Odpovede Vyhlasovateľa na otázky záujemcov
k predmetu obstarávania
„Vypracovanie dokumentácie EIA pre výstavbu veterných parkov“
ku dňu 20.06.2022
Otázka č. 1:
Je možné definovať presné lokality?
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. 2:
Je možné definovať počet a výkon veterných turbín?
Odpoveď:
Vzhľadom na to, že proces EIA a samotné vydanie kladného stanoviska predstavuje pomerne dlhý
časový úsek a taktiež technologický progres v oblasti výroby veterných turbín neustále napreduje,
nevieme v tomto momente definovať presný výkon veterných turbín. Cieľom veterného parku je
maximalizovať výrobný potenciál elektrickej energie z vetra. Ako referenčné turbíny uvádzame:
Nordex N 149 a Onshore Wind Turbine SG 6.6-170 I Siemens Gamesa.
Otázka č. 3:
Je k dispozícii DUR alebo aspoň technická štúdia?
Odpoveď:
K dnešnému dňu Vyhlasovateľ nedisponuje DUR a nebola vykonaná žiadna technická štúdia.
Otázka č. 4:
Nie je uvedené variantné riešenie, ktoré je potrebné rozpracovať v Zámere a na druhej strane je
navrhovateľ zaviazaný zabezpečiť upustenie od variantného riešenia. Prosíme toto objasniť.
Odpoveď:
Výstavba veterného parku uvažuje s 2 variantnými riešeniami, ktoré sa odlišujú v spôsobe
napojenia vedenia na elektrickú sieť:
Variant č. 1 – podzemné vedenie
Variant č. 2 – nadzemné vedenie
Otázka č. 5:
Lehota na spracovanie piatich Zámerov aj Správy o hodnotení je podľa nášho názoru veľmi
optimistická, nakoľko sa v súťažných podkladoch hovorí, že sa táto lehota počíta od podpisu
zmluvy, resp. objednávky. Nespomína sa dodanie projektovej dokumentácie minimálne v stupni
DUR, alebo technickej štúdie, ani termín spracovania Správy o hodnotení, vrátane splnenia
podmienok Rozsahu hodnotenia od dátumu vydania Rozsahu hodnotenia.
Odpoveď:
Dodanie projektovej dokumentácie nebude súčasťou podkladov pre vypracovanie zámeru na
výstavbu veterného parku.

Otázka č. 6:
Je možné definovať, ktoré špecifické požiadavky Rozsahu hodnotenia má navrhovateľ naceniť?
Odpoveď:
Vzhľadom na to, že rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti určí príslušný orgán až po zverejnení
zámeru, nie je v tejto fáze možné určiť konkrétne špecifické požiadavky, ktoré bude potrebné
vypracovať. Za relevantné špecifické požiadavky možno považovať požiadavky zverejnené
Ministerstvom životného prostredia SR v rozsahoch hodnotenia na rovnakú činnosť ako je predmet
obstarávania v období rokov 2022 a 2021.
Otázka č. 7:
V súťažných podkladov, v časti 2.1 Špecifikácia predmetu súťaže sa požaduje, okrem iného,
zabezpečiť realizáciu potrebných prieskumov, analýz a monitoringov pre záujmové územie, ktoré
vyplynú z rozsahu hodnotenia vydaného MŽP SR. Vzhľadom na mieru poznania predmetného
projektu, resp. predmetných území nie je v súčasnosti korektné stanoviť cenu a časový rozsah
týchto prieskumov, čo môže mať za následok významnú deformáciu cenového návrhu.
Ako bude Vyhlasovateľ prihliadať na stanovenie ceny pre etapu správy o hodnotení, keď
v súčasnosti je možné len odhadovať rozsah špeciálnych prieskumov, navyše bez poznania
konkrétnej lokality?
Odpoveď:
Predpokladáme, že navrhovatelia budú mať dostatočné skúsenosti s vyhotovením EIA zámerov
pre rovnaký predmet obstarávania a budú schopní v požadovanej kvalite a efektivite vykonať
všetky vyžadované prieskumy, analýzy a monitoringy.
Otázka č. 8:
V súťažných podkladoch, v časti 5.1 b) Technická a odborná spôsobilosť je požiadavka na
odbornú spôsobilosť na posudzovanie vplyvov činností na ŽP v odbore 3c energetické stavby.
Podľa nášho názoru je toto kritérium veľmi limitujúce, nakoľko odborná spôsobilosť v zmysle
zákona č. 24/2006 Z.z. umožňuje pre daný predmet navrhovanej činnosti ďalšie spôsobilosti, napr.
odbor činností 2s energetika, 2t technológie.
Bude akceptovaná odborná spôsobilosť pre odbor činností 2s energetika, resp. 2t technológie?
Odpoveď:
Vzhľadom na to, že veterný park predstavuje energetickú stavbu, máme za to, že požiadavka v
zmysle zákona o č. 24/2006 Z.z. o odbornej spôsobilosti v oblasti 3c je opodstatnená a viac
zodpovedá predmetu obstarávania.
Otázka č. 9:
Bude akceptovaná odborná spôsobilosť vydaná aj pre právnickú osobu?
Odpoveď:
V súvislosti s § 61 ods. 2 Zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
budú akceptované fyzické a právnické osoby, ktoré sú evidované Ministerstvom životného
prostredia SR v zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné
prostredie.
Otázka č. 10:
Aký je termín plnenia (dodania) správy o hodnotení od momentu vydania rozsahu hodnotenia a
časového harmonogramu zo strany MŽP SR?
Odpoveď:
Termín dodania bude určení v závislosti od časovej náročnosti podporných štúdií zverejnených
v rozsahu hodnotenia.

Otázka č. 11:
Aké prieskumy a monitoringy sa predpokladá, že bude potrebné zabezpečiť?
Odpoveď:
Vzhľadom na to, že rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti určí príslušný orgán až po zverejnení
zámeru, nie je v tejto fáze možné určiť konkrétne špecifické požiadavky, ktoré bude potrebné
vypracovať. Za relevantné špecifické požiadavky možno považovať požiadavky zverejnené
Ministerstvom životného prostredia SR v rozsahoch hodnotenia na rovnakú činnosť ako je predmet
obstarávania v období rokov 2022 a 2021.
Otázka č. 12:
Koľko variantov navrhovanej činnosti v jednej lokalite sa predpokladá?
Odpoveď:
Výstavba veterného parku uvažuje s 2 variantnými riešeniami, ktoré sa odlišujú v spôsobe
napojenia vedenia na elektrickú sieť:
Variant č. 1 – podzemné vedenie
Variant č. 2 – nadzemné vedenie
Otázka č. 13:
Plánuje sa požiadať o upustenie od požiadavky variantného riešenia?
Odpoveď:
Nie.

