčový odborník na inžiniersko- geologický prieskum - 1 osoba 
3.5.1.6 kľúčový odborník na technické práce - 1 osoba 
3.5.1.7 kľúčový odborník na riadenie likvidácie závažných  
prevádzkových nehôd (havárií) - 1 osoba 
3.5.1.8 kľúčový odborník na nakladanie s nebezpečnými odpadmi1 osoba 
Uchádzač predkladá doklady za 8 kľúčových odborníkov, bez ohľadu na to na koľko častí predmetu zákazky predkladá
ponuku. 
Požadovaná minimálna odborná kvalifikácia, odborné spôsobilosti a odborná prax kľúčových odborníkov uchádzača: 
3.5.1.1 zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: 
Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy musí mať odbornú spôsobilosť na geologický prieskum životného prostredia,
hydrogeologický prieskum a na geochemické práce. Zároveň sa požaduje, aby zodpovedný riešiteľ mal odbornú
kvalifikáciu pre oblasť analýzy rizika znečisteného územia a odbornú spôsobilosť na nakladanie s odpadmi podľa § 40
ods. 9 zákona č. 223/2001 Z.z. (o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) v znení neskorších predpisov
alebo ekvivalentný doklad/osvedčenie vydané podľa právnych noriem v krajine sídla kľúčového odborníka. Zodpovedný
riešiteľ geologickej úlohy musí mať min. 10 rokov odbornej praxe, počas ktorej riadil minimálne 5 geologických úloh
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zameraných na problematiku riešenia sanácie environmentálnych záťaží alebo sanácie znečisteného horninového
prostredia, pôdy alebo podzemnej vody a vypracoval minimálne 3 analýzy rizika znečisteného územia za posledných 10
rokov. 
Preukazovanie: kópie preukazov o odbornej spôsobilosti, kópia dokladu o kvalifikácii pre oblasť analýzy rizika
znečisteného územia vydaného odbornou vzdelávacou inštitúciou, kópia dokladu o vzdelaní, profesijný životopis s
uvedením praxe v príslušnom odbore a zoznam vyriešených a riadených geologických úloh s uvedením kontaktných osôb
zadávateľa úlohy. 
3.5.1.2 kľúčový odborník 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 problematiku riešenia sanácie
environmentálnych záťaží alebo sanácie znečisteného horninového prostredia, pôdy alebo podzemnej vody za
posledných 5 rokov. 
Preukazovanie: kópia preukazu o odbornej spôsobilosti, profesijný životopis a zoznam požadovaných vyriešených
geologických úloh s uvedením kontaktných osôb zadávateľa úlohy. 
3.5.1.3 kľúčový odborník 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 problematiku riešenia sanácie
environmentálnych záťaží alebo sanácie znečisteného horninového prostredia, pôdy alebo podzemnej vody za
posledných 5 rokov. 
Preukazovanie: kópia preukazu o odbornej spôsobilosti, profesijný životopis a zoznam požadovaných vyriešených
geologických úloh s uvedením kontaktných osôb zadávateľa úlohy. 
3.5.1.4 kľúčový odborník na geochemické práce 
Požaduje sa odborná spôsobilosť na geochemické práce a min. 5 rokov odbornej praxe, počas ktorej táto odborne
spôsobilá osoba vykonala minimálne 3 geologické úlohy zamerané na problematiku riešenia sanácie environmentálnych
záťaží alebo sanácie znečisteného horninového prostredia, pôdy alebo podzemnej vody za posledných 5 rokov. 
Preukazovanie: kópia preukazu o odbornej spôsobilosti, profesijný životopis a zoznam požadovaných vyriešených
geologických úloh s uvedením kontaktných osôb zadávateľa úlohy. 
3.5.1.5 kľúčový odborník na inžinierskogeologický prieskum 
Požaduje sa odborná spôsobilosť na inžinierskogeologický prieskum a min. 5 rokov odbornej praxe, počas ktorej táto
odborne spôsobilá osoba vykonala minimálne na 3 geologické úlohy zamerané na problematiku riešenia sanácie
environmentálnych záťaží alebo sanácie znečisteného horninového prostredia, pôdy alebo podzemnej vody alebo
sanácie geologického prostredia za posledných 5 rokov. 
Preukazovanie: kópia preukazu o odbornej spôsobilosti, profesijný životopis a zoznam požadovaných vyriešených
geologických úloh s uvedením kontaktných osôb zadávateľa úlohy. 
3.5.1.6 kľúčový odborník na technické 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
ekvivalentný doklad/osvedčenie vydané podľa právnych noriem v krajine sídla kľúčového odborníka pre výkon funkcie
vedúci pracovník a min. 5 rokov odbornej praxe v príslušnom odbore.  
Preukazovanie: kópie preukazov o odborných spôsobilostiach a profesijný životopis  
3.5.1.7 kľúčový odborník na riadenie likvidácie závažných prevádzkových nehôd (havárií)  
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
ekvivalentný doklad/osvedčenie vydané podľa právnych noriem v krajine sídla kľúčového odborníka pre výkon funkcie
vedúci pracovník na riadenie likvidácie závažných prevádzkových nehôd (havárií) a min. 5 rokov odbornej praxe v
príslušnom odbore.  
Preukazovanie: kópie preukazov o odborných spôsobilostiach a profesijný životopis  
3.5.1.8 kľúčový odborník na nakladanie s nebezpečnými odpadmi 
Požaduje sa odborná spôsobilosť podľa § 40 ods. 9 zákona č. 223/2001 Z.z. (o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov) v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad/osvedčenie vydané podľa právnych noriem
v krajine sídla kľúčového odborníka na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a min. 5 rokov odbornej praxe, počas ktorej
sa táto odborne spôsobilá osoba podieľala na riešení minimálne 5 úloh obdobného charakteru ako je predmet zákazky
za posledných 5 rokov. 
Preukazovanie: kópia vysokoškolského diplomu, profesijný životopis, zoznam vyriešených úloh týkajúcich sa nakladania s
nebezpečnými odpadmi s uvedením kontaktných osôb zadávateľa úlohy a doklad potvrdzujúci najmenej päť rokov praxe
v príslušnom odbore. 
Zoznam vyriešených geologických úloh 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. 
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: Vzhľadom na skutočnosť, že predmetom zákazky je sanácia
environmentálnych záťaží, t.j. kontaminácie vody, pôdy a horninového prostredia, kde množstvo a koncentrácia
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znečisťujúcich látok predstavujú závažné riziko pre zdravie ľudí a životné prostredie, je nevyhnutné, aby geologické
práce riadili, vykonávali a dozorovali 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, bezpečne, na požadovanej profesionálnej úrovni, so zníženým negatívnym dopadom na
životné prostredie a bez rizika ohrozenia životov a zdravia ľudí a životného prostredia, najmä zdrojov pitnej vody. 
3.6 podľa § 28 ods. 1 písm. j) údajmi strojovom a o technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii na poskytnutie
služby. 
Uchádzač predloží zoznam strojov a zariadení, ktoré má k dispozícii, na vykonávanie geologických prác, ktoré sú
predmetom zákazky. Predložený zoznam strojov a zariadení spolu s ich technickou charakteristikou musí preukázať
schopnosť uchádzača poskytovať jednotlivé odborné služby (činnosti), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou predmetu
zákazky kvalitne, bezpečne a so zníženým negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí. 
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: Vzhľadom na poskytované služby, ktoré sú predmetom zákazky je
potrebné, aby uchádzač preukázal, že má k dispozícii potrebné strojové a technické vybavenie na poskytnutie týchto
služieb. 
3.7 podľa § 28 ods. 1 písm. k) - uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač poskytujúci službu v úmysle
zabezpečiť subdodávateľom spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, ak je známy, v rozsahu meno a
priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo
pridelené identifikačné číslo. 
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: Vyžadovanie podmienky účasti vyplýva z ustanovenia § 32 ods. 3
zákona o verejnom obstarávaní. 
Všeobecné informácie, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti: 
V zmysle § 155m ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona
o verejnom obstarávaní, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je do troch rokov odo dňa
nasledujúceho po dni zriadenia evidencie referencií podľa § 9a zákona o verejnom obstarávaní a zverejnenia vzoru
referencie podľa § 9a ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní možné aj potvrdeným dôkazom o plnení, ak ide o zákazky,
ktoré boli realizované postupom podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2013. Na tieto účely úrad zverejní vo
vestníku informáciu o dátume zriadenia evidencie referencií podľa § 9a zákona o verejnom obstarávaní a zverejnenia
vzoru referencie podľa § 9a ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. 
Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením
uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný
uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a/alebo odbornej spôsobilosti
spoločne.  
Uchádzač 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 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 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 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi
poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými
kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený
toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal;
možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 
Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené sumou, uchádzač predloží v mene
euro. Ak sú tieto doklady v cudzej mene (inej ako euro), uchádzač ich predloží v pôvodnej mene a v mene euro.
Prepočet inej meny na euro uchádzač prepočíta kurzom ECB ku dňu 31. 12. za príslušný rok. 
V zmysle § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ bude posudzovať aj všetky referencie za
obdobie uvedené v podmienke účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. 
V zmysle § 32 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní ak dodávateľ nie je povinný predložiť zoznam subdodávateľov
podľa § 28 ods. 1 písm. k) v ponuke, je povinný ho v prípadoch podľa odseku 3 písm. b) a v rozsahu údajov podľa § 28
ods. 1 písm. k) predložiť verejnému obstarávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so
subdodávateľom; to platí aj ak dôjde k zmene subdodávateľa oproti zoznamu, predloženému v ponuke.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov 
Je uvedená v texte jednotlivých podmienok účasti na preukázanie technickej a 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
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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
Otvorená

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-18/2013

IV.3.2)    Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
Áno
Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:  2013/S 245-426804
z:  18.12.2013

IV.3.3)    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho
dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  17.02.2014 10:00
Spoplatnená dokumentácia:  Nie

IV.3.4)    Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas:  17.02.2014 10:00

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

IV.3.7)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie:  Do dátumu
Dátum:  30.09.2014

IV.3.8)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  17.02.2014 11:00
Miesto:  Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk:  Nie

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
1. Záujemca si môže prevziať súťažné podklady aj osobne na základe písomnej žiadosti. Osobné prevzatie súťažných
podkladov si dohodne telefonicky s kontaktnou osobou uvedenou v bode I.1). Odovzdanie, prevzatie súťažných
podkladov sa uskutoční v pracovných dňoch v čase od 9.00 h do 14.00 h. 
2. Žiadosť o vysvetlenie musí záujemca doručiť kontaktnej osobe na kontaktné miesto písomne najneskôr do
03.02.2014 do 14.00 h. Komunikáciu na tieto účely verejný obstarávateľ určuje v slovenskom jazyku. Verejný
obstarávateľ oznámi vysvetlenia všetkým známym záujemcom bezodkladne, najneskôr však 6 dní pred uplynutím lehoty
na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o ne požiadali v lehote určenej vyššie. 
3. Všetky informácie dokumenty, ktoré je povinný verejný obstarávateľ zverejniť podľa § 49a zákona o verejnom 
obstarávaní budú zverejnené v Profile verejného obstarávateľa na internetovej stránke www.enviro.gov.sk.

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
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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
20.12.2013
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