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Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie k zákazke Informatizácia MHD v Žiline
-Vysvetľovanie č. 3

Obstarávateľovi Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina bola dňa
21.10.2020 doručená od záujemcu žiadosť o vysvetlenie k zákazke Informatizácia MHD v Žiline
(verejná súťaž uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 199/2020 z 23.9.2020 pod zn.
33008-MST a v Úradnom vestníku Európskej únie č. 2020/s 184 z 22.9.2020 pod č. 445117),
ktorej obsahom bolo nasledovné:
Otázka č. 1:

Odpoveď:
Obstarávateľ disponuje potvrdením súčasného dodávateľa palubného počítača o súčinnosti.
Obstarávateľ doplnil predmetné potvrdenie do súťažných podkladov ako prílohu č. 17 v rámci
Vysvetľovania č. 2 zo dňa 23.10.2020.

Dopravný podnik mesta Žiliny s. r. o., Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK1909000000005035044524,
IČO: 36 007 099, DIČ: 2020447583, IČ DPH: SK2020447583 zapísaný v OR OS Žilina, Oddiel: sro, vl.č.: 3510/L

Otázka č. 2:

Odpoveď:
Prenos dát z kamerového systému bezdrôtovou technológiou a technológiou LTE nezabezpečuje
palubný počítač. V súčasnosti existuje vo vozidlách zariadenie na bezdrôtový prenos dát (Wi-Fi,
GSM), prostredníctvom ktorého môže uchádzač zabezpečiť požadovaný prenos dát
z kamerového systému.

Otázka č. 3:

Odpoveď:
Obstarávateľ disponuje potvrdením súčasného dodávateľa palubného počítača o súčinnosti.
Obstarávateľ doplnil predmetné potvrdenie do súťažných podkladov ako prílohu č. 17 v rámci
Vysvetľovania č. 2 zo dňa 23.10.2020.

Otázka č. 4:
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Odpoveď:
Obstarávateľ požaduje údaje popísané v týchto políčkach zapisovať do kamerového záznamu, vo
forme tituliek. Význam týchto políčok je vysvetlený v tej istej tabuľke v stĺpci s názvom „Popis“.

Obstarávateľ informuje, že vykonal v dokumentácii k verejnému obstarávaniu predmetnej
zákazky zmenu lehoty na predkladanie ponúk a zmenu termínu otvárania ponúk a to nasledovne:
-pôvodne uvedená lehota na predkladanie ponúk: 30.10.2020 09:00 hod. sa mení na novú
(aktuálnu) lehotu na predkladanie ponúk, ktorá je 06.11.2020 09:00 hod.;
-pôvodný termín otvárania ponúk 30.10.2020 10:00 hod. sa mení na nový (aktuálny) termín
otvárania ponúk, ktorý je 06.11.2020 10:00 hod.;
Uvedené zmeny budú následne publikované ako redakčná oprava (korigendum) č. 3 v Úradnom
vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania.
Táto informácia je uvedená aj vo Vysvetľovaní č. 2 zo dňa 23.10.2020.
V tejto súvislosti dáva obstarávateľ do pozornosti aktualizované súťažné podklady zo dňa
23.10.2020, ktoré sú prílohou Vysvetľovania č. 2 zo dňa 23.10.2020.

S úctou

Ing. Ján Barienčík, PhD.
konateľ a riaditeľ
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