Odpovede Vyhlasovateľa na otázky záujemcov
k predmetu obstarávania
„Vypracovanie dokumentácie EIA pre výstavbu veterných parkov“
ku dňu 23.06.2022
Otázka č. 1:
V súťažných podkladoch, bod 2.2. Špecifikácia predmetu obstarávania sa hovorí, že navrhovateľ
zabezpečí dostatočný počet kvalifikovaných osôb na pokrytie všetkých lokalít súbežne. Poskytne
Vyhlasovateľ harmonogram spracovania Zámerov? Je možné lehotu na spracovanie Zámerov
predĺžiť o 10 týždňov?
Odpoveď:
Nie.
Otázka č. 2:
V súťažných podkladoch, bod 3.3. Cena, mena a platobné podmienky sa hovorí o fakturácii
nasledovne:
40 % pri predložení Zámeru a podkladových štúdií,
60 % za dodanie dokumentácie EIA a predložení podkladových štúdií a po predložení
právoplatného záverečného stanoviska.
Je možné rozdeliť platobné podmienky iným kľúčom?
Odpoveď:
Nie.
Otázka č. 3:
Čo sa prosím myslí pod pojmom podkladové štúdie? V predošlých odpovediach Vyhlasovateľ
uviedol, že navrhovateľ nebude mať k dispozícií DUR, ani technickú štúdiu. Čo myslí Vyhlasovateľ
pod podkladovou štúdiou?
Odpoveď:
Všetky ostatné štúdie potrebné k vypracovaniu zámeru.
Otázka č. 4:
Z akých podkladov bude navrhovateľ vychádzať pri spracovaní Zámeru a Správy o hodnotení?
Aké podklady mu odovzdá Vyhlasovateľ?
Odpoveď:
Všetky dostupné podklady, ktoré má Vyhlasovateľ k dispozícií postúpi úspešnému navrhovateľovi
po podpise zmluvy.
Otázka č. 5:
Kedy budú úspešnému navrhovateľovi poskytnuté podklady nevyhnutné na spracovanie Zámeru a
Správy o hodnotení?
Odpoveď:
Všetky dostupné podklady, ktoré má Vyhlasovateľ k dispozícií postúpi úspešnému navrhovateľovi
po podpise zmluvy.

Otázka č. 6:
Úspešný navrhovateľ má zabezpečiť plnenie aj špecifických podmienok Rozsahu hodnotenia
spadajúce pod kompetencie projektanta, teda odborne spôsobilej osoby za projekt veterného
parku?
Odpoveď:
Na túto otázku sme odpovedali v predchádzajúcom vysvetľovaní podmienok súťaže.
Otázka č. 7:
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.
Píšete, že zabezpečenie DUR bude prebiehať simultánne s realizáciou analýz monitoringov a
štúdií. Podľa nášho názoru to nie je správna voľba, nakoľko napr. vibroakustická štúdia vychádza
práve s technického riešenia, použitej technológie, umiestnenia technického zariadenia a pomerov
okolitého prostredia. Plánuje Vyhlasovateľ toto prehodnotiť?
Odpoveď:
Nie, neplánuje.
Otázka č. 8:
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.
Môže poskytnúť Vyhlasovateľ obsah (názvy kapitol) projektového zámeru? Pretože podľa našich
skúseností projektový zámer prioritne rieši ekonomickú stránku projektu, ktorá je pre hodnotenie
vplyvov na životné prostredie irelevantná.
Odpoveď:
Všetky dostupné podklady, ktoré má Vyhlasovateľ k dispozícií postúpi úspešnému navrhovateľovi
po podpise zmluvy.

