
   Odpovede na otázky k zadaniu VO vznesené uchádzačmi k dátumu 3.11.2020 
 
Otázka : 

Bolo by možné doložiť pôdorysy vo formáte .dwg? 

Odpoveď: 

DWG súbory obstarávateľ už zverejnil ako POMOCNÚ DOKUMENTÁCIU využiteľnú ako 

interný dokument uchádzača (práca s detailmi, pomocné zakreslenia). Základným 

dokumentom pre spracovanie ponuky zostáva dokumentácia vo formáte PDF.  

Link na dokumenty DWG: 

https://ronaskk-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gazdik_ronaskk_onmicrosoft_com/EhdQUe9b1RZAgekT55

_uMR8Bchh3r6p_pZRr7kyZ8Ogg0w?e=gbDr5L   

Otázka : 

Po nástupe záložného zdroja pri výpadku el. energie je požiadavka na svietivosť 20% 

z normálneho stavu za použitia DCemDim. Môže byť toto realizované aj iným spôsobom ako 

použitím driveru DCemDim. Náš návrh obsahuje rovnaký výsledok ale iným systémom. 

Odpoveď: 

Požadujeme pre zabezpečenie systémovej jednotnosti bezpečnostného osvetlenia 

v súčasnosti a aj budúcnosti, nakoľko v nerekonštruovaných zónach je bezpečnostne 

osvetlenie pripájané cez DC220V. V nových zónach bude pripájané na UPS v režime online.  

Požadujeme prevádzkovať UPS v režime online a nie v režime bypass. V prípade 

výpadku a aktívneho napájania z batérii požadujeme aby svietidla prešli z výkonu 100% na 

úroveň výkonu 20% v čase do 2s. Minimálny čas prevádzky z batérii musí byť 30minút. Cieľom 

prevádzky v online režime je chrániť systém UPS od vysokých nábehových prúdov zo systému 

osvetlenia a súčasne odznenie vysokých a nábehových prúdov (inteligentných napájacích 

zdrojov svietidiel) realizovať postupným zapínaním po skupinách s oneskorením 200ms. 

 

Otázka : 

Vo „Výkaz výmer – rekonštrukcia osvetlenia“ položka 7 garnižový systém. Táto položka sa 

odvoláva na dokumentáciu SMTS kde o tom zmienka neni. 

Odpoveď: 

Viac informácii je dispozícii v situačných výkresoch. V dokumentácii K2-03 Hodnotenie 

SMTS  pre systém osvetlenia nie je tento technologický celok hodnotený, pretože nemá 

dopad na merateľné ukazovatele projektu. 

Otázka : 

https://ronaskk-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gazdik_ronaskk_onmicrosoft_com/EhdQUe9b1RZAgekT55_uMR8Bchh3r6p_pZRr7kyZ8Ogg0w?e=gbDr5L
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   Odpovede na otázky k zadaniu VO vznesené uchádzačmi k dátumu 3.11.2020 
 
Je určená pozícia požadovaných externých zdrojov pre svietidlá v časti s vysokou 

teplotou okolia (+65°C)? Nakoľko disponujeme kompletným svietidlom určením do 

vysokých teplôt. 

Odpoveď: 

Obstarávateľ v projekte definoval podmienky prostredia nad výrobnou technológiou, na 
základe nich projektant zvážil všetky riziká vyplývajúce z vysokých teplôt prostredia. 
Predmetom projektovej dokumentáciu je optimálny koncept systému osvetlenia rešpektujúci 
aj krátkodobé pôsobenie vyšších teplôt. Prosíme uchádzača aby si dôkladne naštudoval 
dokumentáciu, pozrel videa, ktoré sú na stiahnutie a zvážil technické riešenia zohľadňujúce 
všetky riziká.  Udržateľnosť projektu  je 5 rokov, záručná doba na funkčnosť je 5 rokov 
a podmienky na  udržiavaný svetelný tok  svietidiel sú  L70F50,  100 000 hodín v intervale 
prevádzkovej teploty  prostredia od –30 až do +65 ºC. 
 

Otázka: 

Môžete prosím bližšie technicky špecifikovať okenný snímač 

teploty IQRF? Pre Logický celok 1: výmena otvorových konštrukciíĎakujem  

Odpoveď: 

Okenný snímač IQRF je snímač  stavu otvorenia okna pracujúci na požadovanej frekvencii 

868 MHz. Vlastnosťou snímača je snímanie oboch polôh okna ( otvorenie/zatvorenie). 

Vlastnosťou technológie je schopnosť merané veličiny previesť do akéhokoľvek bežne 

používaného protokolu (dátového tvaru/správy) napr.  BacNet, ModBus, ModBus RTU/TCP,M-

Bus a Wireles M-Bus aby vybraný systém riadenia regulácie vykurovania dokázal tento signál 

spracovať a využívať." 

Otázka: 

Chcel by som sa informovať ohľadom VO. V jedných podkladoch je termín odovzdania 

4.11.2020 a v druhých ktoré boli pridané ako posledné je termín odovzdania 18.11.2020 ( keď 

že portál berie ako keby bola súťaž vyhlásená na novo). Za upresnenie Ďakujem 

Odpoveď: 

Lehotu na predloženie ponuky sme upravili na termín 18.11.2020. Informáciu o zmene 
termínu sme uverejnili na našej webovej stránke.  
https://www.rona.glass/sk/public-documents/verejne-obstaravanie-znizenie-energetickej-
narocnosti-v-podniku-rona-a-s/  
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