
Predmet podlimitnej zákazky: „Rekonštrukcia ŠD Horský park, Prokopa Veľkého 41, Bratislava“ 

 

Otázka záujemcu: 

Vo výkaze výmer časť „01- Architektonicko-...“ sa v položke č.185 – Automatický výsuvný stĺpik píše, že systém 
má obsahovať „čítačka validovaného lístku“, nakoľko v zadaní/požiadavke pre nacenenie stĺpiku s prísluš. 
nefiguruje žiaden parkovací systém, ktorý by takéto lístky vydával, žiadame o upresnenie ako je myslená táto 
požiadavka? Máme oceniť aj parkovací systém/automat? Alebo systém je už existujúci? Aký? Tiež by sme ešte 
radi upresnili, či čítačky RFID bezkontaktných kariet/čipov môžeme naceniť aj s kartami/čipmi (koľko ks = 
užívateľov?), alebo majú byť kompatibilné s nejakým existujúcim kartovým systémom? Ak už kartový systém 
existuje, na akej frekvencii? Komunikačný protokol je Mifare alebo Manchester? 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Vo výkaze výmer „01-Architektonicko-...“ sa nachádza položka: 
 

185 K 7679919556 

M+D Ochrana objektu pred vstupom áut - Automatický výsuvný stĺpik, KOVO Bloc C/E, 

signalizácia LED, dialkový ovládač, riadiaca jednotka, Ovládanie stlpiku -el. vrátnik, TV 

kamera, stojan, vrátane potrebného prísl. a kotvenia        "Dodávka a montaž - 

Automatický výsuvný stlpik výsuvný stlpik KOVO Blok C/E KOVO C/E ks 1 

signalizácia LED  ks 1 

prijímač dialkového ovladania  ks 1 

dialkový ovládač  ks 20 

riadiací jednotka stĺpiku  ks 1 

indukčná slučka s detektorom  ks 2 

vyrezaní drážky pre slučku  ks 2 

montáž stĺpiku KOVO  ks 1   

Ovládanie stlpiku- 1 el.vrátnik, TV dohlad   

video vrátnik , 2 vstupy, 1 recepcia EMOS H1024 ks 1 

TV kamera pre dohlad na vjazd- IP bullet kamera. 2MP, 3mm, WDR, 120dB, IR 30m, 

IP66 ks 1 

stojan kamery  ks 1 

montáž  ks 1 

Ovládanie stlpiku 2 vjazd/ výjazd  na kartu,  

vjazdový stojan, čítačka RFID kariet  ks 1 

výjazdový stojan, čítačka validovaného lístku, čítačka RFID kariet  ks 1 

montáž stojanov   ks 1 

inženýring projekt, dokumentácia 

Požiadavky na stavebnú pripravenosť:    

Káblové prepojenie vjazd - recepcia    

silový kabel pre napájani 230V/15A  bm 100 

datový kábel UTP/FTP 4x2x0,5  bm 100 

slaboprúdový kábel 4x2x0,5  bm 100 

  výkop pre káblovú trasu  bm 100 

výkop pre výsuvný stĺpik  bm 100 

stavebná príprave pre stĺpik podla podkladov ks 1 

základy pro vjazdový a výjazdový stojan cca 500x500mm betonová doska ks 2 

oprava asfaltovej plochy 10m2"                                            

sub 1,000 

 

Verejný obstarávateľ požaduje naceniť položku tak, ako je uvedená vo VV. Ide o umiestnenie: 

- vjazdového ovládacieho stĺpika so zabudovaným prístupovým panelom na tlač validného lístka a 
čítačku RFID kariet. 

- výjazdového ovládacieho stĺpika so zabudovaným prístupovým panelom na čítačku validného lístka a 
čítačku RFID kariet. 

Verejný obstarávateľ nepožaduje dodávku parkovacieho systému/automat ani dodávku 

bezkontaktných kariet/čipov a nepožaduje kompatibilitu so žiadnym existujúcim kartovým systémom. 

 



 

 

 

 

 


