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Upozornenie pre všetkých uchádzačov : 

Neakceptujeme čiastočné zasielanie dokumentácie definovanej vo Výzve – uchádzač musí 

predložiť kompletnú vyžadovanú dokumentáciu naraz v čase predloženia jeho cenovej 

ponuky. Nepredloženie dokumentácie resp. chýbajúce parafy budú mať za následok neprijatie 

ponuky do hodnotenia. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Otázka : 

Ako uchádzač v obstarávaní zákazky – „Zníženie energetickej náročnosti v podniku 

RONA, a.s.“, logický celok 1 : Výmena otvorových konštrukcií sa chceme informovať či je 

možné  pol. č. 25, 26, 27 , 28, 29, 30 a 31 zameniť plastové zasklené steny za hliníkové 

nakoľko naši dodávatelia nevedia a ani nedoporučujú vyrobiť zasklené steny takých veľkých 

rozmerov v plaste. 

Odpoveď : 

Žiadame dodržať podmienky projektu tak ako je zverejnený, zmeny nie sú prípustné. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Otázka : 

V dokumente „Otázky-a-odpovede-v-rámci-VO-RONA_2020-10-29“ žiadame 

o vysvetlenie/doplnenie: 

1. Ku otázke „1. Minimálny merateľný ukazovateľ 1:“ sa nevyjadrilo ku bodu „a“ a „b“. 

a. Žiadame preto o doplnenie odpovede a vysvetlenie v zmysle otázky. 

2. Ku otázke „1. Minimálny merateľný ukazovateľ 1:“ ste všeobecne opísali normu. 

a. Otázka smerovala ku kontrolnému výpočtu kvality osvetlenia. Na základe 

kontrolného výpočtu osvetlenia, kde referenčné priestory nie sú jednoznačne 

určené, nie je teda možné ku nim priradiť ani požiadavky na základe STN EN 

12464. Žiadame teda o jednoznačné zadefinovanie svetelno-technických 

požiadaviek pre každý referenčný úsek v zmysle uvedenej normy. 

3. Ku odpovedi „Odpoveď v zmysle otázky 1. d,e,“ „Ďalšie upresnenie je uvedené v 

aktualizovanej prílohe K3-03 kontrolný výpočet kvality“. 

a. Uchádzač nemá vedomosť o tom, že by bola predložená aktualizovaná príloha 

K3-03 kontrolný výpočet kvality osvetlenia. Žiadame preto o jej zaslanie. 

4. Ku odpovedi „Odpoveď Technické kritérium 6.“ požadujete aby boli použité svietidlá 

s účinnosťou minimálne 148lm/W. Na základe dokumentu: „K2-03 HODNOTENIE 

SMTS PRE SYSTEM OSVETLENIA RONA“, ktorým sa máme riadiť, sú uvedené 

svietidlá s účinnosťou: 138lm/W, 140lm/W a 131 lm/W.  

a. Žiadame o vysvetlenie rozdielnych účinností svietidiel a ich zjednotenie. 

5. Ku odpovedi „Odpoveď: Technické kritérium 7.,8., 9.,12.,14., 21., 22., 23., 27., 29., 35., 

37., 38., 39., 43.,45., 51., a Odpoveď na otázky 31., 32., 33:“. „Určujúcim dokumentom 

pre hodnotenie a určenie minimálnych technických štandardov je dokument K2-03 

HODNOTENIE SMTS PRE SYSTEM OSVETLENIA. Dokument pre Tabuľková príloha 

SMTS a výpočet TCO 10 rokov prevádzky je iba informačný dokument za účelom 
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výpočtu energetických merateľných ukazovateľov. Ine kritéria v dokumente nevstupujú 

do hodnotenia.“ 

a. Žiadame o doplnenie odpovedi na otázku 9a, ku ktorej ste sa nevyjadrili. 

b. Na základe hore uvedenej odpovede žiadame pre dokument „Tabuľková 

príloha SMTS a výpočet TCO 10 rokov prevádzky“ vyplnenie iba maximálnych 

príkonov svietidiel alebo svietidlových modulov, pričom všetky ostatné 

parametre a požiadavky, nebudú vyžadované ani požadovane zo strany 

zadávateľa a nebudú vstupovať do hodnotenia. 

6. Ku odpovedi „Odpoveď k otázke 30.“ ste uviedli: „Spôsob montáže nevieme presne 

určiť do vtedy kam nebudeme poznať riešenie svietidla uchádzača naj spôsob montáže 

svietidla. Zadanie je koncipované tak aby nedošlo ku diskriminácii uchádzačov. 

Obstarávateľ iba požaduje aby svietidlo bolo možne inštalovať spôsobmi uvedených 

podľa SMTS.“ 

a. Žiadame o vysvetlenia Vašich označení montáže 01,02,03,04,05,05A, ktoré 

uvádza svietidlo Z2N04. 

7. Ku odpovedi „Odpoveď k otázke 34.“ ste uviedli: „Dokument 19-078P SMTS PRE 

SYSTEM je pôvodné označenie dokumentu K2-03 HODNOTENIE SMTS PRE 

SYSTÉM OSVETLENIA.“. 

a. Žiadame o jednoznačné vysvetlenie položiek z výkazu „Príloha-4c_Výkaz-

výmer_Rekonštrukcia-osvetlenia“ a to položiek s poradovým číslom 

3,6,7,14,15,16. 

Odpoveď : 

Odpoveď k otázke 1.2.3. 

Prosím o preštudovanie aktualizovanej prílohy zo dňa 27.10.2020 K3-03 KONTROLNY 

VÝPOCET KVALITY OSVETLENIA  DIALUX.evo. 

Dokument bude uložený ako súčasť prílohy Príloha 9c2_Hodnotnie SMTS_Rekonštrukcia 

osvetlenia.zip v adresári verejného obstarávania 

Pre lepšie vysvetlenie úrovni osvetlenia prikladáme PODORYS -  VYROBNA LINKA PEC 

1,2.3_PARAMETRIZACIA OSVETLENIA.pdf 

Dokument bude uložený ako súčasť prílohy: Príloha 5c1_Projektová 

dokumentácia_Rekonštrukcia osvetlenia.zip  v adresári verejného obstarávania 

Dokumenty sú uložené na našej webovej stránke 

https://www.rona.glass/sk/public-documents/verejne-obstaravanie-znizenie-energetickej-

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

Odpoveď k otázke 4. 

V dokumente K2-03 HODNOTENIE SMTS PRE SYSTEM OSVETLENIA  uvádzame aby 

v projekte boli použité svietidla s účinnosťou minimálne 148 lm/W, tento udaj platí pre všetky 

tri rodiny svietidiel. 

 

https://www.rona.glass/sk/public-documents/verejne-obstaravanie-znizenie-energetickej-narocnosti-v-podniku-rona-a-s/
https://www.rona.glass/sk/public-documents/verejne-obstaravanie-znizenie-energetickej-narocnosti-v-podniku-rona-a-s/
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Odpoveď k otázke 5. 

Prosíme uchádzača aby sa riadil pokynmi v obstarávaní,  

Pripomíname aby vpisoval údaje iba do buniek žltej farby. Ostatne bunky sú zaheslované 

a je neprípustne ich meniť. Príloha slúži na overenie merateľného ukazovateľa projektu č.1. 

a ostatné údaje nevstupujú do hodnotenia ponúk uchádzačov.  

 

Odpoveď k otázke . 9.a 

Je možne použiť jednu z možností alebo ich kombináciu:  

 Ploché sklo 

 PC kryt 

Je na uchádzačovi aby zvážil všetky podmienky prostredia a podľa toho určil materiál 

svetelnočinnej časti svietidla alebo svietidla ako celku. 

Odpoveď na otázku 6. a, 

Navrhujeme aby v projekte boli použite tieto spôsoby uchytenia svietidiel. 
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Obstarávateľ týmto upozornil na skutočnosť, že spôsob uchytenia je rôzny najmä od 

poskytnutého tvaru a rozmerov svietidla a podmienok pre konkrétne svetelné miesto.  
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Preto v projekte nie je presne určený typ alebo tvar nosníku, konzoly, alebo výložníka. Je na 

uchádzačovi aby zvážil ktorý zo spôsobov použije a v ako množstve.  

 

Odpoveď na otázku 7 a, pre položku vo výkaz výmer 3,6. 

V projekte sa uvažuje s použitím nosníkov tvaru C, ktoré poskytujú potrebnú variabilitu pre 

uchytenie svietidiel v miestach aby nedochádzalo k tieneniu s konštrukciami alebo svietidla 

nebránili  manipulácii s dopravníkmi. Alebo aby svietidla boli dostupne z manipulačných plošín. 

Svietidlá sa inštalujú pomocou montážnej sady podľa poskytnutého riešenia svietidla. 

 

Odpoveď na otázku 7 a, pre položku vo výkaz výmer 7. 

Nakoľko nie je možne zrealizovať obhliadky na mieste, obstarávateľ sa rozhodol že dokresli  

a doplní podpornú dokumentáciu o výkresovú časť garnižových systémov. 

Dokumentácia:  Dokumentácia závesný systém pre osvetlenie.zip bude uložená v úložisku 

https://ronaskk-

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

_uMR8Bchh3r6p_pZRr7kyZ8Ogg0w?e=uTM2ra  

Odpoveď na otázku 7 a, pre položku vo výkaz výmer 14. 

Ide o senzor osvitu, meranie intenzity osvetlenia, komunikujúci na zbernici DALI, môže byť aj 

multi senzor DALI, ale jeho úlohou bude poskytovať dátové hodnoty pre udržiavanú intenzitu 

osvetlenia. 

Odpoveď na otázku 7 a, pre položku vo výkaz výmer 15,16. 

Ide o senzory pohybu a prítomnosti s možnosťou zatienenia zdroja infračerveného žiarenia.  

Senzor nie je pripojený do zbernice DALI, priamo zapína a vypína napájanie osvetlenia. 

Odporúčame použiť senzory ktorých parametre je možne nastaviť na diaľku, bez fyzického 

prístupu.  Senzory majú byť vyhotovené vo vyššom krytí, IP 54 a viac.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://ronaskk-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gazdik_ronaskk_onmicrosoft_com/EhdQUe9b1RZAgekT55_uMR8Bchh3r6p_pZRr7kyZ8Ogg0w?e=uTM2ra
https://ronaskk-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gazdik_ronaskk_onmicrosoft_com/EhdQUe9b1RZAgekT55_uMR8Bchh3r6p_pZRr7kyZ8Ogg0w?e=uTM2ra
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