Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Kvačalova 2
Žilina 011 40
___________________________________________________________________________

zverejnené v profile
obstarávateľskej organizácie

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Ing. Ďurkovský/0415660168

Žilina

22.03.2018

Vec: Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline (verejná súťaž)
-oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu
Identifikácia verejného obstarávania:
Obstarávateľ:
Názov zákazky:
Zverejnenie zákazky:
Zákazka:
Predpokladaná hodnota:
Postup obstarávania:

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina
IČO: 36 007 099
Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline
Úradný vestník EÚ zo dňa 16.02.2018 (2018/S 033-072641)
Vestník verejného obstarávania č. 35/2018 zo dňa 19.02.2018
(2562-MST)
nadlimitná
2 789 600,00 EUR bez DPH
verejná súťaž

Dňa 20.03.2018 bola obstarávateľovi doručená žiadosť o nápravu podľa § 164 ods. 1 písm. b)
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
ako „zákon o verejnom obstarávaní“).
V žiadosti o nápravu žiadateľ uvádza (v opise rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov,
bod V.) nasledovné:

________________________________________________________________________________________________________________
Tel: +421 41 5660 111
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa,a.s.
IČO:
36 007 099
Fax: +421 41 5643 743
IBAN: SK1909000000005035044524
DIČ:
2020447583
E-mail: sekretariat@dpmz.sk
Zapísaný v OR OS Žilina
IČ DPH: SK2020447583
www.dpmz.sk
Oddiel: Sro, vl.č.: 3510/L
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V žiadosti o nápravu zároveň žiadateľ uvádza návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu
(bod VI.) a to nasledovne:

Rozhodnutie
Obstarávateľ oznamuje žiadateľovi a všetkým záujemcom alebo účastníkom, že sa žiadosti
o nápravu v predmetnom obsahu a rozsahu vyhovuje, a preto vykonáva v danej veci nápravu a to
nasledovným spôsobom:
Forma a spôsob sprístupnenia požadovaných dokumentov, podkladov a informácií, ktoré sú
predmetom žiadosti o nápravu v zmysle bodu VI. (i) v tejto žiadosti:
Obstarávateľ v súlade s princípom transparentnosti a rovnakého zaobchádzania umožní
žiadateľovi ako aj všetkým záujemcom alebo účastníkom oboznámiť sa s konkrétnymi
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zariadeniami tarifno-informačného systému vo vozidlách obstarávateľa a softvérovým vybavením
na spracovanie výsledkov/údajov a to počas fyzickej obhliadky v sídle obstarávateľa za účasti
zástupcov (technikov a programátorov) súčasného dodávateľa zariadení tarifno-informačného
systému. Počas tejto fyzickej obhliadky budú žiadateľovi ako aj všetkým potencionálnym
záujemcom alebo účastníkom (ak sa jej zúčastnia) sprístupnené všetky potrebné dokumenty,
podklady, informácie a technické dokumentácie, ktoré sú predmetom žiadosti o nápravu a ktorými
obstarávateľ nedisponuje a to za účelom podrobného oboznámenia sa so špecifikáciou
komunikačného rozhrania jednotlivých zariadení, so všetkými súčasnými hardvérovými
zariadeniami a hardvérovými riešeniami vo vozidlách obstarávateľa, s rozmermi a konštrukčným
riešením zariadení pre prípadnú integráciu ďalších zariadení a typom komunikačných rozhraní
používaných v súčasnom systéme a to v obsahu a rozsahu tak, ako je požadované v tejto žiadosti
o nápravu. Poskytnutím možnosti zúčastniť sa obhliadky má obstarávateľ zato, že žiadateľ,
záujemca alebo účastník tak získa všetky požadované relevantné informácie potrebné pre riadne
vypracovanie ponuky.
Na základe návrhu žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu, ktorá sa týka požiadavky v bode VI.
(ii):
Obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk. Uvedené vykoná v lehote, ktorá je
uvedená v texte nižšie.
V súvislosti s týmto oznámením o spôsobe vybavenia žiadosti o nápravu vykoná
obstarávateľ v nadväznosti na bod VI. (i) a (ii) uvedené v žiadosti o nápravu, bezodkladne
zmenu znenia súťažných podkladov a zmenu znenia informácií v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania a primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk. Uvedené zmeny
ako aj príslušné lehoty budú bezodkladne písomne oznámené žiadateľovi a bezodkladne
budú v súlade s princípmi verejného obstarávania zverejnené v profile obstarávateľa.

Odôvodnenie spôsobu vybavenia žiadosti o nápravu obstarávateľom:
Obstarávateľ potvrdzuje požiadavku uvedenú v súťažných podkladoch implementovať
požadovanú funkčnosť systému a všetky potrebné práce, zabezpečenie kompatibility predmetu
dodávky potrebné na tento účel sú predmetom súťažných požiadaviek/podmienok, ktoré
obstarávateľ určil vo vzťahu k predmetu zákazky.
V čase dodávky jednotlivých zariadení tarifno-informačného systému a softvérového vybavenia
na spracovanie výsledkov/údajov do vozidiel dopravného podniku a ani následne potom neboli zo
strany dodávateľa poskytnuté špecifikácie rozhrania pre komunikáciu medzi jednotlivými
zariadeniami tarifno-informačného systému, nakoľko toto poskytnutie nebolo predmetom
zmluvného plnenia medzi dodávateľom a dopravným podnikom, teda obstarávateľom.
Z uvedeného teda vyplýva, že obstarávateľ nemá v súčasnosti k dispozícii špecifikáciu
komunikačných rozhraní:
 medzi palubným počítačom RG SRG-5000P, resp. RG SRG 6000P a označovačom
cestovných lístkov a následne medzi čipovou kartou Mifare Classic, Mifare Desfire,
 medzi palubným počítačom RG SRG-5000P, resp. RG SRG 6000P a označovačom
cestovných lístkov,
 medzi palubným počítačom RG SRG-5000P, resp. RG SRG 6000P a systémom na
automatické počítanie cestujúcich,
 medzi palubným počítačom RG SRG-5000P, resp. RG SRG 6000P a kamerovým
systémom,
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pre spracovanie on-line dát z palubných počítačov RG SRG-5000P, resp. RG SRG 6000P,
pre prepojenie doplňujúceho softvérového modulu s programom Municom Premium,
pre komunikáciu s vozidlami MHD textovým spôsobom,
pre prepojenie internetového predaja cestovných lístkov s palubným počítačom typu RG
SRG-6000P s označovačom cestovných lístkov typu RG KRG-8 a so systémom Municom
Premium,
 pre verifikáciu bezkontaktných čipových kariet DPMŽ – Mifare Classic a Mifare Desfire,
 pre bezdrôtovú komunikáciu s palubným počítačom RG SRG-6000P.
Obstarávateľ však oznamuje, že v súčasnosti disponuje stanoviskom od súčasného dodávateľa
jednotlivých zariadení tarifno-informačného systému a softvérového vybavenia na spracovanie
výsledkov/údajov, v ktorom tento uvádza, že ak bude relevantné, poskytne na účely tejto verejnej
súťaže súčinnosť a vykoná potrebné integračné práce v súlade s požiadavkou žiadateľa, záujemcu
resp. účastníka a s požadovaným rozsahom integračných prác, ktoré žiadateľ, záujemca alebo
účastník požaduje. Ak obstarávateľ súčasného dodávateľa o to požiada, tento v rámci súčinnosti
sprístupní potencionálnym záujemcom všetky dokumenty, podklady a informácie podľa
požiadavky na mieste, t.j. v sídle obstarávateľa.
Poznámka obstarávateľa: k uvedenému bude slúžiť fyzická obhliadka v sídle obstarávateľa za
účasti zástupcov (technikov a programátorov) súčasného dodávateľa tak, ako je uvedené vyššie
v rozhodnutí.
V závere tohto odôvodnenia obstarávateľ poukazuje na skutočnosť uvedenú v súťažných
podkladoch (Oddiel „C“ Opis predmetu zákazky; a to na konci znenia tohto oddielu), kde sa
nachádza odsek pojednávajúci o použití (ponúknutí) ekvivalentov tovaru v predmetnej verejnej
súťaži a to aj v prípadoch, kde je použitý odkaz na konkrétnu značku, resp. výrobcu. Uvedené je
v súlade s princípmi verejného obstarávania.

S úctou

Ing. Ján Barienčík, PhD.
konateľ a riaditeľ
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