
   Odpovede na otázky k zadaniu VO vznesené uchádzačmi k dátumu 25.11.2020 
 
Otázka : 

Dobrý deň,  v zmysle vyhlásenej verejnej súťaže: “Zníženie energetickej náročnosti v 

podniku RONA,a.s.”  Vás žiadame o vysvetlenie k elektronickej batériovej hlavici prevedenie 

antivandal- po 1. aká dĺžka snímača teploty má byť a po 2. o aké meranie teploty má ísť, či o 

vonkajšie alebo vnútorné? 

Odpoveď : 

1. Je požadované minimálne 1 m vzdialené meranie teploty od hlavice. 

2. Jedná sa o meranie teploty v interiéri. 

Otázka : 

Chcel by som vás touto cestou požiadať o zaslanie odpovede na nasledujúce otázky ohľadne 

projektu „Zníženie energetickej náročnosti v podniku RONA a.s.“ časť „Logický celok 3: 

Rekonštrukcia a modernizácia systému osvetlenia“. 

Súčasťou rozpočtu je svietidlový závesný garnižový systém zabezpečujúci posuv 

svietidiel.  Podľa  dokumentácie 19-078 P) Špecifikácia minimálnych technických štandardov 

pre systém osvetlenia. Garnižový posuvný nosný systém pre uchytenie svietidiel vrátane 

lanových závesov a prepojovacích dielov.  

Naozaj je táto položka súčasťou tendra?  

Odpoveď : 

Po dohode sme doplnili k dokumentácii opisne časti závesného systému pre osvetlenie 

KTORÉ NIE JE SÚČASŤOU VO a bude sa inštalovať mimo EU projektu. Na túto konštrukciu 

pozostávajúcu z lán s úchytkami pre osvetľovacie telesá bude potom zhotoviteľ montovať 

osvetľovacie telesá a kabeláž. Uchádzač musí v ponuke zohľadniť náklady na materiál 

potrebný pre inštaláciu kabeláže a osvetľovacích telies na pripravený lanový nosný systém 

a taktiež zohľadniť náklady na montáž. 

Otázka : 

Žiadame obstarávateľa o úpravu výkazu výmer kde momentálne nieje možné dočítať popis 

konkrétne položky číslo "40". Pričom daný popis môže obsahovať nejaké podstatné 

informácie  a položka sa dočítať. 

Odpoveď : 

Upravený dokument bude uložený na našej webovej stránke 

 

Informujeme uchádzačov že sme aktualizovali prílohu "Príloha 9b_Hodnotnie 

SMTS_Rekonštrukcia vykurovania.zip" na prílohu "Príloha 9b1_Hodnotnie 

SMTS_Rekonštrukcia vykurovania.zip" s aktualizovaným súborom "K2-02 Požiadavky 

na infražiariče-výpočet.xlsx", ktorá je umiestnená na našej vebovej stránke. 
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https://www.rona.glass/sk/public-documents/verejne-obstaravanie-znizenie-energetickej-

narocnosti-v-podniku-rona-a-s/  
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