
Mesto PEZINOK 
R a d n i č n é   n á m e s t i e   7 ,   9 0 2   1 4   P e z i n o k 

 

V Pezinku, dňa 26.10.2021 
 
 
Verejný obstarávateľ: MESTO PEZINOK 
Zákazka:   - v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 
Predmet zákazky: „Projekt WiFi4EU vrátane supportu a pripojenia do siete internet“ 
 
 
Doplňujúce informácie pre uchádzačov 
 
Verejný obstarávateľ dopĺňa súťažné podklady o doplňujúce informácie na základe dopytu od uchádzača k predmetnej 
zákazke:  
 
- WiFi sieť s názvom  WiFi4EU má byť šírená len na tých 14 vonkajších WiFi AP, alebo aj na tých 20ks v objekte MsÚ 

a MsP? (na tých vnútorných 20ks nemusí byť splnená podmienka WiFi EU a hrozí nepreplatenie voucheru) 
Odpoveď 
Iniciatíva WiFi4EU je systémom podpory na poskytovanie bezplatného Wi-Fi prístupu vo vnútorných alebo 
vonkajších verejných priestoroch. Požadujeme, aby sieť s názvom WIFI4EU bola pre verejnosť šírená aj v objekte 
MsÚ a MsP. 
 

- Tých 20ks vnútorných WiFi AP v objektoch MsP a MsP sa bude pripájať do jestvujúcej LAN infraštruktúry?, alebo sa 
bude inštalovať nový dátový prepínač a ťahať nové káble od prepínača až po WiFi AP? 
Odpoveď 
Na pripojenie vnútorných AP sa využije štruktúrovaná kabeláž v budove, ktorá je ukončená v hlavnej serverovni 
(vnútorné AP požadujeme s PoE napájaním). Je nutné inštalovať nový dátový prepínač s dostatočnou kapacitou pre 
napájanie všetkých vnútorných AP pomocou PoE. Väčšina vnútorných AP bude umiestnená na chodbách v 
sadrokartónových stropoch. 
 

- Aké SSID má byť šírené v objektoch MsP a MsP? Má byť pripojené do Vašej LAN siete alebo tiež len do internetu? 
Odpoveď 
Na všetkých AP bude šírené rovnaké SSID s názvom WIFI4E. Žiadne zariadenie nebude pripojené do LAN siete 
MsÚ. 
 

- Spracoval niekto v objektoch MsP a MsP projekt wifi pokrytia so simuláciou pokrytia? Ak áno prosíme zaslať projekt 
a ak nie prosíme o zaslanie podlahových plánov s vyznačením priestorov, kde má byť pokrytie dostupné. 
Odpoveď 
Projekt WIFI pokrytia so simuláciou pokrytia nie je spracovaný. Plány jednotlivých podlaží s požadovaným pokrytím 
WIFI signálom sú vyznačené žltooranžovou farbou v prílohe č. 1 – 8 týchto doplňujúcich informácií. 
 

- Je možné využiť pre pripojenie vonkajších WiFi AP infraštruktúru cez ktorú je pripojený aj Váš kamerový systém 
MsP? Ak áno, prosíme uviesť, kde všade viete poskytnúť okrem napájania aj konektivitu do objektu MsP. 
Odpoveď 
Na pripojenie vonkajších WIFI AP nebude využitá infraštruktúru kamerového systému MsP. 

 
 
Príloha č. 1 – 8 (pôdorys štyroch nadzemných podlaží bez a s pokrytím WIFI signálom) 
 
 
Mgr. Vlasta Cholujová 
poverený zamestnanec na vykonanie VO 


