Všetkým hospodárskym
subjektom,
záujemcom/uchádzačom

Váš list číslo/zo dňa

VEC:

Naše číslo

Vybavuje/linka
Ing. Peter Ďurkovský

V Žiline
04.11.2020

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie k zákazke Informatizácia MHD v Žiline
-Vysvetľovanie č. 7 + zmena lehôt

Obstarávateľovi Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina bola dňa
04.11.2020 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:
Dotaz číslo 1:
Zadavatel v rámci vysvětlování číslo 6 upravil technické podmínky a doplnil požadavek na měnič a
jeho komponenty o parametr MTBF, citujeme:
„Zároveň obstarávateľ v tejto súvislosti dopĺňa požiadavku na menič a jeho komponenty o
parameter MTBF s hodnotou minimálne 300 tis. hod. *MTBF - Stredný čas medzi poruchami“
Uchazeč upozorňuje, že takto stanovená podmínka je nad rámec fyzikálních vlastností baterií,
které jsou rovněž součástí měniče. Zároveň se tato hodnota určuje pro standardní pracovní
teplotní podmínky, což Zadavatel nedefinoval (např. 25 °C).
Žádáme Zadavatele o úpravu podmínek tak, aby se dala veřejná zakázka ocenit.
Odpoveď:
Obstarávateľ spresňuje, že požiadavka parametra MTBF s hodnotou 300 tis. hod. sa vzťahuje na
všetky zdroje použité v zariadení (napr. AC/DC, AC/AC, DC/AC, alebo DC/DC) a pre elektronické
riadiace jednotky, ak budú použité. Nevzťahuje sa na batérie.
Táto hodnota MTBF má byť dodržaná pri štandardnej teplote 25°C.

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

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: 10.11.2020 09:00 hod. sa mení na novú
(aktuálnu) lehotu na predkladanie ponúk, ktorá je 11.11.2020 09:00 hod.;
-pôvodný termín otvárania ponúk 10.11.2020 10:00 hod. sa mení na nový (aktuálny) termín
otvárania ponúk, ktorý je 11.11.2020 10:00 hod.;
Uvedené zmeny budú následne uverejnené ako redakčná oprava (korigendum) č. 5 v Úradnom
vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania.

S úctou

Ing. Ján Barienčík, PhD.
konateľ a riaditeľ

Príloha: Súťažné podklady_aktualizované 04.11.2020 (vrátane Prílohy č. 1 vo formáte excel, kde
neboli vykonané dňa 04.11.2020 zmeny)
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