Odpovede Vyhlasovateľa na otázky záujemcov
k predmetu obstarávania
„Vypracovanie dokumentácie EIA pre výstavbu veterných parkov“
ku dňu 21.06.2022
Otázka č. 1:
Požaduje sa od dodávateľa zabezpečenie realizácie monitoringu vtákov?
Odpoveď:
Na základe doposiaľ zverejnených rozsahov hodnotení príslušným orgánom na rovnaký predmet
obstarávania sa dá predpokladať, že ornitologický a chiropterologický prieskum bude súčasťou
povinných monitoringov.
Otázka č. 2:
Požaduje sa od dodávateľa zabezpečenie realizácie monitoringu netopierov?
Odpoveď:
Na základe doposiaľ zverejnených rozsahov hodnotení príslušným orgánom na rovnaký predmet
obstarávania sa dá predpokladať, že ornitologický a chiropterologický prieskum bude súčasťou
povinných monitoringov.
Otázka č. 3:
Prosíme bližšie zadefinovať lokalitu, hlavne v 1. Oblasti Záhoria a 2. Oblasti Podunajskej nížiny,
kvôli potrebe identifikácie cezhraničného posúdenia a identifikácie dotknutého územia
(Natura2000).
Odpoveď:
Presné lokality budú oznámené úspešnému navrhovateľovi po podpísaní zmluvy. Máme za to, že
na účely stanovenia cenového návrhu sú zverejnené informácie o vybraných lokalitách
v dostatočnom rozsahu.
Otázka č. 4:
Predpokladá sa ročný monitorovací ornitologický prieskum (požiadavka podľa zákona o ochrane
prírody)?
Odpoveď:
Na základe doposiaľ zverejnených rozsahov hodnotení príslušným orgánom na rovnaký predmet
obstarávania sa dá predpokladať, že ornitologický a chiropterologický prieskum bude súčasťou
povinných monitoringov.
Otázka č. 5:
Prosíme zadefinovať základný rozsah každého veterného parku a orientačný počet veží.
Odpoveď:
Konkrétne parametre každého veterného parku budú oznámené úspešnému navrhovateľovi po
podpísaní zmluvy. Za referenčné veterné turbíny možno považovať: Nordex N 149 a Onshore
Wind Turbine SG 6.6-170 I Siemens Gamesa.

Otázka č. 6:
Prosíme zadefinovať základné info o dopravných trasách pri montovaní technológií/veží.
Odpoveď:
Presné lokality a návrh dopravných trás pre montovanie veží budú oznámené úspešnému
navrhovateľovi po podpísaní zmluvy.
Otázka č. 7:
Prosíme zadefinovať požadovaný minimálny rozsah súvisiacich odborných štúdií:
- hluková štúdia, dopravná štúdia, ornitologický monitoring, primerané posúdenie podľa zákona
o ochrane prírody, hydrogeologický prieskum, štúdia biodiverzity, vplyv na stabilitu ee siete,
analýza dopadu na emisie CO2 z iných zdrojov, analýza bonity pôdy, dendrologický prieskum
a pod.
Odpoveď:
Rozsah požadovaných štúdií a analýz určuje príslušný orgán až po zverejnení zámeru, v tejto fáze
nie je teda možné určiť konkrétne štúdie a analýzy. Avšak predpokladáme, že navrhovatelia budú
mať dostatočné skúsenosti s vyhotovovaním EIA zámerom na obstarávaný predmet zákazky
a budú schopní kvalifikovane vyhotoviť cenový návrh. Pre účely vyhotovenia cenového návrhu
taktiež odporúčame naštudovať si zverejnené rozsahy hodnotenia Ministerstvom životného
prostredia SR na rovnakú činnosť ako je predmet obstarávania v období rokov 2022 a 2021.
Otázka č. 8:
Predmetom zákazky je, okrem iného, realizácia všetkých potrebných prieskumov, analýz
a monitoringov pre záujmové územie v súlade s § 30 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie, ktoré vyplynú z „Rozsahu hodnotenia“ vydávaného Ministerstvom
životného prostredia Slovenskej republiky. Je obtiažne neceniť všetky prieskumy, analýzy
a monitoringy. O aké štúdie, prieskumy a analýzy ide? Pozn. navrhujeme doplnkové štúdie
nesúťažiť, ale ich doobjednať zvlášť.
Odpoveď:
Rozsah požadovaných štúdií a analýz určuje príslušný orgán až po zverejnení zámeru, v tejto fáze
nie je teda možné určiť konkrétne štúdie a analýzy. Avšak predpokladáme, že navrhovatelia budú
mať dostatočné skúsenosti s vyhotovovaním EIA zámerom na obstarávaný predmet zákazky
a budú schopní kvalifikovane vyhotoviť cenový návrh. Pre účely vyhotovenia cenového návrhu
taktiež odporúčame naštudovať si zverejnené rozsahy hodnotenia Ministerstvom životného
prostredia SR na rovnakú činnosť ako je predmet obstarávania v období rokov 2022 a 2021.
Otázka č. 9:
V prílohe č. 1 súťažných podkladov „Obchodné podmienky“, čl. IV, bod 8, písm. a) Vyhlasovateľ
používa pojem „predložení vypracovaných podkladových štúdií“ toto znenie je príliš všeobecné
a žiadame ho skonkretizovať, o aké štúdie ide? Pozn. navrhujeme doplnkové štúdie nesúťažiť, ale
ich doobjednať zvlášť.
Odpoveď:
Podkladovými štúdiami sa rozumejú všetky štúdie, ktoré sú nevyhnutné vypracovať pre potreby
podania EIA zámeru na príslušný orgán.
Otázka č. 10:
Čo bude obsahovať projektová dokumentácia? Poprosíme zverejniť jej obsah.
Odpoveď:
Dodanie projektovej dokumentácie nebude súčasťou podkladov pre vypracovanie zámeru na
výstavbu veterného parku.

Otázka č. 11:
Na „Preukázanie skúseností s podaním návrhu na hodnotenie v súlade so zákonom č. 24/2006
Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“ máme uvádzať len tie projekty, ktoré majú
právoplatne ukončený proces posudzovania?
Odpoveď:
Splnenie podmienky preukázania relevantných skúsenosti s vyhotovovaním EIA zámeru na
rovnaký predmet zákazky bude postačujúce preukázať webovým odkazom na portáli Ministerstva
životného prostredia v SR so zverejneným EIA zámerom.

