Odpovede Vyhlasovateľa na otázky záujemcov
k predmetu obstarávania
„Vypracovanie dokumentácie EIA pre výstavbu veterných parkov“
ku dňu 22.06.2022
Otázka č. 1:
Uvedené lokality sú v tisíckach km2. Nie je možné, aby sa navrhovateľ orientoval podľa tak široko
stanovených kritérií o lokalite.
Odpoveď:
Záujmové okresy pre výstavbu veterných parkov:
- Okres Senica
- Okres Malacky
- Okres Skalica
- Okres Piešťany
- Okres Trnava
- Okres Hlohovec
- Bratislava
- Okres Galanta
- Okres Dunajská Streda
- Okres Nitra
- Okres Senec
Konkrétne katastre a čísla parciel budú poskytnuté úspešnému navrhovateľovi až po podpise
zmluvy.
Otázka č. 2:
Minimálne počet turbín je nevyhnutný, nie je jedno, či sa postaví jedna alebo 10 z hľadiska
vplyvov, súvisiacich štúdií a reakcií verejnosti.
Odpoveď:
Podľa nášho názoru je požiadavka na zverejnenie počtu veterných turbín na účely vyhotovenia
cenového návrhu v tomto momente irelevantná. Presný počet turbín bude upresnený úspešnému
navrhovateľovi až po podpise zmluvy. Je však viac ako zrejmé, že výstavba 1 veternej turbíny
nedáva ekonomický zmysel.
Otázka č. 3:
Ak Vyhlasovateľ nedisponuje DUR, predpokladáme, že jej vyhotovenie musí obstarať a DUR sa
musí vyhotoviť, čo zaberie určitý čas a ten bude ďaleko presahovať viazanosť návrhu 31.08.2022.
Máme za to, že prípadné cenové návrhy sa budú musieť aktualizovať už podľa vyhotovenej DUR.
Odpoveď:
Zabezpečenie DUR bude prebiehať simultánne s realizáciou analýz, monitoringov a štúdií, ktoré
určí príslušný orgán v rozsahu hodnotenia. V zmysle bodu 7.7 súťažných podkladov „Lehota
viazanosti návrhov“ si Vyhlasovateľ vyhradzuje právo predĺžiť lehotu viazanosti návrhov pred jej
uplynutím. Predĺženie lehoty sa zverejní rovnakým spôsobom ako bolo zverejnené oznámenie
o vyhlásení obchodnej verenej súťaže. Navrhovateľom bude zároveň odoslané písomné
oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti návrhov.

Otázka č. 4:
Na našu otázku sme odpoveď nedostali – nie je uvedené variantné riešenie, ktoré je potrebné
rozpracovať v Zámere a na druhej strane je uchádzač zaviazaný zabezpečiť upustenie od
variantného riešenia. Prosíme toto objasniť.
Odpoveď:
Neplánuje sa upustiť od variantného riešenia.
Otázka č. 5:
Projektová dokumentácia nebude súčasťou podkladov pre vypracovanie Zámeru? A z čoho prosím
má spracovateľ vychádzať, ak nie z projektovej dokumentácie?
Odpoveď:
Máme za to, že pre vyhotovenie zámeru EIA na výstavbu veterných parkov nie je potrebná
projektová dokumentácia, ale je postačujúci projektový zámer.
Otázka č. 6:
Pre zaujímavosť uvádzame dva rozsahy hodnotenia veterných parkov. Ktorý má navrhovateľ
naceniť? Pretože rozsah prác a samozrejme cena bude diametrálne odlišná.
Odpoveď:
Konkrétne štúdie, analýzy a monitoring, ktoré bude žiadúce vyhotoviť určuje príslušný orgán
v Rozsahu hodnotenia. V tomto momente nevieme predpovedať aké špecifické požiadavky určí
príslušný orgán. V súlade s odpoveďou k otázke č.1 sme presvedčení, že dostatočne odborne
zdatná osoba, ktorá má skúsenosti s vyhotovovaním EIA zámerov na rovnaký predmet
obstarávania je schopná odhadnúť obsah špecifických požiadaviek.
Otázka č. 7:
Navrhovatelia budú mať určite skúsenosti s vyhotovením EIA Zámerov. Otázka určite smerovala k
rozsahu hodnotenia, ktorý je súčasťou Správy o hodnotení. Ak navrhovateľ nepozná rozsah
hodnotenia, môže ho len predpokladať. Predpokladať ho môže do veľkej miery, ak pozná
konkrétnu lokalitu a technické riešenie.
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:
Ak má navrhovateľ naceniť Rozsah hodnotenia, bude Vyhlasovateľ zabezpečovať,
prostredníctvom projekčnej kancelárie alebo interne spracovanie bodov rozsahu
hodnotenia patriacich do kompetencie a odbornosti projektanta?
Odpoveď:
V závislosti od rozsahu špecifických požiadaviek predpokladáme, že rozsah úloh, ktoré má riešiť
projektová kancelária bude zabezpečovať Vyhlasovateľ.

