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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Žilina 

 

                              Ing. Ďurkovský/0415660168       04.05.2018 

 

Vec: Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline (verejná súťaž) 

-odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov; 

-doplnenie súťažných podkladov; 

 

Obstarávateľská organizácia Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40  Žilina 

(IČO: 36 007 099) vyhlásila verejné obstarávanie nadlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže 

s názvom Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline (oznámenie o vyhlásení verejného 

obstarávania zverejnené v Úradnom vestníku EÚ zo dňa 16.02.2018 pod označením 2018/S 033-

072641 a zverejnené vo vestníku verejného obstarávania č. 35/2018 zo dňa 19.02.2016 pod 

označením 2562-MST a násl. redakčných opráv - korigendum). 

 

Dňa 25.04.2018 bola obstarávateľskej organizácii doručená od hospodárskeho subjektu, resp. 

žiadateľa písomná žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov. Obsahom tejto žiadosti bolo 10 

otázok, na ktoré obstarávateľská organizácia poskytuje nasledovné odpovede: 

 

Otázka č. 1: 
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Odpoveď obstarávateľskej organizácie na otázku č. 1: 

 

Obstarávateľ bude akceptovať aj doplnenie nového označovača úspešným (víťazným) 

uchádzačom za súčasného splnenia technických požiadaviek na označovač uvedených v Oddiele 

„C“ Opis predmetu zákazky. 

 

 

Otázka č. 2: 

 

Odpoveď obstarávateľskej organizácie na otázku č. 2: 

Obstarávateľ nevlastní, nemá k dispozícii a nemôže teda poskytnúť záujemcom/uchádzačom a ani 

úspešnému (víťaznému) uchádzačovi požadované špecifikácie rozhraní k čipovým kartám Mifare 

Classic, Mifare DESfire, dátové štruktúry kariet a prístupové kľúče ku kartám. 

Požadované skutočnosti v otázke č. 2 sú vlastníctvom súčasného dodávateľa zariadení tarifno-

informačného systému, ktorým je subjekt: R&G PLUS SP. z o.o., Traugutta 7, 39-300 Mielec, 

Poľsko. 

Na základe uvedeného obstarávateľ nemôže záujemcom/uchádzačom a teda ani úspešnému 

(víťaznému) uchádzačovi poskytnúť požadované právne garancie. 

Obstarávateľ vyžaduje kompatibilitu ponúknutých zariadení tarifno-informačného systému s 

existujúcimi rozhraniami používanými v Dopravnom podniku mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 

011 40  Žilina. 

Na účely vzájomnej komunikácie zariadení tarifno-informačného systému musia byť prípadné 

modifikácie interfejsov, resp. rozhraní súčasťou riešenia dodávateľa a to v cene dodávky. 

Obstarávateľ sa zaväzuje poskytnúť úspešnému uchádzačovi (ako zmluvnému partnerovi) 

súčinnosť pri plnení zmluvy v rámci možností, na ktoré má právny dosah. 

Súčinnosť pri implementácii v zmysle skutočností uvedených v otázke žiadateľa (záujemcu) vo 

vzťahu: súčasný dodávateľ tarifno-informačného systému a úspešný uchádzač nemôže 

obstarávateľ právne garantovať, nakoľko uvedené nie je v jeho kompetencii. 

 

 

Otázka č. 3: 
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Odpoveď obstarávateľskej organizácie na otázku č. 3: 

Obstarávateľ nevlastní, nemá k dispozícii a nemôže teda poskytnúť záujemcom/uchádzačom a ani 

úspešnému (víťaznému) uchádzačovi požadované špecifikácie rozhrania pre prepojenie 

Internetového predaja cestovných lístkov s palubným počítačom typu RG SRG-6000P, 

s označovačov cestovných lístkov typu RG KRG-8 a so systémom MUNICOM Premium. 

Požadované skutočnosti v otázke č. 3 sú vlastníctvom súčasného dodávateľa zariadení tarifno-

informačného systému, ktorým je subjekt: R&G PLUS SP. z o.o., Traugutta 7, 39-300 Mielec, 

Poľsko. 

Na základe uvedeného obstarávateľ nemôže záujemcom/uchádzačom a teda ani úspešnému 

(víťaznému) uchádzačovi poskytnúť požadované právne garancie. 

Obstarávateľ vyžaduje kompatibilitu ponúknutých zariadení tarifno-informačného systému s 

existujúcimi rozhraniami používanými v Dopravnom podniku mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 

011 40  Žilina. 

Na účely vzájomnej komunikácie zariadení tarifno-informačného systému musia byť prípadné 

modifikácie interfejsov, resp. rozhraní súčasťou riešenia dodávateľa a to v cene dodávky. 

Obstarávateľ sa zaväzuje poskytnúť úspešnému uchádzačovi (ako zmluvnému partnerovi) 

súčinnosť pri plnení zmluvy v rámci možností, na ktoré má právny dosah. 

Súčinnosť pri implementácii v zmysle skutočností uvedených v otázke žiadateľa (záujemcu) vo 

vzťahu: súčasný dodávateľ tarifno-informačného systému a úspešný uchádzač nemôže 

obstarávateľ právne garantovať, nakoľko uvedené nie je v jeho kompetencii. 

 

 

Otázka č. 4: 

 
 

Odpoveď obstarávateľskej organizácie na otázku č. 4: 

Obstarávateľ nevlastní, nemá k dispozícii a nemôže teda poskytnúť záujemcom/uchádzačom a ani 

úspešnému (víťaznému) uchádzačovi požadované špecifikácie rozhrania pre komunikáciu 

Označovača cestovných lístkov s palubným počítačom RG SRG-5000P a RG SRG-6000P. 

Požadované skutočnosti v otázke č. 4 sú vlastníctvom súčasného dodávateľa zariadení tarifno-

informačného systému, ktorým je subjekt: R&G PLUS SP. z o.o., Traugutta 7, 39-300 Mielec, 

Poľsko. 

Na základe uvedeného obstarávateľ nemôže záujemcom/uchádzačom a teda ani úspešnému 

(víťaznému) uchádzačovi poskytnúť požadované právne garancie. 

Obstarávateľ vyžaduje kompatibilitu ponúknutých zariadení tarifno-informačného systému s 

existujúcimi rozhraniami používanými v Dopravnom podniku mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 

011 40  Žilina. 

Na účely vzájomnej komunikácie zariadení tarifno-informačného systému musia byť prípadné 

modifikácie interfejsov, resp. rozhraní súčasťou riešenia dodávateľa a to v cene dodávky. 

Obstarávateľ sa zaväzuje poskytnúť úspešnému uchádzačovi (ako zmluvnému partnerovi) 

súčinnosť pri plnení zmluvy v rámci možností, na ktoré má právny dosah. 

Súčinnosť pri implementácii v zmysle skutočností uvedených v otázke žiadateľa (záujemcu) vo 

vzťahu: súčasný dodávateľ tarifno-informačného systému a úspešný uchádzač nemôže 

obstarávateľ právne garantovať, nakoľko uvedené nie je v jeho kompetencii. 
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Otázka č. 5: 

 

 
Odpoveď obstarávateľskej organizácie na otázku č. 5: 

Obstarávateľ nevlastní, nemá k dispozícii a nemôže teda poskytnúť záujemcom/uchádzačom a ani 

úspešnému (víťaznému) uchádzačovi požadované špecifikácie rozhrania pre komunikáciu LCD 

displeja s palubným počítačom. Požadované skutočnosti v otázke č. 5 sú vlastníctvom súčasného 

dodávateľa zariadení tarifno-informačného systému, ktorým je subjekt: R&G PLUS SP. z o.o., 

Traugutta 7, 39-300 Mielec, Poľsko. 

Na základe uvedeného obstarávateľ nemôže záujemcom/uchádzačom a teda ani úspešnému 

(víťaznému) uchádzačovi poskytnúť požadované právne garancie. 

Obstarávateľ vyžaduje kompatibilitu ponúknutých zariadení tarifno-informačného systému s 

existujúcimi rozhraniami používanými v Dopravnom podniku mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 

011 40  Žilina. 

Na účely vzájomnej komunikácie zariadení tarifno-informačného systému musia byť prípadné 

modifikácie interfejsov, resp. rozhraní súčasťou riešenia dodávateľa a to v cene dodávky. 

Obstarávateľ sa zaväzuje poskytnúť úspešnému uchádzačovi (ako zmluvnému partnerovi) 

súčinnosť pri plnení zmluvy v rámci možností, na ktoré má právny dosah. 

Súčinnosť pri implementácii v zmysle skutočností uvedených v otázke žiadateľa (záujemcu) vo 

vzťahu: súčasný dodávateľ tarifno-informačného systému a úspešný uchádzač nemôže 

obstarávateľ právne garantovať, nakoľko uvedené nie je v jeho kompetencii. 

 

 

Otázka č. 6: 

 
 

Odpoveď obstarávateľskej organizácie na otázku č. 6: 

Obstarávateľ nevlastní, nemá k dispozícii a nemôže teda poskytnúť záujemcom/uchádzačom a ani 

úspešnému (víťaznému) uchádzačovi požadované špecifikácie rozhrania pre pripojenie Systému 

automatického počítania cestujúcich k palubnému počítaču typu RG SRG-6000P a   špecifikáciu 

dátovej štruktúry pre následné spracovanie výsledkov v programe MUNICOM Premium. 
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Požadované skutočnosti v otázke č. 6 sú vlastníctvom súčasného dodávateľa zariadení tarifno-

informačného systému, ktorým je subjekt: R&G PLUS SP. z o.o., Traugutta 7, 39-300 Mielec, 

Poľsko. 

Na základe uvedeného obstarávateľ nemôže záujemcom/uchádzačom a teda ani úspešnému 

(víťaznému) uchádzačovi poskytnúť požadované právne garancie. 

Obstarávateľ vyžaduje kompatibilitu ponúknutých zariadení tarifno-informačného systému s 

existujúcimi rozhraniami používanými v Dopravnom podniku mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 

011 40  Žilina. 

Na účely vzájomnej komunikácie zariadení tarifno-informačného systému musia byť prípadné 

modifikácie interfejsov, resp. rozhraní súčasťou riešenia dodávateľa a to v cene dodávky. 

Obstarávateľ sa zaväzuje poskytnúť úspešnému uchádzačovi (ako zmluvnému partnerovi) 

súčinnosť pri plnení zmluvy v rámci možností, na ktoré má právny dosah. 

Súčinnosť pri implementácii v zmysle skutočností uvedených v otázke žiadateľa (záujemcu) vo 

vzťahu: súčasný dodávateľ tarifno-informačného systému a úspešný uchádzač nemôže 

obstarávateľ právne garantovať, nakoľko uvedené nie je v jeho kompetencii. 

 

 

Otázka č. 7: 

 
 

Odpoveď obstarávateľskej organizácie na otázku č. 7: 

Obstarávateľ nevlastní, nemá k dispozícii a nemôže teda poskytnúť záujemcom/uchádzačom a ani 

úspešnému (víťaznému) uchádzačovi požadované špecifikácie rozhrania pre zobrazenie výstupu 

z kamerového systému na displeji palubného počítača SRG-6000P. Požadované skutočnosti v 

otázke č. 7 sú vlastníctvom súčasného dodávateľa zariadení tarifno-informačného systému, ktorým 

je subjekt: R&G PLUS SP. z o.o., Traugutta 7, 39-300 Mielec, Poľsko. 

Na základe uvedeného obstarávateľ nemôže záujemcom/uchádzačom a teda ani úspešnému 

(víťaznému) uchádzačovi poskytnúť požadované právne garancie. 

Obstarávateľ vyžaduje kompatibilitu ponúknutých zariadení tarifno-informačného systému s 

existujúcimi rozhraniami používanými v Dopravnom podniku mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 

011 40  Žilina. 

Na účely vzájomnej komunikácie zariadení tarifno-informačného systému musia byť prípadné 

modifikácie interfejsov, resp. rozhraní súčasťou riešenia dodávateľa a to v cene dodávky. 

Obstarávateľ sa zaväzuje poskytnúť úspešnému uchádzačovi (ako zmluvnému partnerovi) 

súčinnosť pri plnení zmluvy v rámci možností, na ktoré má právny dosah. 

Súčinnosť pri implementácii v zmysle skutočností uvedených v otázke žiadateľa (záujemcu) vo 

vzťahu: súčasný dodávateľ tarifno-informačného systému a úspešný uchádzač nemôže 

obstarávateľ právne garantovať, nakoľko uvedené nie je v jeho kompetencii. 
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Otázka č. 8: 

 

 
 

Odpoveď obstarávateľskej organizácie na otázku č. 8: 

Obstarávateľ nevlastní, nemá k dispozícii a nemôže teda poskytnúť záujemcom/uchádzačom a ani 

úspešnému (víťaznému) uchádzačovi požadovanú špecifikáciu rozhrania pre komunikáciu 

s vozidlami MHD textovým spôsobom. Požadované skutočnosti v otázke č. 8 sú vlastníctvom 

súčasného dodávateľa zariadení tarifno-informačného systému, ktorým je subjekt: R&G PLUS SP. 

z o.o., Traugutta 7, 39-300 Mielec, Poľsko. 

Obstarávateľ vyžaduje kompatibilitu ponúknutých zariadení tarifno-informačného systému s 

existujúcimi rozhraniami používanými v Dopravnom podniku mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 

011 40  Žilina. 

Na účely vzájomnej komunikácie zariadení tarifno-informačného systému musia byť prípadné 

modifikácie interfejsov, resp. rozhraní súčasťou riešenia dodávateľa a to v cene dodávky. 

 

Áno, súčasťou dodávky systému sú aj mapové podklady vo vektorovom formáte, pričom výber 

konkrétneho typu mapy (napr. Google mapy, Open Street mapy a pod.) v ponuke necháva 

obstarávateľ na uvážení uchádzača. 

 

 

Otázka č. 9: 

 
 

Odpoveď obstarávateľskej organizácie na otázku č. 9: 

Áno, súčasťou dodávky elektronických zastávkových informačných panelov nie sú stavebné práce 

a stavebné povolenia, pričom stavebné práce a stavebné povolenia zabezpečí obstarávateľ. 

 

 

Otázka č. 10: 

 
 

Odpoveď obstarávateľskej organizácie na otázku č. 10: 

Daňový doklad ku platbám vykonaných prostredníctvom bankových kariet má byť možné vytlačiť 

zo špeciálneho webového portálu vytvoreného úspešným uchádzačom (budúcim dodávateľom).  
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V súvislosti s poskytnutím odpovedí na otázky záujemcu (žiadateľa) o vysvetlenie súťažných 

podkladov obstarávateľská organizácia dňa 04.05.2018 vykonala v súlade s Metodickým 

usmernením Úradu pre verejné obstarávanie (č. 10197-5000/2016, z 01.07.2016) doplnenie 

súťažných podkladov a to nasledovne: 

 

Pôvodný text odseku s názvom Upozornenie pre uchádzačov, ktorý sa nachádza v súťažných 

podkladoch v závere Oddielu „C“ Opis predmetu zákazky v znení:  

 

Upozornenie pre uchádzačov: 

 

V nadväznosti na opísaný predmet zákazky vyššie obstarávateľská organizácia zostavila zoznam 

obstarávaných tovarov s uvedením ich množstva. Tento zoznam tovarov sa nachádza v Prílohe č. 

1 týchto súťažných podkladov. Uchádzač v ponuke predkladá tento zoznam tovarov vyplnený 

podľa predtlače, pričom sa riadi pokynmi uvedenými v súťažných podkladoch /Oddiel „A“, 

kapitola III.4.3 písmeno h), kapitola III.4.4 písmeno b)/. 

 

-sa na jeho konci dopĺňa a jeho nové (aktuálne znenie) je: 

 

Upozornenie pre uchádzačov: 

 

V nadväznosti na opísaný predmet zákazky vyššie obstarávateľská organizácia zostavila zoznam 

obstarávaných tovarov s uvedením ich množstva. Tento zoznam tovarov sa nachádza v Prílohe č. 

1 týchto súťažných podkladov. Uchádzač v ponuke predkladá tento zoznam tovarov vyplnený 

podľa predtlače, pričom sa riadi pokynmi uvedenými v súťažných podkladoch /Oddiel „A“, 

kapitola III.4.3 písmeno h), kapitola III.4.4 písmeno b)/. 

Obstarávateľ vyžaduje kompatibilitu ponúknutých zariadení tarifno-informačného systému s 

existujúcimi rozhraniami používanými v Dopravnom podniku mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 

011 40  Žilina. 

Na účely vzájomnej komunikácie zariadení tarifno-informačného systému musia byť prípadné 

modifikácie interfejsov, resp. rozhraní súčasťou riešenia dodávateľa a to v cene dodávky. 

Dodávateľom zariadení tarifno-informačného systému, ktoré sú v súčasnom období 

prevádzkované v Dopravnom podniku mesta Žiliny s.r.o. je subjekt: R&G PLUS SP. z o.o., 

Traugutta 7, 39-300 Mielec, Poľsko. 

 

 

V súťažných podkladoch /Oddiel „C“ Opis predmetu zákazky, kapitola 5. ZAVEDENIE PLATBY 

BANKOVOU KARTOU, Položka č. 23 Terminály (1kpl) / odstavec v pôvodnom znení:  

 

Z uvedeného vyplýva, že 38 terminálov bude inštalovaných do označovačov, ktoré sú predmetom 

tejto súťaže a zvyšných 77 terminálov je potrebné inštalovať do označovačov typu RG KRG-8, 

ktoré sú súčasťou tarifno-informačného systému Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. 

 

-sa na jeho konci dopĺňa o ďalší text a jeho nové (aktuálne) znenie je:  

 

Z uvedeného vyplýva, že 38 terminálov bude inštalovaných do označovačov, ktoré sú predmetom 

tejto súťaže a zvyšných 77 terminálov je potrebné inštalovať do označovačov typu RG KRG-8, 

ktoré sú súčasťou tarifno-informačného systému Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o. alebo 

bude akceptovaná možnosť doplnenia 77 ks nových označovačov s integrovaným terminálom. 

 

 

V súťažných podkladoch /Oddiel „C“ Opis predmetu zákazky, kapitola 5. ZAVEDENIE PLATBY 

BANKOVOU KARTOU, Položka č. 23 Terminály (1kpl) / odstavec v pôvodnom znení:  

 

Verifikácia nákupu cestovného lístka musí byť signalizovaná na displej označovača. Fyzická tlač 

dokladu sa nepožaduje. 
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-sa na jeho konci dopĺňa o ďalší text a jeho nové (aktuálne) znenie je: 

 

Verifikácia nákupu cestovného lístka musí byť signalizovaná na displej označovača. Fyzická tlač 

dokladu sa nepožaduje. Daňový doklad ku platbám vykonaných prostredníctvom bankových 

kariet má byť možné vytlačiť zo špeciálneho webového portálu vytvoreného úspešným 

uchádzačom (budúcim dodávateľom). 

 

 

V súťažných podkladoch (Oddiel „D“ Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, Časť I. 

Obchodné a zmluvné podmienky, kapitola I.2 Návrh Kúpnej zmluvy) sa Článok XI. Osobitné 

dojednania dopĺňa o nový bod XI.4, ktorý znie: 

 

XI.4 Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu súčinnosť pri plnení zmluvy v rámci 

možností, na ktoré má právny dosah. 

 

 

--------------------------- 

 

Aktualizované znenie súťažných podkladov sa nachádza v elektronickej forme zverejnené 

v profile obstarávateľa ako príloha k tomuto vysvetleniu súťažných podkladov. 

 

 

 

 

V súvislosti s poskytnutím odpovedí na otázky č. 1 – 10 uvedené vyššie obstarávateľ 

oznamuje, že dňa 26.04.2018 primerane predĺžil lehotu na predkladanie ponúk (viď 

dokumenty v profile obstarávateľa) a to s cieľom vytvorenia časového priestoru na 

vypracovanie odpovedí na otázky žiadateľa, aby tieto odpovede boli následne poskytnuté 

v lehote podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní. Zároveň obstarávateľ oznamuje, že 

predĺžením lehoty na predkladanie ponúk dňa 26.04.2018 vytvoril tak dostatočný časový 

priestor aj na to, aby žiadateľ a ostatné hospodárske subjekty mohli na základe 

poskytnutých odpovedí riadne pripraviť svoje ponuky do predmetnej verejnej súťaže. 

 

 

 

 

 

 

 

 S úctou 

 

 

 

 

 

      Ing. Ján Barienčík, PhD. 

  konateľ a riaditeľ 

 


