
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 02.11.2021 
 
 
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 IV 
 
Verejný obstarávateľ dopĺňa súťažné podklady o doplňujúce informácie na základe dopytu od uchádzača k predmetnej zákazke:  
 
- Objekt radnice je historický objekt vo vlastníctve mesta. V minulej odpovedi ste uviedli, že navrhnuté AP 

AP05_OUT_Radnica_povala1 a  AP06_OUT_Radnica_povala2, majú pokrývať vonkajší priestor pred radnicou. Znamená to že 
WiFi AP musia byť vo vonkajšom prostredí s čo najlepším výhľadom na požadovaný priestor. Vzhľadom na to že je to historický 
objekt, kde by sa malo pristupovať veľmi citlivo pri umiestňovaní zariadení navrhujeme dva spôsoby umiestnenia technológie.  
Prosíme odsúhlasenie variantu umiestnenia technológie, prípadne odsúhlasenie oboch variantov. 
Odpoveď 
Obstarávateľ predpokladá s umiestnením AP05_OUT a AP06_OUT na povale, schované za, resp. pod strechou (nie na 
vonkajšej fasáde historickej budovy). V nevyhnutnom prípade preferujeme variant1. 

 
- Objekt kostola je vo vlastníctve cirkvi. Žiadame upresniť, ktoré vonkajšie priestory má pokrývať vami navrhované WiFi 

AP08_OUT_kostol.  
Zároveň žiadame upresniť kde má byť AP umiestnené, kde je dostupné napájanie pre technológiu. 
Odpoveď 
Požadované pokrytie WIFI signálom je znázornené v prílohe č. 2 súťažných podkladov 
https://www.pezinok.sk/?yggid=900&id=11739 
Umiestnenie AP je plánované pod hodinami kostola (momentálne je tam umiestený aj iný vysielač) 

 
- Žiadame odsúhlasiť, že WiFi AP03_OUT_roh budovy, môže byť umiestnené na jestvujúcej konzole, kde máte umiestnenú 

kameru MP. 
Odpoveď 
Áno, WIFI AP03 môže byť umiestnený na existujúcej konzole. 

 
- Na základe našej otázky „Povolenie na inštaláciu potrebnej technológie a pripojenie k energii na objektoch bude vybavovať 

MsÚ? „  ste nám odpovedali, že „ Áno, pokiaľ ide o objekty, ktorých majiteľom/správcom je obstarávateľ.“  
Dovoľujeme si oponovať, vzhľadom na to že vy budete vlastníkom zariadení / diela, tak v takomto prípade žiada o povolenie 
umiestnenia zariadenia vlastník / investor. Viete to doplniť do zmluvy? 
Zároveň navrhujeme doplniť do zmluvy, že ak pôjde o umiestnenie zariadení, ktoré podlieha súhlasu príslušného pamiatkového 
úradu, žiadosť o umiestnenie zariadení bude podávať MsU pezinok ako vlastník zariadení. 
Odpoveď 
Obstarávateľ sa stotožňuje s Vašim tvrdením (osvojujeme si to), nie je potrebné v tomto štádiu meniť zmluvu. Povolenia 
umiestnenia zariadení bude žiadať obstarávateľ aj  v prípade, ak umiestneniu podlieha súhlas príslušného pamiatkového úradu. 

 
- V súťažných podkladoch je uvedené „V navrhovaných bodoch umiestnenia access pointov vie obstarávateľ zabezpečiť trvalý 

elektrický prúd.“ 
Žiadame popísať, akým spôsobom v daných miestach obstarávateľ zabezpečí  elektrický prúd, predpokladáme že v daných 
miestach obstarávateľ zabezpečí/určí zásuvku 230VAC na pripojenie napájača WiFi AP. 
Odpoveď 
Obstarávateľ zabezpečí/určí zásuvku 230V. 

 
 
 
 
Mgr. Vlasta Cholujová 
poverený zamestnanec na vykonanie VO 


