
OZNÁMENIE O ZAČATÍ PRIAMEHO ROKOVACIEHO KONANIA PRI POSTUPE ZADÁVANIA
PODLIMITNEJ ZÁKAZKY
 Formulár: FORMULÁR Č. 5  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.    Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Technické služby, s.r.o.
IČO:  31609911
Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Technické služby,s.r.o., Nábrežie Oravy 627/1, 026 01 Dolný Kubín
Kontaktná osoba: Pavol Heško, konateľ
Mobil: +421 905276085
Telefón: +421 435864905
Email: hesko@tsdk.sk
Fax: +421 435863483
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.tsdk.sk

I.2.    Zatriedenie verejného obstarávateľa/obstarávateľa
§ 6 ods. 1 písm. d) zákona

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1.    Názov predmetu zákazky 

Rekultivácia a uzavretie skládky komunálneho odpadu Široká Dolný Kubín – doplňujúce stavebné práce.
II.2.    Stručný opis 

Predmetom zákazky je zrekultivovanie časti skládky odpadov, ktorá sa nachádza pod budúcim preloženým korytom
potoka. Práce spočívajú v premiestnení odpadov z tejto lokality na teleso rekultivovanej a uzatvaranej skládky a
následné premiestnenie koryta potoka.

II.3.    Predpokladaná hodnota zákazky 
246 860,9500 EUR

ODDIEL III: POUŽITIE PRIAMEHO ROKOVACIEHO KONANIA
III.1.    Podmienka použitia 

Podmienka použitia priameho rokovacieho konania:  § 58 písm. i) - ide o doplňujúce stavebné práce alebo služby
nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, a zákazka sa
zadáva pôvodnému dodávateľovi, ktorý pôvodnú zmluvu realizuje a celková hodnota stavebných prác alebo služieb
nepresiahne 20 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak doplňujúce stavebné práce alebo služby sú nevyhnutné na plnenie
pôvodnej zmluvy a 1. nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to
verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo 2. sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od
pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na splnenie pôvodnej zmluvy
Predchádzajúce oznámenie

III.2.    Odôvodnenie 
Priame rokovacie konanie je nevyhnutné, pretože ide o doplňujúce stavebné práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy.
Potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, a zákazka sa zadáva pôvodnému dodávateľovi, ktorý
pôvodnú zmluvu realizuje a celková hodnota stavebných prác nepresiahne 20 % hodnoty pôvodnej zmluvy. Doplňujúce
stavebné práce sú nevyhnutné na plnenie pôvodnej zmluvy a nie sú technicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy
beztoho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti. 
Hlavným cieľom projektu je rekultivácia skládky a prekládka potoka bola projektovaná ako súčasť zámeru, aby sa
rekultivácia mohla uskutočniť v zmysle projektu a platnej legislatívy. 
Pôvodne zrealizovaný geologický a geotechnický prieskum zmonitoroval teleso skládky ako celku, neriešil prekládku
potoka, keďže tá nie je cieľ projektu. Nové koryto potoka, ktorý sa ma preložiť sa už nachádza mimo telesa skládky. 
Po započatí prekládky koryta potoka sa zistilo, že aj pod novým korytom je skládka odpadu, ktorú je potrebné
zrekultivovať a až následne bude možné potok preložiť. Prekládka potoka sa v projekte riešila, aby nebol umiestnený
naprieč skládkou, ale aby mohol smerovať mimo skládky. Geologicky prieskum sa nezaoberal prekládkou potoka,
respektíve novým korytom, ale iba telesom skládky ako hlavným cieľom projektu. 
Ponechanie uložených odpadov mimo utesnenej plochy rekultivovanej skládky spôsobí znečistenie podzemných vôd a
bude mať negatívny dopad na životné prostredie, čo v konečnom dôsledku bude opakom toho načo sa práve
preinvestovala obrovská suma finančných prostriedkov. Z tohto dôvodu je potrebné a nutné premiestniť tieto odpady na
teleso skládky a až následne preložiť koryto potoka. 
Priame rokovacie konanie je jediným možným riešením danej situácie, aby sa predišlo zásadnému znečisteniu
podzemných vôd. Cieľom priameho rokovacie konania so súčasným zhotoviteľom diela je zabezpečiť úplne odstránenie
nepredvítaľného stavu za čo najkratší čas a najnižšie výdavky, a tým riadne a včas ukončiť celý projekt.

ODDIEL IV: IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ZÁUJEMCOV
IV.1.    Názov a adresa záujemcu 
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MBM – GROUP, a.s.
Hviezdoslavovo námestie 213 , 029 01 Námestovo
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ján Hitka, predseda predstavenstva
Telefón: +421 435525117
Email: office@mbmgroup.sk

IV.2.    Dátum odoslania výzvy na rokovanie
16.11.2015

IV.3.    Dátum odoslania tohto oznámenia
23.11.2015

ODDIEL V: ĎALŠIE INFORMÁCIE 
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