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Úvodné ustanovenia
1.

Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené
v týchto súťažných podkladoch, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania.

2.

Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje
všetky podmienky a požiadavky obstarávateľskej organizácie, ktoré sú obsiahnuté
v týchto súťažných podkladoch.

Oddiel „A“
Pokyny pre uchádzačov

Časť I.
Všeobecné informácie

I.1 Identifikačné údaje obstarávateľskej organizácie
I.1.1

Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Štát:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Webová adresa (URL):
Profil:
Identifikácia organizácie:

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Kvačalova 2, 011 40 Žilina
Slovenská republika
36 007 099
2020447583
SK2020447583
Ing. Peter Ďurkovský
+421 41 5660 168
+421 41 5643 743
peter.durkovsky@dpmz.sk
http://www.dpmz.sk
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/7482

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. je podľa zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“ alebo
„zákon
o verejnom
obstarávaní“
v príslušnom
gramatickom tvare) identifikovaný ako obstarávateľ podľa
§ 9 ods. 1 písm. a), ktorý vykonáva vybrané činnosti
ustanovené v § 9 ods. 6 ZVO.
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I.2 Predmet verejného obstarávania a predmet zákazky
I.2.1

Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 2 ZVO civilná zákazka na
dodanie tovaru.
Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona
o verejnom obstarávaní za stanovených podmienok v týchto súťažných podkladoch,
ktorej predmetom bude dodanie tovaru, t.j. komponentov pre účely zabezpečenia
informatizácie mestskej hromadnej dopravy (ďalej aj ako „MHD“) v Žiline. Dodaním
tovaru, jeho inštaláciou a uvedením do prevádzky bude realizovaná modernizácia
vozidlového a komunikačného systému, modernizácia dispečerského riadenia,
elektronických zastávkových informačných panelov, zavedenie internetového predaja
cestovných lístkov, zavedenie platby bankovou kartou.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch
v Oddiele „C“ Opis predmetu zákazky, v Oddiele „B“ Kritériá na vyhodnotenie
ponúk a pravidlá ich uplatnenia, v Oddiele „D“ Obchodné podmienky dodania
predmetu zákazky.

I.2.2

Číselný kód tovaru alebo služieb pre hlavný predmet a doplňujúce predmety
z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka
Spoločného slovníka obstarávania (CPV / SSO):
30200000-1
30210000-4
30232000-4
30232110-8
35125300-2
48000000-8
30123100-8
42961400-4
31211100-9
30231310-3
35261000-1
35261100-2
31161900-1

I.2.3

Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Periférne vybavenie
Laserové tlačiarne
Bezpečnostné kamery
Softvérové balíky a informačné systémy
Stroje na overenie platnosti lístkov
Dispečerský systém
Pulty/panely pre elektrické prístroje
Ploché displeje
Informačné panely
Signálne panely s meniacimi sa oznámeniami
Systémy regulácie napätia

Názov zákazky: Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline
Zákazka je zadávaná postupom zadávania nadlimitných zákaziek obstarávateľom
podľa druhej časti (prvej a tretej hlavy) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

I.2.4

Predpokladaná hodnota zákazky spolu: 2 789 600,00 EUR bez DPH

I.2.5

Obstarávateľská organizácia si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvný vzťah
s úspešným uchádzačom, pokiaľ ponúknutá cena spolu za predmet zákazky bude
vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky uvedená v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.
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I.3 Rozdelenie predmetu zákazky
I.3.1

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Predmet zákazky nie je
rozdelený na časti.
Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti:
Podľa § 28 ods. 2 ZVO obstarávateľská organizácia odôvodní nerozdelenie zákazky
na časti v správe o zákazke a zároveň nerozdelenie zákazky na časti odôvodňuje
v týchto súťažných podkladoch nasledovne:
Projekt „Informatizácia MHD v Žiline“ bol vytvorený za účelom komplexného
riešenia digitalizácie dôležitých technických a technologických prvkov mestskej
hromadnej dopravy v Žiline s cieľom zvýšenia efektívnosti riadenia dopravy,
zvýšenia atraktivity dopravy a v neposlednom rade významného zvýšenia
informovanosti cestujúcich.
Z uvedeného vyplýva, že predmetný projekt má širokospektrálny záber a tvoria ho
viaceré technologické časti. Jednotlivé časti projektu boli preto interne odborne
preskúmané v oblasti vzájomnej funkčnej previazanosti. Z predmetného hodnotenia
obstarávateľ dospel k záveru, že časti projektu Modernizácia vozidlového a
komunikačného systému, Modernizácia dispečerského riadenia, Elektronické
zastávkové informačné panely, Internetový predaj cestovných lístkov, Zavedenie
platby bankovou kartou, musia tvoriť jeden komplexný celok, pretože ich vzájomná
časová, funkčná a implementačná previazanosť je natoľko veľká, že oddelením čo i
len jednej časti by bola výrazne ohrozená funkčnosť celého projektu, prierezovo cez
všetky technologické a technické časti projektu.
Konkrétne, komplexné riešenie projektu zložené z vymenovaných piatich častí bolo
navrhnuté predovšetkým z dôvodu zabezpečenia reálnej funkčnosti projektu ako
celku, ktorého dôkazom má byť funkčná skúška po dodaní všetkých služieb a
komponentov. Funkčná skúška bude realizovaná dodávateľom, ktorý bude za jej
výsledok zodpovedný. Týmto spôsobom vie (jeden) dodávateľ garantovať
kompatibilitu a funkčnosť všetkých komponentov a technologických súčastí. V
prípade, že by bol projekt rozdelený na viacero častí, nie je možné garantovať
komplexnú funkčnosť projektu, pretože logicky, nie je možné definovať technické
špecifikácie na neexistujúci projekt resp. časť projektu.
Ako príklad obstarávateľ uvádza: definovať technické špecifikácie pre elektronické
zastávkové panely, ktoré musia byť kompatibilné s dispečerským riadením a
vozidlovým a komunikačným systémom, ktorý ešte nebude existovať tzn. nebude na
základe verejného obstarávania ešte dodaný, s cieľom zachovať vzájomnú funkčnosť
a kompatibilitu, je nereálne.
Druhá dôležitá požiadavka, ktorú je možné naplniť iba komplexným riešením
projektu (s piatimi časťami) je zabezpečenie priamej časovej koordinácie dodávok v
jednej dodacej lehote. V prípade oddelenia resp. vytvorenia viacerých častí
obstarávaných samostatne by to nebolo možné. Vzniklo by viacero dodacích lehôt,
ktoré by, s veľkou určitosťou, na seba nemuseli nadväzovať, v dôsledku čoho by
nebolo možné nastaviť a koordinovať priebeh dodania jednotlivých častí. Táto
podmienka predstavuje veľmi dôležitý prvok pre zabezpečenie funkčnosti projektu
ako celku.
Ako už bolo vyššie uvedené, existujúci projekt Informatizácia MHD v Žiline
(nadlimitná zákazka) v sebe zahŕňa päť častí. Avšak v pôvodnom projektovom
zámere bolo definovaných sedem etáp. Odborným prehodnotením s cieľom vytvoriť
jeden komplexný a zároveň kompaktný celok, boli dve časti vyčlenené. Konkrétne,
boli vyňaté stavebné práce potrebné na plnohodnotnú realizáciu projektu
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Informatizácia MHD v Žiline, ktoré Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. zrealizuje
vo vlastnej réžii a na vlastné náklady.
Druhou, vyčlenenou časťou, je etapa venujúca sa modernizácií dispečerskej rádiovej
siete. Dôvodom jej odčlenenia bola absencia priamej previazanosti dispečerskej
rádiovej siete na funkčnosť zvyšných častí projektu tzn. samotná realizácia
modernizácie dispečerskej rádiovej siete nie je funkčne ani časovo viazaná na
zvyšných päť častí projektu.
Týmto spôsobom boli vyňaté a oddelené všetky časti projektu, ktoré by mohli tvoriť
samostatné funkčné celky bez priamej previazanosti na komplexnú funkčnosť
projektu.
Optimálne riešenie realizácie projektu Informatizácia MHD v Žiline považuje
Dopravný podnik mesta Žiliny komplexné dodanie piatich základných častí v podobe
jedného celku (obstarávaný postupom verejnej súťaže ako nadlimitná zákazka na
dodávku tovaru) a s odčlenením jednej samostatnej časti zameranej na modernizáciu
dispečerskej rádiokomunikačnej siete (ktorá bude obstaraná ako podlimitná zákazka
na dodávku tovaru). Za týchto podmienok je možné zaručiť vzájomnú technickú a
technologickú kompatibilitu predmetných častí zákazky, vrátane priamej koordinácie
dodávok pri zachovaní čo najkratšej lehoty dodania s garanciou komplexného
fungovania projektu.
Realizáciou projektu formou komplexného riešenia, nie je ohrozené predmetné
verejné obstarávanie z dôvodu absencie ponúk subjektov, ktoré by boli schopné
naplniť jej rozsah. Dôkazom sú nielen cenové ponuky predložené v rámci
predpokladanej hodnoty zákazky, ale predovšetkým reálne a implementované
podobné riešenia v mestách ako napr. Plzeň, Ostrava, Rzeszów a iné.

I.4 Variantné riešenie
I.4.1

Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému
riešeniu predmetu zákazky.

I.5 Pôvod predmetu zákazky
I.5.1

Podmienky na pôvod predmetu zákazky sa neuvádzajú.

I.6 Miesto a termín dodania predmetu zákazky
I.6.1

Miesto dodania predmetu zákazky:
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina
NUTS kód: SK031

I.6.2

Lehota na dodanie tovarov je stanovená do 12 mesiacov od dátumu nadobudnutia
účinnosti kúpnej zmluvy. Dodacia lehota ako aj informácie týkajúce sa nadobudnutia
účinnosti kúpnej zmluvy sú uvedené v príslušných ustanoveniach návrhu kúpnej
zmluvy, ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov. Po dodaní predmetu zákazky
bude nasledovať postupná inštalácia, testovanie a skúšobná prevádzka.
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I.6.3

Úspešný uchádzač bude zmluvne zaviazaný zabezpečiť na vlastné náklady dopravu
predmetu zákazky na miesto dodania a poistenie dopravy predmetu zákazky.

I.7 Zdroj finančných prostriedkov
I.7.1

Predmet zákazky môže byť spolufinancovaný:
-z finančných prostriedkov pridelených obstarávateľskej organizácii zo
štrukturálnych fondov EÚ prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného
programu 2014 – 2020 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a
-z vlastných finančných zdrojov obstarávateľskej organizácie.

I.7.2

Platba za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného
styku na základe daňového dokladu vystaveného predávajúcim, splatnosť ktorého je
60 dní odo dňa doručenia a prevzatia tohto dokladu kupujúcim. Bližšie informácie sú
uvedené aj v návrhu Kúpnej zmluvy v týchto súťažných podkladoch.

I.8 Typ zmluvného vzťahu
I.8.1

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov.
Obstarávateľská organizácia ako žiadateľ / prijímateľ nenávratného finančného
príspevku je na základe metodického dokumentu Riadiaceho orgánu pre Operačný
program Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020 (Príručka k procesu
verejného obstarávania – zadávanie zákaziek od 18.04.2016, verzia 2.0) oprávnený
pristúpiť v zmysle § 56 ZVO k uzavretiu Kúpnej zmluvy s úspešným uchádzačom
a jej následnému zverejneniu podľa aktuálneho znenia zákona o slobodnom prístupe
k informáciám až po tom, čo Riadiaci orgán vyjadrí súhlas s uzatvorením zmluvy
s úspešným uchádzačom prostredníctvom listu Riadiaceho orgánu, t.j. iba v prípade,
ak je dokumentácia z verejného obstarávania na základe kontroly Úradu pre verejné
obstarávanie a Riadiacim orgánom v súlade so ZVO ako aj s podmienkami
poskytnutia pomoci EŠIF (Európske štrukturálne a investičné fondy).

I.8.2

Informácie týkajúce sa uzavretia zmluvy sú uvedené v Oddiele „A“, Časť VII.
súťažných podkladov a informácie týkajúce sa Obchodných podmienok dodania
predmetu zákazky sú uvedené v Oddiele „D“ súťažných podkladov.

I.9 Lehota viazanosti ponuky
I.9.1

Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až
do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej obstarávateľskou organizáciou.
Obstarávateľská organizácia stanovila lehotu viazanosti ponuky do 31.08.2018.
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I.9.2

V prípade uplatnenia revíznych postupov alebo nepredvídateľného časového sklzu
v procese verejného obstarávania, obstarávateľská organizácia uchádzačom oznámi
predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk.

I.10 Uchádzač a skupina dodávateľov
I.10.1

Uchádzačom je hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku. Hospodárskym
subjektom môže byť fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb,
ktorá predkladá ponuku. V prípade, ak je uchádzačom skupina, takýto uchádzač je
povinný v ponuke predložiť doklad v originálnom vyhotovení (alebo ako úradne
overená kópia) podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena
skupiny oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti so
zadávaním tejto zákazky. Obstarávateľská organizácia nevyžaduje od skupiny
dodávateľov, aby vytvorila právnu formu na účely účasti vo verejnom obstarávaní.
Ak však ponuka skupiny dodávateľov bude vyhodnotená ako úspešná a bude prijatá,
obstarávateľská organizácia vyžaduje od skupiny dodávateľov vytvorenie určitej
právnej formy, ktorá je potrebná z dôvodu riadneho plnenia zmluvy. Skupina
dodávateľov vytvorí túto právnu formu podľa príslušných ustanovení platného
Občianskeho zákonníka, resp. Obchodného zákonníka a úradne overený listinný
dôkaz o vytvorení právnej formy predloží obstarávateľskej organizácii najneskôr
v čase podpisu kúpnej zmluvy. Ďalšie informácie týkajúce sa skupiny dodávateľov
pozri v bode III.4.3 (Oddiel „A“) súťažných podkladov.

I.10.2

Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky aj členom skupiny
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Obstarávateľská organizácia vylúči uchádzača,
ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov v zmysle § 49 ods. 7 ZVO.

I.11 Využitie subdodávateľov
I.11.1

Obstarávateľská organizácia vyžaduje, aby:
uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať
subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok (na tento
účel vyplní a predloží v časti ponuky „Ostatné“ Prílohu č. 9 týchto súťažných
podkladov). Uvedené je v súlade s § 41 ods. 1 písm. a) ZVO.

I.11.2

V súlade s ustanovením § 41, ods. 3 ZVO údaje o všetkých známych
subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) uvedie úspešný uchádzač v Kúpnej
zmluve (Článok X., bod X.4) a to najneskôr v čase jej uzavretia. V tomto prípade sa
jedná o skutočných (nie zamýšľaných) subdodávateľov, ktorým bude zadaný určitý
podiel zákazky, ktorý budú realizovať.

I.11.3

Podľa § 41 ods. 4 písm. a) ZVO povinnosťou zmluvného partnera bude oznámiť
obstarávateľskej organizácii akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, ktorý je
uvedený v Kúpnej zmluve.
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I.11.4

V prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia Kúpnej zmluvy, ktorá je výsledkom
tohto verejného obstarávania, zmluvný partner bude povinný v súlade s § 41 ods. 4
písm. b) ZVO obstarávateľskej organizácii najneskôr tri (3) pracovné dni pred
zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré
bude obsahovať minimálne: identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane
údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, dátum narodenia.
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I.12 Náklady na ponuku
I.12.1

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša
uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči obstarávateľskej organizácii
a to aj v prípade, ak obstarávateľská organizácia neprijme ani jednu z predložených
ponúk, alebo zruší tento postup zadávania zákazky.

I.12.2

Ponuky doručené na adresu sídla obstarávateľskej organizácie a predložené v lehote
na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú archivované ako
súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní. Ponuka predložená po uplynutí
lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená.

Časť II.
Komunikácia a vysvetľovanie

II.1 Komunikácia medzi obstarávateľskou organizáciou a záujemcami /
uchádzačmi
II.1.1

V súlade s ustanovením § 187 ods. 8 ZVO sa komunikácia a výmena informácií
v predmetnom verejnom obstarávaní bude uskutočňovať výhradne písomne (iba
listinnou formou).

II.1.2

Doručovanie listinných písomností sa bude zo strany obstarávateľskej organizácie
uskutočňovať poštou prostredníctvom poštovej prepravy s využitím služby
„DOPORUČENÁ ZÁSIELKA + 1. trieda“ alebo prostredníctvom ekvivalentnej
služby iného doručovateľa.

II.1.3

Pracovný čas podateľne obstarávateľskej organizácie pre účely tohto verejného
obstarávania je v pracovných dňoch (pondelok až piatok) v čase od 08:00 hod. do
14:00 hod., kedy je možné zo strany záujemcov/uchádzačov doručovať písomnosti
osobne do podateľne obstarávateľskej organizácie.

II.1.4

V prípade skupiny dodávateľov sa odporúča za účelom uľahčenia komunikácie
s obstarávateľskou organizáciou, aby jej účastníci splnomocnili jedného z nich,
ktorý má právnu subjektivitu a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, na
uskutočňovanie všetkých právnych úkonov týkajúcich sa ponuky, ktorú táto
skupina dodávateľov predloží do súťaže a účasti tejto skupiny dodávateľov
v súťaži.

II.1.5

Komunikácia v predmetnom verejnom obstarávaní sa vyžaduje v štátnom jazyku,
t.j. v slovenskom jazyku. Výnimka platí pre český jazyk, ktorý je rovnako
akceptovaný.

II.1.6

Písomnosti od záujemcov / uchádzačov v rámci písomnej komunikácie (v listinnej
forme) vyhotovené v cudzom jazyku (okrem slovenského a českého) musia byť
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predložené v tomto cudzom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do
štátneho jazyka (slovenského jazyka). Akceptovaný bude tiež úradný preklad
písomností z cudzieho jazyka do českého jazyka. V prípade zistenia rozdielov
v obsahu predložených dokladov a dokumentov je rozhodujúci úradný preklad
do štátneho jazyka (slovenského jazyka), prípadne úradný preklad do českého
jazyka.

II.2 Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov
II.2.1

V prípade nejasností alebo potreby vysvetliť/objasniť požiadavky uvedené
v súťažných podkladoch resp. v sprievodných dokumentoch k súťažným
podkladom vyhotovených obstarávateľskou organizáciou a ktoré súvisia s danou
zákazkou, môže ktorýkoľvek z uchádzačov resp. záujemcov písomne (iba listinnou
formou) požiadať o ich vysvetlenie na adrese: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.,
Kvačalova 2, 011 40 Žilina. Za včas doručenú požiadavku o vysvetlenie sa
považuje požiadavka doručená písomne listom obstarávateľskej organizácii
dostatočne vopred tak, ako určuje § 48 ZVO.

II.2.2

Obstarávateľská organizácia poskytne bezodkladne vysvetlenie informácií
potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti
všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi a to v lehote podľa § 48 ZVO. Vysvetlenia
budú uverejnené v profile obstarávateľskej organizácie pri konkrétnej zákazke
v deň odoslania vysvetlení písomne listinnou formou na poštovú prepravu
adresované všetkým známym záujemcom.

II.2.3

Obstarávateľská organizácia primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk, ak
vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky nie je poskytnuté
v lehote podľa § 48 ZVO alebo ak v dokumentoch potrebných na vypracovanie
ponuky vykoná podstatnú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na vypracovanie
a predkladanie ponuky uchádzačom. Ak význam vykonaných zmien v
dokumentoch je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, obstarávateľská
organizácia nie je povinná predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.

II.2.4

Ak je to nevyhnutné, obstarávateľská organizácia môže vysvetliť/doplniť
informácie uvedené v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácii,
ktoré preukázateľne oznámi listom súčasne všetkým záujemcom, ktorí sú mu
známi, najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Tieto
informácie nesmú byť v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.
Informácie v deň ich odoslania na poštovú prepravu tiež bezodkladne zverejní
v rámci predmetnej zákazky vo svojom profile.

II.3 Obhliadka miesta dodania tovaru
II.3.1

Obhliadka miesta dodania zákazky sa vyžaduje a obstarávateľ umožní účasť na
fyzickej obhliadke všetkým záujemcom, uchádzačom a účastníkom, ktorí o ňu
prejavia záujem. V rámci fyzickej obhliadky miesta dodania zákazky bude všetkým
zúčastneným záujemcom, uchádzačom a účastníkom sprístupnená a poskytnutá na
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preskúmanie všetka potrebná dokumentácia podľa požiadavky a všetky potrebné
a požadované informácie, ktoré sú pre záujemcu, uchádzača alebo účastníka
nevyhnutné pre riadne vypracovanie ponuky.
Obstarávateľ uskutoční a umožní predmetnú fyzickú obhliadku záujemcom,
uchádzačom alebo účastníkom v termínoch 17.04.2018 alebo 18.04.2018 a to so
začiatkom obhliadky o 10:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ) v sídle
obstarávateľa: Dopravný podnik mesta Žiliny, Kvačalova 2, 011 40 Žilina.
Predmetná fyzická obhliadka sa uskutoční za účasti a súčinnosti zástupcov
súčasného dodávateľa zariadení tarifno-informačného systému a príslušného
softvérového vybavenia.
Záujem o účasť na fyzickej obhliadke oznámi záujemca, uchádzač alebo účastník
písomne (v listinnej forme) obstarávateľovi a to v termíne do: 06.04.2018 do 14:00
hod. SEČ. List záujemcu, uchádzača alebo účastníka musí obsahovať najmä:
 identifikačné údaje záujemcu, uchádzača alebo účastníka (obchodné meno,
názov, adresa sídla);
 meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu kontaktnej osoby
záujemcu, uchádzača alebo účastníka;
 sformulovanú požiadavku o účasť na obhliadke s uvedením jedného
konkrétneho termínu (dátumu) obhliadky, t.j. buď 17.04.2018 alebo 18.04.2018 a to
podľa toho, ktorý z týchto termínov záujemcovi, uchádzačovi alebo účastníkovi
viac vyhovuje;
Poznámka obstarávateľa: záujemcom, uchádzačom alebo účastníkom uvedený
termín nie je pre obstarávateľa záväzný, má iba informatívny charakter
a obstarávateľ si vyhradzuje právo na tento termín neprihliadať (ak bude
relevantné);
Ak do stanovenej lehoty (do 06.04.2018 do 14:00 hod. SEČ) nenahlási účasť vyššie
uvedeným spôsobom/formou žiadny zo záujemcov, uchádzačov alebo účastníkov,
nebude predmetná fyzická obhliadka realizovaná. Túto skutočnosť následne
obstarávateľ nezverejňuje vo svojom profile.
Ak do stanovenej lehoty (do 06.04.2018 do 14:00 hod. SEČ) nahlási účasť vyššie
uvedeným spôsobom/formou záujemca, uchádzač alebo účastník, konkrétny termín
(dátum a čas) realizácie predmetnej fyzickej obhliadky mu bude oznámený písomne
(listinnou formou) v termíne do 13.04.2018 a termín (dátum a čas) realizácie
predmetnej fyzickej obhliadky bude zverejnený do 13.04.2018 v profile
obstarávateľa. Obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby určiť aj ďalšie,
resp. dodatočné termíny na realizáciu predmetnej fyzickej obhliadky (ak bude
relevantné). Uvedené zverejní bezodkladne vo svojom profile.
Obstarávateľ má zato, že realizovanie predmetnej fyzickej obhliadky a umožnenie
účasti záujemcom, uchádzačom a účastníkom na tejto obhliadke prispeje
k vytvoreniu predpokladov na účasť v predmetnom verejnom obstarávaní
dostatočnému počtu záujemcov, uchádzačov alebo účastníkov, v ktorých záujme je
vypracovať a predložiť v súťaži riadnu ponuku a v konečnom dôsledku tým
obstarávateľ umožní v rámci postupu zadávania zákazky uskutočnenie riadnej
a čestnej hospodárskej súťaže.

II.4 Určenie lehôt
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II.4.1

Podľa zákona o verejnom obstarávaní sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa
týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím
označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty
a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak koniec
lehoty pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom
lehoty najbližší budúci pracovný deň.

Časť III.
Príprava ponuky

III.1 Jazyk ponuky
III.1.1

Celá ponuka a tiež dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom
jazyku (t.j. v slovenskom jazyku), prípadne v českom jazyku.

III.1.2

Doklady a dokumenty uchádzačov vo verejnom obstarávaní vyhotovené v cudzom
jazyku musia byť predložené v tomto cudzom jazyku a súčasne musia byť úradne
preložené do štátneho jazyka (slovenského jazyka). Rovnako akceptovaný je tiež
úradný preklad dokumentov z cudzieho jazyka do českého jazyka. V prípade
zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov a dokumentov je rozhodujúci
úradný preklad do štátneho jazyka (slovenského jazyka). Rovnako akceptovaný je
tiež úradný preklad dokumentov z cudzieho jazyka do českého jazyka.

III.2 Zábezpeka ponuky
III.2.1

Zábezpeka ponuky sa vyžaduje a je stanovená vo výške 85 000,00 EUR .

III.2.2

Spôsob zloženia zábezpeky:
a) poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo
b) zložením finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľskej organizácie
Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač.

III.2.3

Podmienky poskytnutia bankovej záruky za uchádzača

III.2.3.1 Zo záručnej listiny vystavenej bankou (platí aj pre záručnú listinu vystavenú
zahraničnou bankou) musí vyplývať, že:
a) banka uspokojí veriteľa (obstarávateľskú organizáciu podľa bodu I.1.1) za
dlžníka (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v prospech
obstarávateľskej organizácie podľa bodu III.2.8 týchto súťažných podkladov;
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b) banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky vo výške podľa bodu
III.2.1;
c) banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 7 kalendárnych dní po
doručení výzvy obstarávateľskej organizácie na zaplatenie, na účet
obstarávateľskej organizácie podľa bodu III.2.4.1;
d) banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká
doručením záručnej listiny obstarávateľskej organizácii;
e) platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk podľa bodu
I.9.1, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu I.9.2, pokiaľ
obstarávateľská organizácia do uplynutia doby platnosti bankovej záruky banke
písomne oznámi takéto primerané predĺženie lehoty viazanosti ponúk.
III.2.3.2 Banková záruka zanikne:
a) plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie
v prospech obstarávateľskej organizácie;
b) odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti obstarávateľskej
organizácie;
c) uplynutím doby platnosti, ak si obstarávateľská organizácia do uplynutia doby
platnosti neuplatnila svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej
listiny, alebo v dobe platnosti bankovej záruky nepožiadala o predĺženie doby
platnosti bankovej záruky.
III.2.3.3 Záručná listina podľa bodu III.2.2.a), v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí
obstarávateľskú organizáciu za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré
obstarávateľská organizácia požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača,
musí byť súčasťou ponuky. Záručná listina (vystavený originál bankou) bude v
ponuke voľne priložená, vložená do euroobalu. Jej úradne overená fotokópia
bude v ponuke (v časti označenej „Ostatné“) pevne zviazaná s ostatnými
dokumentmi. Dôvodom tohto postupu je, že originál záručnej listiny sa vráti
uchádzačovi z dôvodov podľa § 46 ods. 5 ZVO.
III.2.3.4 Ak bankovú záruku poskytne zahraničná banka, záručná listina vyhotovená
zahraničnou bankou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto banky musí byť zároveň
doložená úradným prekladom do slovenského jazyka, resp. do českého jazyka.
Uvedené neplatí pre záručnú listinu vyhotovenú v českom jazyku.
III.2.4

Podmienky zloženia finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľskej
organizácie

III.2.4.1 Finančné prostriedky vo výške podľa bodu III.2.1 musia byť zložené na bankový
účet obstarávateľskej organizácie:
-názov banky:
Všeobecná úverová banka a.s. pobočka Žilina
-variabilný symbol:
uchádzač uvedie svoje IČO/VS01/2018
-IBAN:
SK4702000000003017670653
-SWIFT:
SUBASKBX
III.2.4.2 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte obstarávateľskej organizácie
najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk t.j. 25.05.2018 do 11,00
hod. stredoeurópskeho času, aby si obstarávateľská organizácia mohla preveriť
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zloženie takto poskytnutej zábezpeky na svojom účte. V časti ponuky „Ostatné“
predloží uchádzač kópiu dokladu (nevyžaduje sa originál ani úradne overená kópia
originálu) o poukázaní finančných prostriedkov zábezpeky na účet obstarávateľskej
organizácie uvedený v bode III.2.4.1 Oddielu „A“ , Časti III. súťažných podkladov.
III.2.4.3 Doba platnosti zábezpeky ponuky poskytnutej zložením finančných prostriedkov na
účet obstarávateľskej organizácie trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk podľa
bodu I.9.1, resp. do uplynutia primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa
bodu I.9.2.
III.2.5

Obstarávateľská organizácia vráti uchádzačovi zábezpeku podľa príslušných
ustanovení § 46 ZVO.

III.2.6

Ak záručná listina podľa bodu III.2.3 nebude vypracovaná v zmysle bodu III.2.3.1,
alebo ak nebude súčasťou ponuky podľa bodu III.2.3.3, alebo ak zloženie
zábezpeky bude podľa bodu III.2.4 a v takomto prípade finančné prostriedky
nebudú zložené na účte obstarávateľskej organizácie podľa bodu III.2.4.1
a III.2.4.2, obstarávateľská organizácia vylúči takúto ponuku podľa § 53 ods. 5
písm. a).

III.2.7

V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu I.9.2, zábezpeka ponúk
naďalej zabezpečuje viazanosť ponúk uchádzačov až do uplynutia takto primerane
predĺženej lehoty viazanosti ponúk.

III.2.8

Zábezpeka prepadne v prospech obstarávateľskej organizácie, ak uchádzač:
a) odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk;
b) neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 ods. 8 až 12
ZVO.

III.3 Vyhotovenie ponuky
III.3.1

Ponuka predložená uchádzačom musí byť vyhotovená v listinnej písomnej forme
a to písacím strojom, tlačiarňou počítača alebo perom s nezmazateľným
atramentom. Obsah ponuky musí byť pre fyzickú osobu čitateľný.

III.3.2

Ponuka musí byť predložená v uzavretom nepriehľadnom obale (tzv. spoločnom
obale ponuky).

III.3.3

Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania, prostredníctvom ktorého bol postup
nadlimitnej zákazky vyhlásený a v týchto súťažných podkladoch, musia byť
v ponuke predložené v listinnej forme ako originály alebo ich úradne overené
kópie, pokiaľ nie je určené inak.

III.4 Obsah ponuky
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III.4.1

Ponuka predložená uchádzačom bude vo vnútri spoločného obalu rozdelená do
dvoch samostatných častí – časť ponuky v samostatnom nepriehľadnom
uzatvorenom obale s označením „Ostatné“ a časť ponuky v samostatnom
nepriehľadnom
uzatvorenom
obale
s označením
„Kritériá“.
Obstarávateľská organizácia odporúča záujemcom/uchádzačom všetky doklady,
ktoré tvoria ponuku (zvlášť časť „Ostatné“ a zvlášť časť „Kritériá“), pevne zviazať
(okrem originálu záručnej listiny vystavenej bankou, ak je relevantné), aby
samostatná časť ponuky označená ako „Ostatné“ tvorila jeden celok a bola
nerozoberateľná. Rovnako odporúča všetky strany tejto ponuky očíslovať.
V prípade časti ponuky, ktorá je označená ako „Kritériá“ obstarávateľská
organizácia odporúča záujemcom/uchádzačom všetky doklady, ktoré tvoria túto
časť ponuky, pevne zviazať tak, aby táto časť ponuky tvorila jeden celok a bola
nerozoberateľná. Rovnako odporúča všetky strany tejto časti ponuky očíslovať.

III.4.1.1 Spoločný obal ponuky bude na povrchu obsahovať nasledovné údaje:
a) adresu obstarávateľskej organizáciu uvedenú v bode IV.1.1;
b) adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno, adresa sídla alebo miesta
podnikania);
c) označenie „Verejná súťaž – neotvárať“;
d) označenie názvom zákazky: „Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v
Žiline“
III.4.2

Každá samostatná časť ponuky uložená vo vnútri spoločného obalu bude mať na
obale uvedené nasledovné údaje:
a) adresu obstarávateľskej organizáciu uvedenú v bode IV.1.1;
b) adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno, adresa sídla alebo miesta
podnikania);
c) označenie „Verejná súťaž – neotvárať“;
d) označenie názvom zákazky: „Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v
Žiline“
e) označenie časti ponuky názvom „Ostatné“, resp. „Kritériá“

III.4.3

Samostatná časť ponuky na obale označená ako „Ostatné“ bude obsahovať
nasledovné doklady:
a) zoznam predloženej dokumentácie, podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača,
resp. osobou oprávnenou uchádzačom konať v mene uchádzača vo veci
prípravy ponuky a predkladania ponuky (predkladá sa originál dokumentu alebo
jeho úradne overená kópia);
b) identifikačné údaje uchádzača, t.j. vyplnená Príloha č. 7 Identifikačné údaje
uchádzača týchto súťažných podkladov (uchádzač predkladá originál
dokumentu alebo jeho úradne overenú kópiu) podpísaný štatutárnym orgánom
uchádzača, resp. osobou oprávnenou uchádzačom konať v mene uchádzača);
c) ak je relevantné, tak plná moc (splnomocnenie) vystavená štatutárnym orgánom
uchádzača pre osobu, ktorá bude oprávnená konať v mene uchádzača (t.j. napr.
pripravovať ponuku, podpisovať ponuku v listinnej forme, predkladať ponuku
a komunikovať s obstarávateľskou organizáciou v procese tohto verejného
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d)

e)

f)

g)

h)

obstarávania); v prípade, že právo súčasne konať v mene uchádzača má viac
osôb, tak ponuka bude obsahovať plnú moc (splnomocnenie) pre osobu, ktorá
bude konať v mene všetkých osôb uchádzača, ktoré majú právo súčasne konať
v mene uchádzača – predkladať platné dokumenty v listinnej forme
a podpisovať dokumenty v ponuke (uchádzač predkladá originál dokumentu
s úradne overenými podpismi);
čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou
oprávnenou uchádzačom konať v mene uchádzača, že uchádzač nie je členom
skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku (uchádzač predkladá originál
dokumentu alebo jeho úradne overenú kópiu);
v prípade, že ponuku predkladá skupina dodávateľov, menovanie vedúceho
člena skupiny oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súlade
s bodom I.10.1 súťažných podkladov (predkladá sa ako originál s úradne
overenými podpismi všetkých členov skupiny dodávateľov);
doklady a dokumenty tvoriace obsah podmienok účasti podľa informácií
uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a týchto súťažných
podkladov (uchádzač predkladá originály dokumentov alebo ich úradne overené
kópie s čitateľnými dátumami ich vyhotovenia podľa informácií a pokynov,
ktoré sú uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto
súťažných podkladoch); ak je relevantné, doklady preukazujúce splnenie
podmienok účasti môžu byť nahradené jednotným európskym dokumentom
(JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO. Obstarávateľská organizácia požaduje v prípade
uchádzača preukazujúceho splnenie podmienok účasti v zmysle § 39 ods. 1
ZVO formulárom JED, aby vo svojej ponuke predložil vyplnený a podpísaný
štandardný formulár JED, ktorý je Prílohou č. 10 Jednotný európsky dokument
týchto súťažných podkladov. Obstarávateľská organizácia upozorňuje
záujemcov / uchádzačov, že formulár JED je v ponímaní ZVO č. 343/2015 Z. z.
dokladom na predbežné nahradenie dokladov na preukázanie splnenia
podmienok účasti, ale aj zároveň čestným vyhlásením, ktorým sa preukazuje
neexistencia dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7
ZVO. Neexistenciu dôvodov na vylúčenie každý uchádzač / záujemca, iná
osoba (ktorej kapacity majú byť použité podľa § 33 ods. 2, resp. § 34 ods. 3
ZVO), preukazuje v závislosti od toho, či je zapísaný v zozname hospodárskych
subjektov (ZHS) – viď tretia hlava ZVO, alebo nie je zapísaný v ZHS. Spôsob
preukázania neexistencie dôvodov na vylúčenie je pre uchádzačov/záujemcov,
iné osoby podrobne špecifikovaný v aktuálnej verzii Manuálu JED, zverejnený
na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie (www.uvo.sk v sekcii
Legislatíva/Metodika/Dohľad).
vyhlásenie uchádzača (podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou
oprávnenou uchádzačom konať v mene uchádzača) – Príloha č. 6 Vyhlásenie
uchádzača, že je oboznámený s podmienkami zadanými v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania, v súťažných podkladoch a v sprievodnej dokumentácii
k týmto súťažným podkladom a v návrhu zmluvy, že ním poskytnuté údaje sú
úplné a pravdivé, súhlasí so zverejnením ponuky v profile obstarávateľskej
organizácie a s použitím ponuky, resp. jej častí obstarávateľskou organizáciou
(uchádzač predkladá originál dokumentu alebo jeho úradne overenú kópiu);
návrh Kúpnej zmluvy v požadovanej štruktúre (podľa bodu I.2 oddielu „D“
Návrh Kúpnej zmluvy) aj s Prílohami č. 1 až č. 6 k tejto zmluve a to bez
uvedenia cien. Návrh tejto zmluvy bude podpísaný štatutárnym orgánom
uchádzača, resp. osobou oprávnenou uchádzačom konať v mene uchádzača
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(uchádzač predkladá originál dokumentu alebo jeho úradne overenú kópiu).
Návrh Kúpnej zmluvy s Prílohami č. 1 až č. 6 nesmie obsahovať žiadne
ustanovenie, ktoré by bolo v rozpore s obchodnými podmienkami
a požiadavkami obstarávateľskej organizácie stanovené buď v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania alebo v týchto súťažných podkladoch.
Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy bude kompletne vyplnená podľa predtlače okrem
cien. Položky (tovary) v tejto prílohe a ich parametre, resp. špecifikácia sú
uvedené na základe potrieb/požiadaviek obstarávateľskej organizácie. Možnosť
ponúknutia ekvivalentného tovaru obstarávateľ nevylučuje. Ponúknutie
ekvivalentu v ponuke uchádzača bližšie upravuje ustanovenie, ktoré sa
nachádza v závere znenia Oddielu „C“ Opis predmetu zákazky v týchto
súťažných podkladoch. Každý ponúknutý ekvivalent tovaru obstarávateľ
vyhodnotí, či spĺňa požiadavky na predmet zákazky. Príloha č. 1 Kúpnej
zmluvy sa nachádza v týchto súťažných podkladoch pod označením Príloha č. 1
Cenník tovarov. Príloha č. 2 Kúpnej zmluvy má názov Návrh na plnenie
kritérií. Formulár Návrh na plnenie kritérií, v ktorom uchádzač nevypĺňa údaj
Cena spolu v EUR za predmet zákazky, sa nachádza ako Príloha č. 2 týchto
súťažných podkladov. Tento formulár bude vyhotovený ako originál
a podpísaný bude štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou oprávnenou
uchádzačom konať v mene uchádzača, s uvedením dátumu podpisu. Bližšie
informácie k Prílohám č. 1 až 6 Kúpnej zmluvy sú uvedené v súťažných
podkladoch: Oddiel „D“, Časť I., bod I.2.3.
i) v prípade plánovaného, resp. zamýšľaného podieľania sa subdodávateľa/ov na
dodaní predmetu zákazky obstarávateľská organizácia v súlade s § 41 ods. 1
písm. a) ZVO požaduje predložiť v časti ponuky „Ostatné“ štatutárnym
orgánom uchádzača, resp. osobou oprávnenou uchádzačom konať v mene
uchádzača podpísaný formulár, ktorý sa nachádza v týchto súťažných
podkladoch ako Príloha č. 9 Zoznam subdodávateľov, s uvedením podielu
zákazky (v %) v úmysle zadaný subdodávateľovi (zaokrúhlené na dve desatinné
miesta); ak sa na predmete zákazky nebudú, resp. neplánujú podieľať
subdodávatelia, uchádzač uvedie v tomto formulári v stĺpci podiel zákazky (v
%) v úmysle zadaný subdodávateľovi hodnotu „0,00%“ (uchádzač predkladá
originál dokumentu alebo jeho úradne overenú kópiu); v súlade s ustanovením §
41, ods. 3 ZVO údaje o všetkých známych subdodávateľoch (teda o tých,
ktorým bude skutočne zadaný podiel zákazky), údaje o osobe oprávnenej konať
za subdodávateľa (v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum
narodenia) uvedie úspešný uchádzač (zmluvný partner na základe výsledku
tejto verejnej súťaže) v Kúpnej zmluve (Článok X., bod X.4) a to najneskôr
v čase jej uzavretia;
j) prípade skupiny dodávateľov je potrebné v ponuke predložiť čestné vyhlásenie
skupiny dodávateľov vyhotovené ako originál alebo jeho úradne overená kópia,
podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať
(oprávnená osoba/osoby preukazuje/preukazujú svoje oprávnenie konať
priloženou plnou mocou – t.j. splnomocnením v originálnom vyhotovení
s úradne overenými podpismi) v danej veci za každého člena skupiny, v ktorom
vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky obstarávateľskou organizáciou
vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov určitú právnu formu podľa bodu
I.10.1 týchto súťažných podkladov;
k) v prípade skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné
splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov vyhotovené ako originál na
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komunikáciu s obstarávateľskou organizáciou v mene skupiny dodávateľov
a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu verejného
obstarávania. Úkony splnomocneného zástupcu za skupinu dodávateľov budú
voči obstarávateľskej organizácii záväzné. Toto písomné splnomocnenie
(Príloha č. 8 Splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov) musí byť
podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov, podpisy budú úradne
overené;
l) doklad o zložení zábezpeky ponuky podľa bodu III.2 (Oddiel „A“, Časť III.
týchto súťažných podkladov);
m) 1 ks kópie listinnej ponuky označenej ako „Ostatné“ bez uvedenia cien na
dátovom nosiči (CD/DVD) vo formáte PDF., ktorú je možné otvoriť
programami Acrobat (Adobe) Reader, jasne označenú ako kópia ponuky – časť
„Ostatné“.
III.4.4

Samostatná časť ponuky na obale označená ako „Kritériá“ bude obsahovať
nasledovné doklady:
a) návrh na plnenie kritérií (t.j. Príloha č. 2 Kúpnej zmluvy), v ktorom bude
uvedená cena spolu v EUR za predmet zákazky (uchádzač vyplní a predloží v
ponuke formulár, ktorý tvorí Príloha č. 2 týchto súťažných podkladov) a to podľa
predtlače, ktorá sa vo formulári nachádza. Tento formulár bude vyhotovený ako
originál a podpísaný bude štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou
oprávnenou uchádzačom konať v mene uchádzača, s uvedením dátumu podpisu.
b) Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy, ktorá bude kompletne vyplnená podľa predtlače aj
s uvedením všetkých cien jednotlivých tovarov. Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy sa
nachádza v týchto súťažných podkladoch pod označením Príloha č. 1 Cenník
tovarov.
c) 1 ks kópie listinnej ponuky označenej ako „Kritériá“ s uvedením cien na
dátovom nosiči (CD/DVD) vo formáte PDF., ktorú je možné otvoriť programami
Acrobat (Adobe) Reader, jasne označenú ako kópia ponuky – časť „Kritériá“.
Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy aj s vyplnenými cenami musí byť na dátovom nosiči
k dispozícii aj vo formáte EXCEL.

III.5 Mena a ceny uvádzané v ponuke
III.5.1

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena, t.j. Cena spolu bude vyjadrená v mene
EUR a zaokrúhlená bude na dve desatinné miesta. Ceny tovarov uvedené v Prílohe
č. 1 Kúpnej zmluvy budú tiež vyjadrené v mene EUR a zaokrúhlené budú na dve
desatinné miesta.

III.5.2

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“),
navrhovanú zmluvnú cenu v návrhu Kúpnej zmluvy a v Návrhu na plnenie kritérií
(t.j. v Prílohe č. 2 Kúpnej zmluvy) a ceny jednotlivých tovarov v Prílohe č. 1
Kúpnej zmluvy uvedie v EUR bez DPH.

III.5.3

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie v návrhu Kúpnej zmluvy a v Návrhu
na plnenie kritérií (t.j. v Prílohe č. 2 Kúpnej zmluvy) navrhovanú zmluvnú cenu ako
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cena celkom v EUR. Uvedené platí aj pre ceny jednotlivých tovarov v Prílohe č. 1
Kúpnej zmluvy.
III.5.4

Navrhovaná zmluvná cena za obstarávaný predmet zákazky musí byť stanovená
podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

III.5.5

Cena spolu v EUR za predmet zákazky ako aj jednotlivé ceny tovarov uvedené
v Prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy, ktoré uchádzač ponúkne vo svojej ponuke, musia
zohľadňovať všetky náklady uchádzača spojené s realizáciou celého predmetu
zákazky. Náklady na montáž, inštaláciu, uvedenie do prevádzky je potrebné
zahrnúť do ceny tovarov, t.j. tieto úkony následne nebudú úspešným uchádzačom
(predávajúcim) osobitne fakturované.

Časť IV.
Predkladanie ponúk

IV.1 Miesto a lehota na predkladanie ponúk
IV.1.1

Ponuku je potrebné doručiť na adresu obstarávateľskej organizácie osobne do
podateľne alebo poštou, prípadne prostredníctvom iného doručovateľa na adresu:
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Kvačalova 2
011 40 Žilina

IV.1.2

Lehota na predkladanie ponúk uplynie:
25.05.2018 o 11,00 hod. stredoeurópskeho času.
Ponuku je potrebné predložiť v lehote na predkladanie ponúk. Po uvedenej lehote
nebude uchádzačom umožnené predkladať alebo meniť svoje ponuky.

IV.1.3

Ponuka predložená po uplynutí lehoty uvedenej v bode IV.1.2 nebude prijatá a vráti
sa uchádzačovi poštovou prepravou neotvorená bez zbytočného odkladu.

IV.2 Predloženie ponuky
IV.2.1

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.

IV.2.2

Predložená ponuka v lehote podľa bodu IV.1.2 a na miesto podľa bodu IV.1.1 musí
byť vyhotovená podľa bodu III.3 a musí obsahovať dokumenty a doklady podľa
bodu III.4 týchto súťažných podkladov, ak nie je uvedené inak.
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IV.2.3

V prípade, že sa uchádzač rozhodne predložiť ponuku prostredníctvom poštovej
prepravy alebo prostredníctvom iného doručovateľa, je potrebné, aby takúto
ponuku odovzdal na poštovú prepravu resp. inému doručovateľovi v dostatočnom
časovom predstihu tak, aby bola ponuka doručená obstarávateľskej organizácii do
termínu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

IV.2.4

Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na adrese uvedenej v bode IV.1.1,
obstarávateľská organizácia vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením
dátumu, času a miesta prevzatia ponuky. Čas pre osobné podanie ponuky je
uvedený v bode II.1.3 týchto súťažných podkladov, okrem dňa 25.05.2018, keď sa
končí o 11,00 hod. stredoeurópskeho času.

IV.3 Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
IV.3.1

Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo písomne
odvolať do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ktorá je uvedená v bode IV.1.2.

IV.3.2

Pokiaľ chce uchádzač predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať
do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu IV.1.2, doplnenie, zmenu
alebo stiahnutie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe
písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej štatutárnym orgánom uchádzača, resp.
osobou oprávnenou uchádzačom konať v mene uchádzača, zaslanej
prostredníctvom poštovej prepravy resp. iným doručovateľom alebo doručenej
osobne uchádzačom, prípadne splnomocnenou osobou uchádzača na adresu
obstarávateľskej organizácie, ktorá je uvedená v bode IV.1.1. Doplnenú, zmenenú
alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk
podľa bodu IV.1.2 a na adresu podľa bodu IV.1.1.

Časť V.
Otváranie ponúk, preskúmanie a vyhodnocovanie ponúk
V.1 Otváranie ponúk
V.1.1

Otváranie listinných častí ponúk označených ako „Ostatné“ a „Kritériá“ vykoná
komisia v sídle obstarávateľskej organizácie:
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina, 2. poschodie,
zasadacia miestnosť č. 202.

V.1.2

Otváranie časti ponúk označených ako „Ostatné“ je pre uchádzačov neverejné
a uskutoční sa dňa 25.05.2018 o 12,00 hod. stredoeurópskeho času. Pri otváraní
ponúk komisia postupuje podľa § 52 ZVO.
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V.1.3

Po ukončení procesu vyhodnotenia častí ponúk označených ako „Ostatné“ a po
uplynutí relevantných lehôt uvedených v § 52 ods. 2 ZVO obstarávateľská
organizácia oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené, dátum,
čas a miesto otvárania častí ponúk označených ako „Kritériá“.

V.1.4

Komisia na otváranie a vyhodnotenie ponúk v súlade s § 52 ods. 3 ZVO pristúpi
k otváraniu častí ponúk označených ako „Kritériá“. Obstarávateľská organizácia
umožní účasť na otváraní častí ponúk označených ako „Kritériá“ tým uchádzačom,
ktorých ponuky (po vyhodnotení častí ponúk označených ako „Ostatné“) neboli
vylúčené.

V.1.5

Na otváraní častí ponúk označených ako „Kritériá“ môže byť uchádzač zastúpený:
-štatutárnym orgánom uchádzača alebo
-členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo
-osobou písomne splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie (potrebné je
komisii predložiť originál s úradným overením podpisov na splnomocnení).
Povinnosťou všetkých účastníkov otvárania častí ponúk označených ako „Kritériá“
bude: preukázanie sa preukazom totožnosti (platnou identifikačnou kartou –
občianskym preukazom, prípadne cestovným pasom) a originálom, resp. úradne
overenou kópiou aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať (k nahliadnutiu,
neodovzdáva sa komisii) a ak je relevantné, tak aj odovzdaním vyššie uvedeného
splnomocnenia komisii na otváranie a vyhodnotenie ponúk.

V.1.6

Na otváraní častí ponúk označených ako „Kritériá“ komisia zverejní údaje uvedené
podľa § 52 ods. 3 ZVO. Po zverejnení týchto údajov bude obstarávateľská
organizácia postupovať podľa platných ustanovení, ktoré sú uvedené v § 52 ods. 4
ZVO.

V.2 Preskúmanie ponúk
V.2.1

Platnou ponukou je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám a špecifikáciám
podľa zverejneného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a týchto
súťažných podkladov a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady,
ktoré sú v rozpore s uvedenými dokumentmi.

V.2.2

Po otvorení časti ponuky označenej ako „Ostatné“ komisia vykoná všetky úkony
spočívajúce vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti, vo vyhodnotení splnenia
súťažných podmienok a požiadaviek týkajúcich sa predmetu zákazky, podaní
žiadostí o vysvetlenie ponuky alebo vylúčení ponúk uchádzačov.

V.3 Vyhodnocovanie ponúk
V.3.1

Podľa § 53 ods. 1 ZVO je vyhodnocovanie ponúk komisiou neverejné.

V.3.2

Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené iba tie ponuky, ktoré boli
predložené v lehote na predkladanie ponúk.
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V.3.3

Komisia pri hodnotení splnenia podmienok účasti posudzuje splnenie podmienok
účasti podľa § 40 ZVO a v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania
a s týmito súťažnými podkladmi.

V.3.4

Komisia bude pri vyhodnocovaní ponúk postupovať podľa príslušných ustanovení
§ 53 ZVO v nadväznosti na informácie uvedené v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania a v súťažných podkladoch.

V.3.5

Ak bude relevantné, komisia po vyhodnotení splnenia podmienok účasti
príslušných častí ponúk oznámi obstarávateľskej organizácii zoznam vylúčených
uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia. Uchádzač bude následne
upovedomený o vylúčení s uvedením dôvodu vylúčenia, odôvodnenia a lehoty,
v ktorej môže byť podaná námietka podľa ZVO.
Ak bude relevantné, komisia po vyhodnotení príslušných častí ponúk oznámi
obstarávateľskej organizácii zoznam vylúčených ponúk s uvedením dôvodu ich
vylúčenia. Uchádzač bude následne upovedomený o vylúčení jeho ponuky
s uvedením dôvodu vylúčenia, odôvodnenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná
námietka podľa ZVO.

V.3.6

Elektronická aukcia sa nebude uplatňovať.

V.3.7

Obstarávateľská organizácia si v prípade, ak viacerí uchádzači predložia rovnakú
ponuku na predmet zákazky, t.j. rovnaký návrh na plnenie kritéria, ktorým je cena
spolu v EUR za kompletný predmet zákazky, vyhradzuje právo uprednostniť vo
vyhodnotení (týka sa určenia miesta poradia) ako lepšiu tú ponuku, ktorá bola
predložená skôr a splnila požiadavky na predmet zákazky.

V.4 Vysvetľovanie ponúk
V.4.1

Obstarávateľská organizácia písomne listom požiada uchádzača o vysvetlenie alebo
doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno
posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti alebo splnenie konkrétnej
požiadavky resp. súťažnej podmienky uvedených v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch alebo v prípade
mimoriadne nízkej ceny v ponuke.

V.4.2

Ak komisia na vyhodnocovanie ponúk identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti
v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, podľa § 53 ods. 1
písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné, aj o predloženie
dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa
nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

V.4.3

Ak bola ponuka uchádzača vyhodnotená ako mimoriadne nízka, obstarávateľská
organizácia bude postupovať podľa príslušných ustanovení § 53 ZVO a využije
inštitút písomného požiadania uchádzača o odôvodnenie a vysvetlenie mimoriadne
nízkej ceny v ponuke.
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V.4.4

Uchádzač je povinný doručiť svoje písomné odpovede v listinnej forme poštou
alebo prostredníctvom iného doručovateľa k otázkam smerujúcim:
-k vysvetleniu, resp. doplneniu predložených dokladov týkajúcich sa splnenia
podmienok účasti a to podľa § 40 ods. 4 písm. b) ZVO do piatich pracovných dní
odo dňa doručenia žiadosti, ak nebola určená dlhšia lehota na doručenie odpovede;
-k vysvetleniu ponuky a to podľa § 53 ods. 1 ZVO do piatich pracovných dní odo
dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak nebola určená dlhšia lehota na doručenie
odpovede;
-k vysvetleniu (odôvodneniu) mimoriadne nízkej ceny v ponuke a to do piatich
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak nebola určená dlhšia
lehota na doručenie odpovede.

V.4.5

Ak bude uchádzač preukazovať splnenie podmienok účasti jednotným európskym
dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO, obstarávateľská organizácia v prípade
dôvodných pochybností o splnení podmienky účasti, aj v prípade predloženia
formulára JED, požiada uchádzača o vysvetlenie, resp. doplnenie formulára JED
podľa § 40 ods. 4 ZVO.

V.5 Vylúčenie ponuky
V.5.1

Obstarávateľská organizácia bude pri vylúčení uchádzača postupovať podľa
príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. (ZVO) v platnom znení.

V.5.2

Obstarávateľská organizácia podľa § 49 ods. 7 ZVO vylúči uchádzača, ktorý je
v tom istom postupe zadávania zákazky súčasne členom skupiny dodávateľov,
ktorá predkladá ponuku.

V.5.3

Ak budú v procese vyhodnotenia splnenia podmienok účasti zistené skutočnosti
uvedené v § 40 ods. 6 a 7, v takomto prípade obstarávateľská organizácia vylúči
uchádzača alebo záujemcu z verejného obstarávania.

V.5.4

ZVO uvádza v § 53 ods. 5 a 6 dôvody, na základe ktorých obstarávateľská
organizácia vylúči ponuku uchádzača v procese vyhodnocovania ponúk, ak takýto
dôvod nastal, resp. bol zistený.

V.5.5

Uchádzačovi bude písomne v listinnej forme oznámené jeho vylúčenie
z predmetného verejného obstarávania, resp. vylúčenie jeho ponuky vrátane
uvedenia dôvodu vylúčenia a lehoty na podanie námietky v súlade so ZVO.

V.6 Dôvernosť procesu verejného obstarávania
V.6.1

Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného
porovnania ponúk a odporúčaní prijatia ponuky, sú dôverné. Členovia komisie na
vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby obstarávateľskej organizácie nesmú
počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej verejnej súťaže poskytnúť alebo zverejniť
uvedené informácie záujemcom, uchádzačom, ani žiadnym iným osobám.
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V.6.2

Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené, alebo
inak použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore
so zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi
predpismi/osobitnými predpismi v platnom znení (zákon č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení
niektorých zákonov atď.).

V.6.3

Ponuky uchádzačov a ich jednotlivé časti, ktoré nebudú uchádzačom označené ako
„Dôverné“ v zmysle § 22 ZVO, obstarávateľská organizácia zverejní v súlade s §
64 ZVO v profile obstarávateľskej organizácie po uzavretí Kúpnej zmluvy.

V.6.4

Úspešný uchádzač (platí aj pre skupinu dodávateľov), ktorého ponuka bude prijatá
a s ktorým bude uzavretá Kúpna zmluva, bude povinný dodržiavať mlčanlivosť vo
vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia zmluvy/platnosti zmluvy, resp.
súvisiacim s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré úspešný
uchádzač od obstarávateľskej organizácie obdrží, budú dôverné a nebude možné
ich použiť a ďalej šíriť bez predchádzajúceho súhlasu obstarávateľskej organizácie.

Časť VI.
Prijatie ponuky

VI.1 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
VI.1.1

Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti
skôr, obstarávateľská organizácia po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie
podmienok účasti podľa § 55 ods. 1 ZVO, pričom použije alternatívu vyhodnotenia
splnenia podmienok účasti iba u toho uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom
mieste v poradí. Obstarávateľská organizácia vyhodnotí podmienky účasti v zmysle
§ 40 ZVO. Postup bude zdokumentovaný v príslušnej zápisnici.

VI.1.2

Po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa bodu VI.1.1 a po odoslaní
všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka
obstarávateľská organizácia v súlade s § 55 ods. 2 ZVO bezodkladne písomne
oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali výsledok
vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejní informáciu
o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému
uchádzačovi listom obstarávateľská organizácia oznámi, že jeho ponuku prijíma.
Neúspešným uchádzačom listom oznámi, že neuspeli aj s uvedením dôvodov, pre
ktoré ich ponuky neboli prijaté a uvedie identifikáciu úspešného uchádzača,
informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky a lehotu, v ktorej môžu
byť podané námietky podľa ustanovenia § 170 ods. 4 písm. f) ZVO.
Obstarávateľská organizácia odošle oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
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v listinnej forme súčasne všetkým uchádzačom.

Časť VII.
Uzavretie zmluvy

VII.1 Termín a podmienky uzavretia zmluvy
VII.1.1

Obstarávateľská organizácia uzavrie Kúpnu zmluvu (ďalej aj ako „zmluva“
v príslušnom gramatickom tvare) s úspešným uchádzačom iba v prípade, ak nastanú
okolnosti uvedené v druhej vete bodu I.8.1 Oddielu „A“ týchto súťažných
podkladov. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s oznámením o vyhlásení
verejného obstarávania, súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným
uchádzačom.

VII.1.2

Obstarávateľská organizácia môže uzavrieť Kúpnu zmluvu s úspešným
uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie
o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 ZVO, ak nebola doručená žiadosť
o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods.
3 ZVO alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170 ZVO.

VII.1.3

Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť obstarávateľskej
organizácii riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, ak boli na jej uzavretie
vyzvaní. V súlade s ustanovením § 56 ods. 12 ZVO lehota podľa odsekov 8, 10
a 11 môže byť dlhšia ako 10 pracovných dní (uvedené je aj v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania).

VII.1.4

Obstarávateľská organizácia si vyhradzuje právo neuzavrieť Kúpnu zmluvu
s úspešným uchádzačom, pokiaľ výsledkom postupu zadávania zákazky bude
vyššia finančná hodnota ponuky úspešného uchádzača ako predpokladaná hodnota
zákazky, alebo ak neuzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom vzhľadom na
prekročenie predpokladanej hodnoty zákazky odporučí resp. nariadi
obstarávateľskej organizácii Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný
program 2014 – 2020.

VII.1.5

Obstarávateľská organizácia nesmie podľa § 11 ods. 1 ZVO uzavrieť zmluvu
s uchádzačom alebo s uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora,
alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu,
ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú
zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
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VII.1.6

Ďalšie informácie týkajúce sa uzavretia zmluvného vzťahu sú uvedené v Oddiele
„A“, Časť. I., odsek I.8 súťažných podkladov a informácie týkajúce sa obchodných
podmienok dodania predmetu zákazky sú uvedené v Oddiele „D“ súťažných
podkladov.

Časť VIII.
Žiadosť o nápravu a konanie o námietkach
VIII.1 Žiadosť o nápravu
VIII.1.1 Uchádzač alebo záujemca, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom
chránené záujmy boli alebo mohli byť postupom obstarávateľskej organizácie
dotknuté, môže podať obstarávateľskej organizácii žiadosť o nápravu.
VIII.1.2 Žiadosť o nápravu doručí uchádzač alebo záujemca písomne v listinnej forme na
adresu obstarávateľskej organizácie: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.,
Kvačalova 2, 011 40 Žilina.
VIII.1.3 Okruh dôvodov pre podanie žiadosti o nápravu, lehoty, v ktorých sa má žiadosť
o nápravu doručiť obstarávateľskej organizácii, obsah písomnej žiadosti, doplnenie
žiadosti o nápravu a lehoty na doručenie oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti
upravuje štvrtá hlava ZVO.
VIII.1.4 Ak uchádzač alebo záujemca neuplatní žiadosť o nápravu v zákonom stanovenej
lehote, žiadosť o nápravu sa zamietne.

28

VIII.2 Konanie o námietkach
VIII.2.1 Na konanie o námietkach sa vzťahujú príslušné ustanovenia § 170 – 173 ZVO.

Časť IX.
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní
IX.1 Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného
postavenia
IX.1.1

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa §
32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“
v príslušnom gramatickom tvare).

IX.1.2

Obstarávateľská organizácia požaduje predloženie dokladov preukazujúcich
splnenie podmienok účasti - osobné postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako
úradne overené kópie týchto dokladov, pokiaľ nie je uvedené inak.

IX.1.3

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f)
ZVO dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. (ak je relevantné) spôsobom podľa § 32
ods. 4 a/alebo 5 ZVO. Skutočnosti uvedené v ustanoveniach § 32 ods. 1 písm. g)
a h) uchádzač nepreukazuje dokladmi, nakoľko uvedené preukazuje
obstarávateľská organizácia.

IX.1.4

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom
obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ZVO
za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1
písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky,
ktorú má zabezpečiť.

IX.1.5

Ak bude relevantné, obstarávateľská organizácia bude postupovať pri vyhodnotení
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 152 ods. 4
a môže využiť právo podľa § 152 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

IX.1.6

Podľa § 187 ods. 7 ZVO zápis v zozname podnikateľov (ďalej aj ako „ZP“)
vykonaný podľa predpisov účinných do 17. apríla 2016 je zápisom do zoznamu
hospodárskych subjektov (ďalej aj ako „ZHS“) v rozsahu zapísaných skutočností.

IX.1.7

Dňa 1. júla 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej
zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb). Zákonom o trestnej
zodpovednosti právnických osôb bol novelizovaný zákon č. 330/2007 Z. z. o
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registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o registri
trestov). Touto novelizáciou zákona o registri trestov sa okrem iného upravilo
vydávanie výpisu z registra trestov pre právnické osoby. V dôsledku tejto
legislatívnej úpravy vznikla hospodárskym subjektom so statusom právnickej
osoby na účely preukázania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO
povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Hospodársky subjekt zapísaný
v zozname hospodárskych subjektov môže preukázať splnenie vyššie uvedenej
podmienky účasti:
-predložením výpisu z registra trestov právnickej osoby nie staršieho ako tri
mesiace v procese verejného obstarávania priamo obstarávateľskej organizácii,
alebo
-doplnením tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov prostredníctvom
formulára oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor Úrad pre verejné obstarávanie
(ďalej len UVO) zverejňuje na svojom webovom sídle, s priloženým výpisom
z registra trestov právnickej osoby nie starším ako tri mesiace.
IX.1.8

V súlade s § 39 ZVO uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia Jednotným
európskym dokumentom (ďalej aj ako „JED“).

IX.1.9

Uchádzač alebo záujemca sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia podľa odseku 1 (§ 32) písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky
alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.

IX.1.10

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov vychádzajú z
taxatívne daných podmienok v zmysle § 32 ZVO.

IX.2 Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného
a ekonomického postavenia
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického
postavenia:

IX.2.1

Podľa § 33 ods.1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, ktoré preukazuje:
Vyjadrením banky (bánk) zo sídlom v Slovenskej republike alebo v zahraničí
a/alebo vyjadrením pobočky zahraničnej banky (bánk), v ktorých má uchádzač
otvorené účty, že uchádzač nie je v nepovolenom debete, a že si plní voči
konkrétnej banke a/alebo pobočke zahraničnej banky všetky záväzky, ktoré
vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z
úverových vzťahov. Splnenie vyššie uvedeného uchádzač preukáže predložením
vyjadrenia banky (bánk) so sídlom v Slovenskej republike alebo v zahraničí a/alebo
pobočky zahraničnej banky (bánk), v ktorých má uchádzač otvorený účet, že
uchádzač nie je v nepovolenom debete, a že si plní voči tejto banke a/alebo
pobočke banky všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z
plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov a to za predchádzajúce tri
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roky až ku dňu vystavenia potvrdenia bankou, alebo pobočkou banky - resp. len za
tie roky, za ktoré je dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania
činnosti. Každé vyjadrenie musí byť aktuálne a vydané bankou so sídlom
v Slovenskej republike alebo v zahraničí alebo pobočkou zahraničnej banky a nie
staršie ako 3 mesiace odo dňa predloženia ponuky (t.j. doručenia ponuky
obstarávateľskej organizácii). K vyjadreniu banky a/alebo pobočky zahraničnej
banky obstarávateľská organizácia vyžaduje predloženie čestného vyhlásenia
uchádzača, že má otvorené účty len v bankách a/alebo pobočkách zahraničných
bánk, od ktorých predložil vyjadrenie. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie
podpísané uchádzačom, t.j. jeho štatutárnym orgánom alebo osobou oprávnenou
uchádzačom konať v mene uchádzača. Upozorňujeme uchádzača, že výpis z účtu sa
nepovažuje za vyjadrenie banky a/alebo pobočky zahraničnej banky. Každé
vyjadrenie banky a/alebo pobočky zahraničnej banky musí byť predložené ako
originál, alebo ako úradne overená kópia originálu. Ak uchádzač nedokáže z
objektívnych dôvodov preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie
niektorým z určených dokladov v tejto požiadavke, obstarávateľská organizácia
môže uznať aj iný doklad, ktorým uchádzač preukáže svoje finančné a ekonomické
postavenie.
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky účasti:
V tejto požiadavke obstarávateľskej organizácie nie je požadovaný žiaden číselný
údaj (EUR) a teda požiadavka je primeraná a jej potreba vyplynula z dôvodu
overenia a preukázania finančnej spoľahlivosti uchádzača, t.j., že uchádzač je aj po
finančnej stránke spoľahlivým partnerom.

IX.2.2

Podľa § 33 ods.1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní, ktoré preukazuje:
Prehľadom o celkovom obrate.
Splnenie vyššie uvedeného uchádzač preukáže predložením prehľadu o celkovom
obrate za predchádzajúce tri hospodárske roky, resp. za roky, za ktoré sú dostupné v
závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Dosiahnutý celkový
obrat uchádzača súhrnne za predchádzajúce tri hospodárske roky resp. za roky, za
ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti,
musí byť minimálne vo výške 5 600 000,00 EUR. Uchádzač k prehľadu
o celkovom obrate predloží aj výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a
výdavkoch, potvrdené príslušným daňovým úradom, audítorom alebo iným
príslušným orgánom za predchádzajúce tri hospodárske roky, resp. za roky, za ktoré
sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Obstarávateľská organizácia akceptuje aj ekvivalentný doklad predložený
uchádzačom, v ktorom je možné požadované údaje o celkovom obrate overiť.
Uchádzač predloží prehľad o celkovom obrate vo forme prehľadnej tabuľky, v
ktorej bude uvedený celkový obrat v EUR súhrnne za predchádzajúce tri
hospodárske roky resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo
začatia prevádzkovania činnosti (a pokiaľ je možné, odporúčame uviesť tieto
hodnoty v EUR aj za jednotlivé roky). K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije
kurz Európskej centrálnej banky platný ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení
verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. Uchádzač predkladá v ponuke
originály, resp. úradne overené kópie vyššie uvedených dokladov.
Ak uchádzač eviduje výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch na
oficiálnom internetovom sídle štátneho orgánu SR (napr. Register účtovných
závierok Ministerstva financií Slovenskej republiky), nemusí duplicitne predkladať
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v ponuke tieto doklady v listinnej forme ako originál, resp. úradne overené kópie,
ale odkáže na tieto dokumenty vhodným spôsobom, t.j. predloží v ponuke
samostatný formulár ako originál alebo jeho úradne overená kópia, podpísaný
uchádzačom, t.j. štatutárnym orgánom alebo osobou oprávnenou uchádzačom
konať v mene uchádzača a uvedie v ňom hypertextové linky na zverejnené
dokumenty. Prehľad o celkovom obrate za predchádzajúce tri hospodárske roky,
resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti však uchádzač predloží aj v tomto prípade ako originál,
alebo jeho úradne overená kópia.
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky účasti:
Obstarávateľská organizácia požadovaním tejto podmienky účasti skúma finančné a
ekonomické postavenie uchádzača. Na preukázanie finančného a ekonomického
postavenia je možné vyžadovať doklady, z ktorých sa dá primerane zistiť
uchádzačova alebo záujemcova situácia alebo spôsobilosť vykonávať predmetnú
obchodnú činnosť. Z hľadiska dodržiavania základných princípov vo verejnom
obstarávaní obstarávateľská organizácia stanovila túto podmienku účasti primerane
k predmetu zákazky.
IX.2.3

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť
finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade
musí uchádzač obstarávateľskej organizácii preukázať, že pri plnení zmluvy bude
skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie
finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca
alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni
preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí
vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného
vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa
osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na
vylúčenie podľa §40 ods.6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

IX.2.4

Ak uchádzač alebo záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na
preukázanie finančného a ekonomického postavenie dokument určený
obstarávateľskou organizáciou, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať
predložením iného dokumentu (originál, alebo jeho úradne overená kópia), ktorý
obstarávateľská organizácia považuje za vhodný.

IX.2.5

V súlade s § 39 ZVO uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia
Jednotným európskym dokumentom (ďalej aj ako „JED“).

IX.3 Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré preukazuje:
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IX.3.1

Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predložením:
zoznamu dodávok tovaru (vyhotovený ako originál, alebo jeho úradne overená
kópia - podpísaný uchádzačom, t.j. štatutárnym orgánom alebo osobou oprávnenou
uchádzačom konať v mene uchádzača) za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia
verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je
referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa
zákona o verejnom obstarávaní.
Obstarávateľská organizácia požaduje, aby dosiahnutý objem dodávok
požadovaného tovaru alebo tovaru obdobného charakteru (pričom dodávka tovarov
obdobného charakteru musí zahŕňať aj zariadenia tarifno-informačných systémov
v oblasti prevádzkovania verejnej osobnej dopravy) v celkovom súhrne bol
minimálne vo výške 2 000 000,00 EUR bez DPH, spolu za predchádzajúce tri roky
od vyhlásenia verejného obstarávania.
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky účasti:
Podmienka účasti je stanovená primerane k predmetu zákazky a jej potreba sleduje
cieľ nájsť uchádzača, ktorý má dostatočné skúsenosti s dodaním tovaru
porovnateľného sortimentu a rozsahu, ako je predmet zákazky.

IX.3.2

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti
využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V
takomto prípade musí uchádzač obstarávateľskej organizácii preukázať, že pri
plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva
na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto
skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s
osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí
vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania
zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti musí preukázať splnenie
podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody
na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom
obstarávaní. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo
poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli
kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.

IX.3.3

V súlade s § 39 ZVO uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti Jednotným európskym dokumentom (ďalej aj ako „JED“).

IX.4 Jednotný európsky dokument
Súhrnné informácie pre záujemcov a uchádzačov, týkajúce sa použitia Jednotného
európskeho dokumentu (ďalej len „JED“):
IX.4.1

Záujemca resp. uchádzač postupuje v prípade predloženia formulára JED v ponuke
podľa príslušných ustanovení ZVO, podľa pokynov v týchto súťažných podkladoch
a podľa manuálu k JED, ktorý sa nachádza na webovej stránke Úradu pre verejné
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obstarávanie na adrese: https://www.uvo.gov.sk/extdoc/1096/JED%20-%. Formulár
JED určený pre uchádzača na vyplnenie je dostupný na adrese:
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokumentpre-verejne-obstaravanie-553.html.
Formulár JED s údajmi o obstarávateľskej organizácii sa nachádza zverejnený
v profile obstarávateľskej organizácie ako súčasť súťažných podkladov v Oddiele
„E“ Príloha č. 10 súťažných podkladov.
Údaje do formulára JED (platí pre Časť I.) prepíše uchádzač z Prílohy č. 10 týchto
súťažných podkladov (formulár JED, Časť I.) do svojho formulára JED, ktorý bude
predkladať.
IX.4.2

Uchádzači pri predkladaní ponúk preukazujú splnenie podmienok účasti
predložením dokladov, resp. dokumentov, preukazujúcich splnenie podmienok
účasti podľa podmienok účasti uvedených v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania. Uchádzači pri preukázaní splnenia podmienok účasti môžu v súlade s
§ 39 využiť JED. Uchádzači môžu pri preukázaní splnenia podmienok účasti využiť
aj kombináciu týchto možností.

IX.4.3

Ak je relevantné, uchádzač predkladá jednotný európsky dokument osobitne za
nasledovné subjekty:
- seba (uchádzača)
- každého člena skupiny dodávateľov (osobitne);
- inú osobu, ktorej finančné zdroje alebo technické a odborné kapacity využíva na
preukázanie splnenia podmienok účasti.

IX.4.4

Ak sa zúčastňuje/ú na postupe verejného obstarávania skupina/y hospodárskych
subjektov - skupina/y dodávateľov spoločne, musí sa predložiť samostatný JED pre
obstarávanie s informáciami požadovanými (v Častiach II. až IV.) pre každý
zúčastnený hospodársky subjekt.

IX.4.5

Hospodársky subjekt môže v časti IV. JED uviesť tzv. „globálny údaj pre všetky
podmienky účasti“ bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. Postačuje, keď
hospodársky subjekt uvedie nasledovné: - "Spĺňa požadované podmienky účasti →
Áno".

IX.4.6

Po predložení JED môže obstarávateľská organizácia kedykoľvek v priebehu
postupu verejného obstarávania požiadať uchádzača o predloženie všetkých alebo
niektorých podporných dokumentov preukazujúcich skutočnosti uvedené v JED
nevyhnutných na zabezpečenie riadneho vykonania postupu verejného
obstarávania. Podľa ustanovenia § 39 ods. 7 ZVO je verejný obstarávateľ povinný
získať požadované informácie na základe prístupu do elektronickej databázy, ak má
k dokladom prístup podľa § 39 ods. 4 ZVO napr. zoznam hospodárskych subjektov
(predošlý zoznam podnikateľov) podľa § 152 ZVO vedený Úradom pre verejné
obstarávanie.

IX.4.7

Podľa § 40 ods. 8 ZVO môže uchádzač preukázať, že prijal opatrenia na vykonanie
nápravy, ak u neho existuje dôvod na vylúčenie: nespĺňa podmienky účasti týkajúce
sa osobného postavenia podľa § 32 písm. a), h) zákona alebo ak u neho existuje
dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. d) až f) a ods. 7 zákona. V prípade, ak
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takéto dôvody na vylúčenie u uchádzača existujú, uvedie ich v Časti III. oddiel A,
C, D JED-u vždy spolu s konkrétnymi prijatými opatreniami, ktoré vykonal na ich
nápravu.
IX.4.8

Ak uchádzač využíva aj kapacity iných osôb na splnenie podmienok účasti, podľa §
39 ods. 3 ZVO, predkladá samostatný JED pre každú inú osobu (riadne vyplnený a
podpísaný).

IX.4.9

Iná osoba nemá možnosť postupovať podľa § 40 ods. 8 ZVO, teda vykonať
opatrenia na nápravu (samoočistenie). Obstarávateľská organizácia musí v prípade
nespĺňania niektorej zo skutočností (podmienky účasti/dôvody na vylúčenie)
uvedených v Časti III. postupovať podľa § 40 ods. 5 ZVO (požiadať uchádzača
alebo záujemcu o nahradenie takej osoby) v spojení s § 40 ods. 6 písm. k) ZVO
(vylúčiť uchádzača alebo záujemcu, ak nenahradil túto osobu v určenej lehote inou
osobou, ktorá spĺňa stanovené požiadavky). Uchádzač zabezpečí, aby bol
samostatný formulár inej osoby vyplnený vyššie uvedeným spôsobom a obsahoval
podpisy tohto hospodárskeho subjektu vo vzťahu k vyhláseniam uvedeným v Časti
VI. JED-u.

IX.4.10

Obstarávateľská organizácia požaduje informácie o subdodávateľoch podľa § 41
ods. 1 písm. a) ZVO.

IX.4.11

Ak obstarávateľská organizácia uplatní postup podľa § 39 ods. 6 ZVO, uchádzač
prekladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti (za seba alebo za inú
osobu, ak je relevantné) obstarávateľskej organizácii a to v uzatvorenej obálke
s označením VEREJNÁ SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ, označenú názvom súťaže
„Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline“ na adresu sídla
obstarávateľskej organizácie v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej
výzvy na doručenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak
obstarávateľská organizácia neurčí dlhšiu lehotu.

IX.4.12

Obstarávateľská organizácia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo
doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených odkladov nemožno
posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti v zmysle § 40 ods. 4 ZVO.
Obstarávateľská organizácia môže uchádzača v priebehu postupu celého verejného
obstarávania kedykoľvek vyzvať na predloženie všetkých alebo niektorých
požadovaných osvedčení a podporných dokumentov, ak je to nevyhnutné na
zabezpečenie riadneho vykonania postupu verejného obstarávania. Podľa § 39 ods.
6 ZVO je uchádzač povinný doručiť príslušné doklady obstarávateľskej organizácii
do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak obstarávateľská
organizácia neurčila dlhšiu lehotu.

IX.4.13

Dôvody na vylúčenie uchádzača v súvislosti s predloženým JED-om:
- § 40 ods. 6 písm. c) ZVO - poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú
nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti,
- § 40 ods. 6 písm. i) ZVO - nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo
doplnenie dokladov v určenej lehote,
- § 40 ods. 6 písm. j) ZVO - nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené
Jednotným európskym dokumentom v určenej lehote.
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Časť X.
Záverečné ustanovenia
X.1 Dôvody na zrušenie postupu zadávania zákazky
X.1.1

Obstarávateľská organizácia zruší vyhlásený postup zadávania zákazky, ak bude
splnená niektorá z podmienok v súlade s § 57 ods. 1 ZVO.

X.1.2

Obstarávateľská organizácia môže zrušiť vyhlásený postup zadávania zákazky, ak
nastanú okolnosti podľa § 57 ods. 2 ZVO.

X.1.3

Obstarávateľská organizácia si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky,
ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená, alebo ak zrušenie
postupu zadávania zákazky nariadi Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny
operačný program 2014-2020.

X.1.4

Obstarávateľská organizácia si vyhradzuje právo zrušiť predmetné verejné
obstarávanie, ak všetky ponúknuté ceny budú vyššie ako stanovená predpokladaná
hodnota zákazky.

X.2 Doplňujúce informácie
X.2.1

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO, finančného
a ekonomického postavenia podľa § 33 ZVO a podmienky účasti týkajúce sa
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO sú uvedené
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. V úplnom znení sú uvedené
v týchto súťažných podkladoch v Oddiele „A“, časť IX.

X.2.2

Skutočnosti týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými
ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“).

X.2.3

Obstarávateľská organizácia si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v
prípade, že ponúknutá cena bude prevyšovať finančné prostriedky určené na
financovanie predmetu zákazky.

X.2.4

Uchádzači nemajú právo na úhradu nákladov spojených so spracovaním ponúk a s
účasťou na verejnej súťaži.
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Oddiel „B“
Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia

Časť I.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk

I.1 Najnižšia cena
I.1.1

V nadväznosti na § 44 ods. 3 písm. c) ZVO bude obstarávateľská organizácia
vyhodnocovať ponuky uchádzačov na základe najnižšej ceny.

I.1.2

Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe nasledovného kritéria,
ktorým je najnižšia cena spolu v EUR za kompletný predmet zákazky. Rozsah
a obsah predmetu zákazky je detailne opísaný a uvedený v oddiele „C“ Opis
predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

I.1.3

V súlade s § 44 ods. 9 ZVO je kritérium na vyhodnotenie ponúk uvedené
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

Časť II.
Vyhodnotenie stanovených kritérií a pravidlá ich uplatnenia

II.1 Vyhodnotenie ponúk podľa stanovených kritérií
II.1.1

Kritérium na vyhodnotenie ponúk najnižšia cena, t.j. najnižšia cena spolu v EUR za
kompletný predmet zákazky sa uplatní nasledovným spôsobom:
Ponuky sa zoradia podľa celkovej výšky cien za predmet zákazky ponúknutých
jednotlivými uchádzačmi od najnižšej ponúknutej ceny po najvyššiu ponúknutú
cenu. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého ponuka dosiahne
v porovnaní s ostatnými ponukami najnižšiu cenu spolu v EUR za kompletný
predmet zákazky a splní požiadavky stanovené obstarávateľskou organizáciou na
predmet zákazky a náležitosti ponuky.

II.1.2

Uchádzač v ponuke predkladá vyplnený návrh na plnenie kritéria podľa týchto
súťažných podkladov (Príloha č. 2 súťažných podkladov: Návrh na plnenie kritérií).
Tento formulár bude vyhotovený ako originál a podpísaný bude štatutárnym
orgánom uchádzača, resp. osobou oprávnenou uchádzačom konať v mene
uchádzača, s uvedením dátumu podpisu. V časti ponuky „Ostatné“ ho uchádzač
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predkladá bez vyplnenej ceny v návrhu Kúpnej zmluvy ako Príloha č. 2. V časti
ponuky označenej ako „Kritériá“ ho uchádzač predkladá aj s vyplnenou cenou.

II.2 Všeobecné pravidlá a zásady postupu komisie pri hodnotení ponúk
II.2.1

Komisia na vyhodnotenie ponúk postupuje pri vyhodnocovaní ponúk jednotlivých
uchádzačov v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO, ktoré sa týkajú
vyhodnocovania jednotlivých častí ponúk (vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
podľa § 40 ZVO, vyhodnotenie ponúk podľa § 53 ZVO a vyhodnotenie ponúk na
základe stanovených kritérií podľa § 44 ZVO). Následne bude uplatnený postup
podľa § 55.

II.2.2

Komisia na základe hodnotiaceho kritéria identifikuje úspešného uchádzača a celý
priebeh vyhodnotenia ponúk zaznamená v príslušnej zápisnici. O výsledku
vyhodnotenia ponúk budú všetci uchádzači písomne informovaní v zákonom
stanovených lehotách.

Oddiel „C“
Opis predmetu zákazky

INFORMATIZÁCIA MESTSKEJ HROMADNEJ
DOPRAVY V ŽILINE
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Špecifický cieľ: Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej
dopravy (č. 1.2.1)
Žiadateľ: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.

OPIS ZADÁVACIEHO PROJEKTU
Úvod
Informatizácia, ako taká, už niekoľko rokov definuje trend vývoja prierezovo
všetkými odvetviami, a tak ani mestská hromadná doprava nie je výnimkou.
Dominantným a definujúcim prvkom sa stal prenos informácií resp. ich získavanie,
spracovanie a ponúkanie smerom k cestujúcim. Podceňovaním tohto trendu
analogicky klesá záujem cestujúcich o využívanie mestskej hromadnej dopravy.
Preto sa Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. rozhodol využiť ponúkaný nenávratný
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finančný príspevok na financovanie projektu zameraného na zvýšenie atraktivity
a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom informatizácie
mestskej hromadnej dopravy v Žiline.
Etapy informatizácie MHD
Komplexná implementácia informatizácie mestskej hromadnej dopravy predstavuje
veľmi široký záber, preto je nutné ju rozdeliť do viacerých logicky rozdelených
etáp, ktoré budú na seba vzájomne časovo a technicky nadväzovať a to nasledovne:
1. modernizácia vozidlového a komunikačného systému,
2. modernizácia dispečerského riadenia,
3. elektronické zastávkové informačné panely,
4. internetový predaj cestovných lístkov,
5. zavedenie platby bankovou kartou,
6. modernizácia dispečerskej rádiokomunikačnej siete.
(etapa č. 6. bude predmetom samostatného verejného obstarávania, t.j. nie je
predmetom tejto verejnej súťaže)
Uvedené projektové etapy v sebe zahŕňajú ešte podprojekty, ktoré budú jednotlivo
rozpísané nižšie v texte.

1. MODERNIZÁCIA VOZIDLOVÉHO A KOMUNIKAČNÉHO
SYSTÉMU
Realizácia projektu informatizácie mestskej hromadnej dopravy sa odvíja od
základného prvku - modernizácie vozidlového a komunikačného systému. Ide
o najdôležitejšiu etapu, bez ktorej nie je možné realizovať ďalšie časti projektu. Jej
relevancia spočíva predovšetkým vo vybavení všetkých zainteresovaných vozidiel
potrebnými komponentmi zabezpečujúcimi poskytovanie správnych, včasných
a komplexných informácií pre cestujúcich, vrátane pre sluchovo a zrakovo
postihnuté osoby.
Primárnym zámerom je teda vybaviť vozidlá a ďalšie prvky zahrnuté do
komunikačného reťazca zariadeniami určenými na prenos dát medzi vozidlom
a dispečingom:
 modernizácia a výmena označovačov cestovných lístkov s možnosťou zápisu
údajov o predaji elektronického cestovného lístka priamo vo vozidle, resp.
s možnosťou platby za cestovný lístok platobnou kartou priamo vo vozidle, vrátane
prepínačov (switchov),
 doplnenie interiérových informačných displejov do vozidiel,
 vybavenie vozidiel automatickými sčítacími zariadeniami za účelom zistenia
aktuálneho stavu cestujúcich vo vozidlách,
 kompletné vybavenie vozidiel kamerovým systémom.
Tieto komunikačné prvky tvoria základný predpoklad pre získanie reálnych on-line
údajov z vozidla počas prepravy, resp. pre zasielanie údajov a oznamov do vozidiel
v prevádzke. V neposlednom rade realizácia tohto projektu tvorí základnú
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podmienku pre zabezpečenie všetkých ďalších
s informatizáciou mestskej hromadnej dopravy.

projektov,

ktoré

súvisia

Položka č. 1 Vozidlový komunikačný systém (1 kpl)
- Označovače cestovných lístkov (181 ks)
Základnou podmienkou zavedenia internetového predaja cestovných lístkov, ako aj
platby platobnou kartou vo vozidlách MHD je existencia technických prostriedkov
na umožnenie týchto úkonov. Túto funkciu zabezpečujú označovače cestovných
lístkov, ktoré majú v sebe integrovaný terminál na platbu platobnou kartou vydanou
bankou, ako aj aktivovanie predplatného cestovného lístka.
V každom vozidle budú nahradené existujúce označovače novými, spĺňajúcimi
štandardy uvedené v odseku nižšie a to zvlášť v pomere pre sólo vozidlo a článkové
vozidlo.
Označovače bez možnosti aktivovania predplatného lístka musia spĺňať nasledovné
vlastnosti:
- podpora čítania čipových kariet Mifare Classic, Mifare DESfire,
- mechanické označovanie (znehodnocovanie) papierových lístkov so šírkou 35
mm prostredníctvom ihličkovej tlačiarne alebo termotlačiarne s možnosťou
prispôsobenia tlače: grafická tlač alebo znaky z tlačovej sady a to najmenej 16
znakov s mechanickým poškodením jednorazového lístka,
- možnosť aktivovania elektronického predplatného cestovného lístka na čipovej
karte kúpeného prostredníctvom e-shop-u,
- možnosť rozšírenia o terminál na bezkontaktné platby bankovými kartami,
- farebný LCD displej s uhlopriečkou min. 5,5",
- hustota bodov min. 130 PPI,
- kapacitná alebo infračervená dotyková technológia ovládania LCD,
- v bežnej prevádzke musí displej zobrazovať čas, dátum, číslo linky, číslo
zastávky,
- akustická signalizácia pri odbavení cestujúceho,
- komunikačné pripojenie: ethernet (LAN), RS-485,
- komunikácia s palubným počítačom RG SRG-5000P a RG SRG-6000P,
- prevedenie antivandal,
- štandard stupňa krytia ochrany min. IP20,
- rozsah pracovnej teploty: -20 °C až +50 °C,
- maximálna spotreba: 150 W,
- dodávka vrátane montáže.
Označovače bez možnosti platby platobnou kartou musia byť konštruované tak, aby
mohli byť o túto funkcionalitu v budúcnosti jednoducho rozšírené. Konkrétne
doplnením terminálu umožňujúcemu:
- sprostredkovať bezkontaktné platby bankovou (platobnou) kartou za nákup
cestovného lístka priamo vo vozidle,
- aktivovať elektronický predplatný cestovný lístok kúpený cez internet (e-shop).
Samotný terminál musí byť prístupný z prednej časti označovača a graficky
označený.
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Všetky označovače cestovných lístkov musia byť zapojené do internej vozidlovej
siete a musia komunikovať s predmetným inštalovaným palubným počítačom.
Každý inštalovaný označovač musí byť naprogramovaný tak, aby dokázal
spracovávať úlohy podľa aktuálnej tarify mestskej hromadnej dopravy v Žiline.
Bližšia identifikácia inštalácie označovačov cestovných lístkov podľa druhu
vozidiel resp. skladby vozidlového parku je uvedená v Prílohe č. 4 súťažných
podkladov.
- Interiérové informačné displeje (4 ks)
Na zabezpečenie poskytovania vizuálnych informácií pre cestujúcich je potrebné
vybaviť interiérovými LCD displejmi zvyšné vozidlá, ktoré nimi nedisponujú tzn.
budú doplnené do dvoch kusov kĺbových autobusov typu IRISBUS CITELIS
PU09D1. Predmetné informačné displeje musia byť vybavené aj priemyselným
počítačom, ktorý bude komunikovať s palubným počítačom a dokáže informácie
spracovať a vizuálne ich prezentovať na displeji.
Informačné displeje budú slúžiť na poskytovanie informácií o:
- čísle a smere linky,
- aktuálnej zastávke,
- nasledujúcich zastávkach a konečnej zastávke,
- možnosti prestupu na iné linky MHD,
- zastávke na znamenie,
- reálnom čase prepravy na nasledujúce zastávky,
- mimoriadnych informáciách,
- aktuálnom dianí v MHD, informačných kampaniach apod.
Minimálne požiadavky na informačný displej:
- jednostranný farebný LCD displej s uhlopriečkou min. 22",
- zobrazovacia technológia panela: IPS alebo PVA,
- typ podsvietenia displeja: LED,
- rozlíšenie displeja: min. 1920 x 1080 px (FullHD),
- minimálna svietivosť displeja: min. 250 cd/m2,
- automatická regulácia jasu,
- komunikačné pripojenie: Ethernet, USB,
- rozsah pracovnej teploty: -20 °C až +50 °C,
- komunikácia s vozidlovým informačným systémom,
- prehrávanie a zobrazovanie súborov vo formáte AVI, WMV, MPG, JPG, GIF,
PPT, PPTX,
- obslužný softvér na správu a prenos údajov.
Funkčnosti a vlastnosti informačnej tabule a obslužného softvéru:
- súčasťou systému musí byť softvér na správu a obsluhu dát,
- softvér musí byť schopný nahrávať súbory dát podľa jednotlivých vozidiel
alebo skupín vozidiel; systém musí umožniť vytváranie jednotlivých skupín
vozidiel,
- softvér musí umožniť vytvorenie súborov dát, ktoré majú byť zobrazené a to na
základe časového alebo miestneho určenia,
- systém musí umožniť zobraziť vybraný obsah na displejoch na základe
geografickej polohy určenej pomocou palubného počítača vozidla.
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Súčasťou dodávky systému automatického počítania cestujúcich musia byť všetky
súvisiace montážne, inštalačné a konfiguračné práce vrátane kompletnej kabeláže
potrebnej na uvedenie systému do funkčnej prevádzky.
- Systém automatického počítania cestujúcich (174 ks)
Informácie o obsadenosti vozidiel ponúkajú možnosti na optimalizovanie
a modelovanie mestskej hromadnej dopravy. V súčasnosti sa na štatistické
vyhodnocovanie prepravného počtu cestujúcich používa systém označovania
cestovných lístkov. Ten však nedokáže poskytnúť informáciu o počte cestujúcich
nachádzajúcich
sa
v danom
vozidle
tzn.
o obsadenosti
spoja,
a preto je nutné využiť možnosti iného druhu resp. implementáciu automatického
počítania cestujúcich. Princíp automatického počítania cestujúcich bude vychádzať
zo záznamových sčítacích zariadení umiestnených nad každými dverami vo
všetkých zainteresovaných vozidlách, ktoré budú snímať výmenu cestujúcich na
zastávke (tzn. počet nastupujúcich a vystupujúcich cestujúcich).
V súčinnosti s implementovaným automatickým počítaním cestujúcich musí byť
dodaný aj software resp. musí poskytovať svoje výsledky palubnému počítaču typu
RG SRG-6000P v takej štruktúre, aby ich bolo možné následne spracovať
v programe MUNICOM Premium. V predmetnom softvérovom balíku ich bude
možné spracovať a vytvárať tak dopravné analýzy na báze štatistických výstupov.
Požiadavky na funkčnosť systému počítania cestujúcich:
- zaznamenávať zvlášť počet nastupujúcich a zvlášť počet vystupujúcich
cestujúcich,
- možnosť priradiť číslo linky a názov zastávky k počtu nastupujúcich
a vystupujúcich cestujúcich,
- uvádzať dátum a časovú pečiatku k počtu nastupujúcich a vystupujúcich
cestujúcich,
- vytvárať tlačové zostavy na základe filtrovania čísla linky, spoja, názvu
zastávky, dátumu, času, typu dňa a služby,
- snímač automatického počítania cestujúcich musí byť umiestnený nad každými
dverami daného vozidla,
- systém musí byť schopný zaznamenávať všetkých nastupujúcich
a vystupujúcich cestujúcich pri všetkých dverách daného vozidla a to na každej
zastávke, nepretržite počas celej prevádzky vozidla,
- systém musí byť schopný zaznamenať nastupujúcich a vystupujúcich aj počas
státia vozidla a to pri vypnutom motore,
- prípustná odchýlka počítania cestujúcich max 3% na vzorke min. 1000
cestujúcich;
odchýlka = [(počet sčítaných cestujúcich – počet reálnych cestujúcich)
/ počet
reálnych cestujúcich] x 100%,
- spolu so sčítacími snímačmi je nutné dodať aj softvér na analýzu získaných
dát, pomocou ktorého bude možné spoľahlivo určiť počet nastupujúcich
a vystupujúcich cestujúcich s členením na:
o jednotlivé obslúžené zastávky,
o dvere daného vozidla,
o linku,
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o
o

spoj,
službu.
Každý záznam cestujúceho musí byť doplnený o časovú pečiatku s presnosťou
na sekundy.
o všetky získané dáta bude možné členiť podľa vybraného dátumu, času a to
v súčinnosti s číslom linky, názvom zastávky, číslom dverí, časom odchodu spoja
alebo názvom služby.
- rozhranie na komunikáciu – Ethernet,
- údaje získané zo systému automatického počítania cestujúcich musia byť
odosielané a zaznamenávané do pamäte palubného počítača tarifno-informačného
systému a následne vyhodnocovateľné v obslužnom softvéri MUNICOM Premium.
Súčasťou dodávky systému automatického počítania cestujúcich musia byť všetky
súvisiace montážne, inštalačné a konfiguračné práce vrátane kompletnej kabeláže
potrebnej na uvedenie systému do funkčnej prevádzky.
Bližšia identifikácia inštalácie systému automatického počítania cestujúcich podľa
druhu vozidiel resp. skladby vozidlového parku je uvedená v Prílohe č. 4 súťažných
podkladov.
Kontrolou dokumentácie predpokladanej hodnoty zákazky bolo zistené, že v rámci
komponentu „Vozidlový komunikačný systém“ (1 kpl) bol nesprávne uvedený počet
188 ks v položke „Systém automatického počítania cestujúcich“. Správny počet je
174 ks. Z dôvodu administratívnej chyby a zamedzenia duplicity je v oceňovacej
tabuľke pre potreby verejného obstarávania uvedený už správny počet 174 ks
(rozdiel 14 ks nebude predmetom verejného obstarávania).

- Kamerový vozidlový systém (128 ks)
Bežným štandardom výbavy moderných vozidiel MHD je v súčasnosti
monitorovanie priestoru pre cestujúcich vrátane priestoru v okolí vozidla.
Monitorovanie je zabezpečené interiérovými kamerami v kombinácií s externým
úložiskovým priestorom, na ktorý sa ukladá snímaný záznam.
Predmetný kamerový systém bude inštalovaný do 20 vozidiel z toho:
- 7 kusov typu ŠKODA SOR 30TR požadujeme vybaviť šiestimi záznamovými
kamerami a to konkrétne 1 predná kamera, 4 kamery v oblasti dverí a 1 na
zberačoch,
- 8 kusov typu ŚKODA SOR 31TR požadujeme vybaviť siedmimi
záznamovými kamerami a to konkrétne 1 predná kamera, 5 kamier v oblasti dverí
a 1 na zberačoch,
- 3 kusy typu KAROSA B961 požadujeme vybaviť šiestimi záznamovými
kamerami a to konkrétne 1 predná kamera, 4 kamery v oblasti dverí a 1 cúvacia
kamera,
- 2 kusy typu IRISBUS CITELIS PU09D1 požadujeme vybaviť šiestimi
záznamovými kamerami a to konkrétne 1 predná kamera, 4 kamery v oblasti dverí
a 1 cúvacia kamera.
Počet inštalovaných kamier do daného vozidla je definovaný vzhľadom na
požiadavky priestoru monitorovania, konkrétne bude monitorovaný priestor 10
43

metrov pred vozidlom, priestor v oblasti všetkých dverí vozidla ako i jeho interiéru.
Počet kamier v interiéri vozidla bude totožný s počtom dverí, pričom ich finálne
umiestnenie bude predmetom vzájomnej konzultácie s dodávateľom.
Obraz zo všetkých kamier vozidla musí byť priebežne digitálne zaznamenávaný,
spolu so zvukovým záznamom, na diskové pole umiestnené vo vozidle. Diskové
úložisko musí mať dostatočnú kapacitu pre uloženie záznamu kamery minimálne na
dĺžku 15 dní, s predpokladom 20 hodinovej dennej prevádzky. Na prehrávanie
uloženého záznamu vo vozidlách musí byť použitý plne licencovaný softvér, ktorý
dodávateľ poskytne s plnou licenciou.
Obrazový výstup kamerového systému bude zobrazený na displeji palubného
počítača tarifno-informačného systému RG SRG-6000P s prioritou zobrazenie
obrazu z cúvacej kamery pri cúvaní vozidla. Celkovo tak musí byť zabezpečená
funkčná a stabilná komunikácia medzi kamerovým systémom vozidla a palubným
počítačom RG SRG-6000P.
Zobrazenie obrazového výstupu kamery umiestnenej na jednom zo zberačov (pri
trolejbuse) bude voliteľný po výbere v menu palubného počítača.
Čas záznamového zariadenia musí byť synchronizovaný s časom palubného
počítača tarifno-informačného systému min. 1x za deň.
Do kamerového záznamu budú zapisované vybrané údaje o aktuálne
prevádzkovanej linke z palubného počítača tarifno-informačného systému (napr.
aktuálny dátum a čas z palubného počítača, číslo linky, číslo spoja, smer spoja,
číslo služby, názov zastávky, rýchlosť vozidla, číslo kamery apod.).
Kamerový systém musí umožniť prenos záznamu bezdrôtovou technológiou a to na
vzdialenosť minimálne 200 metrov. Prenos musí byť šifrovaný kľúčom s ochranou
minimálne 128 bitov.
Kamerový záznam musí byť nahrávaný v šifrovanom formáte, pričom jeho
prehrávanie musí byť umožnené výhradne v na to určenom špeciálnom
softvérovom programe.
Všetky zariadenia a komponenty, ktoré budú súčasťou predmetného kamerového
systému, ako aj spôsob inštalácie, musia byť v súlade s platnými predpismi a spĺňať
potrebné certifikáty a schválenia.
Všetky elektrické prípojky a zapojenia musia byť spravené tak, aby zabezpečili
bezporuchovú a stabilnú prevádzku pri zvýšených vibráciách vyskytujúcich sa pri
prevádzke vozidla (trolejbusu). Konektory musia mať ochranný mechanizmus proti
náhodnému odpojeniu (vytiahnutiu).
Každá kamera musí byť osadená tak, aby nedošlo k zmene zorného poľa v dôsledku
vibrácií vozidla alebo manipulácii neoprávnenou osobou (cestujúcim).
Predná kamera, zaznamenávajúca priestor pred vozidlom, musí byť navrhnutá tak,
aby v nej použitá technológia dokázala zaznamenať obraz aj za zhoršených
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svetelných podmienok, ako aj eliminovať vznik odrazom od čelného skla vozidla
a to pri nezmenených kvalitatívnych parametroch.
Záznamové zariadenie musí byť uložené na bezpečnom mieste vo vozidle
s obmedzenou možnosťou prístupu.
Súčasťou kamerového systému musí byť integrovaná funkcia „ALARM“, kedy sa
po vodičovom stlačení na to určeného tlačidla automaticky vytvorí prenos video
záznamu na dispečing a zároveň sa vytvorí aj hlasový prenos prostredníctvom
digitálnej rádiovej siete (vysielačky).
Obal diskového poľa, do ktorého sa bude ukladať záznam kamier, musí mať
primeranú tuhosť a odolnosť zaručujúcu bezproblémovú a stabilnú prevádzku
v prevádzkových podmienkach vozidla (trolejbusu) resp. brať do úvahy prostredie
so zvýšeným výskytom vibrácií.
Prezeranie a sťahovanie záznamu musí byť zabezpečené:
1. fyzicky – vybratím disku záznamového zariadenia a pripojenia k PC,
2. fyzicky – priamo vo vozidle po vložení USB kľúča alebo po pripojení
notebooku s nainštalovaným príslušným softvérom k záznamového zariadeniu - po
autorizácii príslušného oprávnenia, pričom je možné vybrať určitý časový úsek
kamerového záznamu,
3. bezdrôtovo – offline režim – po príjazde vozidla do vozovne s vopred zadaným
časovým úsekom,
4. bezdrôtovo – online režim – priamo počas prevádzky vozidla na linke, ak bude
zabezpečené dostatočne rýchle dátové pripojenie.
Kamerový systém musí byť pripravený na prenos obrazu prostredníctvom
technológie WiMax alebo LTE.
Kamerový záznam musí byť možné prehrať aj priamo vo vozidle oprávnenou osobu
po autorizácii príslušného oprávnenia.
Trvanie procesu s odhadovanou dĺžkou času vypočítavania kamerového záznamu
musí byť signalizovaný na displeji palubného počítača tarifno-informačného
systému (napr. číselný alebo grafický posuvník).
Konfiguráciu kamerového systému vo vozidle musí byť možné upravovať
prostredníctvom vzdialenej správy.
Súčasťou dodávky kamerového monitorovacieho systému bude aj obslužný softvér
a hardvér vrátane zaškolenia na obsluhu, konfiguráciu a postup práce s predmetným
softvérom.
Obslužný softvér musí obsahovať funkciu vyhľadávania v kamerovom zázname
podľa definovaných kritérií: číslo linky, číslo spoja, smer spoja, číslo služby, názov
zastávky, číslo kamery, dátum, čas apod.
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Obslužný softvér musí umožniť export obrazových a zvukových záznamov do
nešifrovaného video formátu, resp. exportný balík musí obsahovať pripojený
softvér na prehrávanie takéhoto záznamu.
Technické parametre záznamovej kamery:
 rozlíšenie nahraného záznamu: min. 1280 x 720 px,
 snímková frekvencia: nastaviteľná, min. 6 – 30 snímkov za sekundu,
 kompresia: min. H.264 (MPEG-4 AVC),
 veľkosť obrazového snímača: min. ¼“ CMOS,
 antivandal prevedenie,
 stupeň krytia ochrany: IP66,
 prevádzková teplota: -20 až +50 °C,
 prevádzková vlhkosť: 90% (bez kondenzácie),
 napájanie: POE (802.3af), 12 V DC,
 komunikačné rozhranie: ethernet (RJ45),
 podpora protokolov: ONVIF, PSIA, CGI,
 slot na pamäťovú kartu: SDXC, microSD,
 uhol záberu: min. 75°,
 šírka ohniska objektívu: 4 mm,
 svetelnosť objektívu: min. f/2.0 (0,19 lux),
 minimálny dosah infračerveného svetla: 10 m.
Technické parametre diskového poľa:
 kapacita disku: dostatočná na zabezpečenie uloženia min. 15-dňového záznamu
(v kvalite min. 8 snímkov/s, s min. rozlíšením 1280 x 800 px),
 druh disku: SSD,
 rozhranie pripojenia: Ethernet, USB 3.0,
 LED signalizácia bezporuchovej prevádzky, zlyhania disku, straty
videosignálu.
Súčasťou dodávky vozidlového kamerového systému musia byť všetky súvisiace
montážne, inštalačné a konfiguračné práce vrátane kompletnej kabeláže potrebnej
na uvedenie systému do funkčnej prevádzky.

- Switch (prepínač)
Na zabezpečenie plne funkčnej komunikácie medzi palubným počítačom a súborov
označovačov cestovných lístkov a sčítacích zariadení automatického počítania
cestujúcich musí byť každý jeden kus tohto technického prvku pripojený do
vozidlovej komunikačnej siete. Na to sa využijú prepínače (tzv. switch-e), pričom
počet portov, ako aj samotný počet prepínačov je predmetom návrhu dodávateľa.
Ako podklad pre rozhodovanie bude slúžiť tabuľka v Prílohe č. 4 súťažných
podkladov definujúca skladbu vozidiel s podrobným rozpisom použitých prvkov
v danom type autobusu alebo trolejbusu.
Minimálne technické požiadavky na prepínače:
- typ portu: M12 D-coding,
- rýchlosť prenosu dát: 10 Mbit/s alebo 100 Mbit/s,
- štandard stupňa krytia ochrany: min. IP40,
- rozsah pracovnej teploty: -20 °C až + 70°C.
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Súčasťou dodávky prepínačov musia byť všetky súvisiace montážne, inštalačné
a konfiguračné práce vrátane kompletnej kabeláže potrebnej na uvedenie
vozidlového systému do funkčnej prevádzky.

2. MODERNIZÁCIA DISPEČERSKÉHO RIADENIA
Na to, aby bolo možné prevádzkovať a splniť podmienku získavania a spracovania
reálnych údajov z prevádzky je potrebné zabezpečiť spoľahlivý a efektívny chod
dispečerského riadenia. Ten sa zakladá na kvalitnom a modernom oblužnom
softvéri, ktorý dokáže fungovať iba na serveroch spĺňajúcich vyššie štandardy
a parametre, ktorým súčasné vybavenie nevyhovuje. Modernizácia serverovne je
teda nevyhnutá a je nutné vymeniť všetky prvky a komponenty v nasledovnom
rozsahu:
- hardvérové vybavenie serverov (procesory, sieťové karty apod.),
- externé diskové polia,
- záložné diskové polia (NAS),
- softvér na obnovu uložených dát,
- smerovače,
- záložné zdroje.
Položka č. 2 Hlavný dispečerský serv0er (1 kpl)
Servery zabezpečujúce chod dispečerského riadenia musia spĺňať definované
štandardy, aby poskytovali dostatočný výkon, spoľahlivosť a stabilitu.
- Hlavný dispečerský server (2 ks):
Minimálne požiadavky sú nasledovné:
- montovateľný do 19“ rack skrine s max. výškou 1U,
- typ procesoru CPU: serverový, určený pre nepretržitú prevádzku 24/7/365,
- výkon procesora CPU: min. 14 500 bodov podľa výsledkov benchmarku
http://www.cpubenchmark.net,
- počet fyzických jadier procesora CPU: min. 10,
- veľkosť a typ operačnej pamäte RAM: min. 64 GB s registrovaním chýb
(ECC), DDR4,
- sieťová karta LAN (RJ45): min. 2x 10 Gb/s; 2x manažment 10/100/1000TX;
2x SAS;
- počet interných diskových pozícií: min. 8x hotplug 2,5" HDD, dualport HDD,
- počet, veľkosť a typ diskov**: min. 2x 300 GB, 10 000 ot/min., 2,5" HDD,
- RAID podpora: 0/1/1+0/5 SATA,
- ventilátory,
- napájací zdroj redundantne,
- dĺžka a typ záruky/servisná podpora: min. 3 roky, NBD - oprava priamo na
mieste max. nasledujúci pracovný deň,
- odborná podpora: min. 3 roky.
** Pevný disk HDD je nutné použiť z dôvodu vysokých nárokov kladených na
spoľahlivosť resp. možnosť obnovy dát pri jeho poruche alebo havárii.
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Z technologického hľadiska disk SSD túto požiadavku nespĺňa, a preto nemôže
slúžiť ako jeho ekvivalent.
- Zálohovací softvér (1 ks)
Server musí mať zabezpečený spoľahlivý a stabilný nepretržitý chod vrátane
zachovania všetkých dát, preto musí byť súčasťou jeho dodania aj licencovaný
zálohovací softvér Veem Backup and Replication Enterprise for Microsoft,
prípadne jeho ekvivalent. Predmetný softvérový balík bude slúžiť na zálohu,
obnovu a replikáciu dát pre dva fyzické servery.
Súčasťou dodávky hlavného dispečerského servera musia byť všetky súvisiace
montážne, inštalačné, inicializačné a konfiguračné práce SW a HW vrátane
kompletnej kabeláže potrebnej na uvedenie systému do funkčnej prevádzky.
Položka č. 3 Diskové úložisko vrátane stojanového rozvádzača (RACK) (1 kpl)
Úložiskový priestor softvéru dispečerského riadenia a získaných dát je potrebné
navrhnúť s ohľadom na dostatočnú kapacitu a rýchly prístup. Z toho vychádzajú aj
minimálne požiadavky kladené na externé diskové polia.
- Diskové úložisko (1 ks)
- prevedenie: modulárne diskové pole s príslušenstvom na inštaláciu do 19"
RACK-u - technologického stojanu,
- radiče diskového poľa: min. 2 aktív/aktív,
- podporované typy diskov: SSD, SAS, NL SAS (SATA),
- požadované typy diskov: min. 12x 900 GB 10 000 RPM, SAS,
- možnosť rozšírenia počtu diskov: min. 96,
- podporované typy RAID: 0, 1, 5, 6,
- počet komunikačných portov typu FC s minimálnou priepustnosťou 8 Gb/s pre
pripojenie serverov (SAN): celkom 8; 4 porty na každý radič diskového poľa,
- podpora iSCSI,
- požadovaný počet zväzkov: min. 256,
- podpora veľkých zväzkov: áno, až do 16 TB,
- počet redundantne pripojených serverov cez SAN: min. 16,
- vyrovnávacia pamäť (cache): min. 8 GB,
- možnosť mixovania SSD, SAS a NL SAS (SATA) diskov v rámci jedného
zariadenia,
- podpora operačných systémov: Microsoft Windows 2008, Microsoft Windows
2012, Red Hat Linux, SuSE Linux, Vmware,
- dĺžka a typ záruky: min. 3 roky, NBD - oprava priamo na mieste max.
nasledujúci pracovný deň,
- dohľad servisného centra Vzdialený dohľad výrobcom diskového poľa.
Súčasťou diskového úložiska musia byť licencie softvéru na správu a monitoring
diskového poľa na neobmedzenú dodanú kapacitu.
- Stojanový rozvádzač (RACK) (1 ks)
Jednotlivé serverové komponenty je potrebné fyzicky umiestniť do dátového
rozvádzača, ktorý bude umiestnený v hlavnej serverovni Dopravného podniku
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mesta Žiliny s.r.o.
V tejto súvislosti je potrebné, aby predmetný stojanový rozvádzač disponoval
nasledovnými minimálnymi požiadavkami:
- veľkosť stojanového rozvádzača: 19“, 42 U,
- hĺbka stojanového rozvádzača: min. 800 mm,
- min. 2 páry posuvných vertikálnych 19" líšt,
- predné dvere s bezpečnostným sklom a pákovou zámkou,
- odmínateľný zadný panel,
- odnímateľné uzamykateľné bočnice,
- počet nastaviteľných nôh: min. 4,
- hmotnostné zaťaženie: min. 300 kg.
Súčasťou dodávky diskového úložiska spolu so zálohovacím softvérom
a stojanovým rozvádzačom musia byť všetky súvisiace montážne, inštalačné,
inicializačné a konfiguračné práce SW a HW vrátane kompletnej kabeláže
potrebnej na uvedenie systému do funkčnej prevádzky.
Položka č. 4 Sieťové úložisko NAS (1 ks)
Na zabezpečenie stabilného a spoľahlivého chodu dispečerského riadenia dopravy
je nutné, aby všetky údaje a dáta spracovávané dispečerským riadiacim systémom
boli zálohované. Na to bude slúžiť sieťové diskové úložisko (NAS) s nasledujúcimi
minimálnymi technickými požiadavkami:
- prevedenie 19" RACK , max. výška 2U,
- počet pozícií pre HDD: min. 12x 3,5" SAS, SATA HDD (min. 32 TB); min. 4x
SFF (neosadené),
- osadené pozície**: min. 8x 4 TB 12G 7200 RPM; LFF MDL SAS HDD; min.
2x SFF 120 GB SSD, osadené, s predinštalovaným operačným systémom,
- počet jadier procesora: min. 4,
- veľkosť operačnej pamäte RAM: min. 16 GB,
- sieťová karta LAN (RJ45): min. 2x 10 Gb/s, 4x 1 Gb/s,
- podpora RAID: 1, 10, 6, 60,
- redundantný zdroj,
- dĺžka a typ záruky: min. 3 roky, NBD - oprava priamo na mieste max.
nasledujúci pracovný deň.
** Pevný disk HDD je nutné použiť z dôvodu vysokých nárokov kladených na
spoľahlivosť resp. možnosť obnovy dát pri jeho poruche alebo havárii.
Z technologického hľadiska disk SSD túto požiadavku nespĺňa, a preto nemôže
slúžiť ako jeho ekvivalent.
Samotné sieťové úložisko musí disponovať už predinštalovaným operačným
systémom a taktiež musí byť vybavené licencovaným softvérovým balíkom Veeam
Backup and Replication Enterprise for Microsoft, prípadne jeho ekvivalentom,
slúžiacim na zálohu, obnovu a replikáciu dát pre jedno diskové sieťové úložisko.
Súčasťou dodávky sieťového diskového úložiska NAS, spolu so zálohovacím
softvérom, musia byť všetky súvisiace montážne, inštalačné, inicializačné
a konfiguračné práce SW a HW vrátane kompletnej kabeláže potrebnej na uvedenie
systému do funkčnej prevádzky.
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Položka č. 5 Záložný zdroj UPS pre server (2 ks)
Nepretržitý a spoľahlivý chod dispečerského servera musí byť zabezpečený aj
počas krátkodobého výpadku dodávky elektrickej energie. V takom prípade je
potrebné využiť záložné napájanie servera prostredníctvom záložného zdroja UPS
s týmito minimálnymi požiadavkami:
- výstupný výkon: min. 4500 W / 5000 VA,
- výstupné napätie: 230 V,
- skreslenie výstupného napätia: menej ako 2%,
- výstupná frekvencia: 50 Hz +/- 3 Hz,
- interný bypass (automatický i manuálny),
- vstupné napätie: 230 V,
- vstupná frekvencia: 40 - 70 Hz (autodetekcia),
- web/SNMP manažment,
- manažment rozhrania: RJ-45 10/100 Base-T; RJ-45 Serial; Smart-Slot, USB,
- ovládací panel: multifunkčný LCD,
- montovateľný do RACK-u; max. výška: 3U.
Súčasťou dodávky záložného zdroja UPS musia byť všetky súvisiace
montážne, inštalačné, inicializačné a konfiguračné práce potrebné na uvedenie
systému do funkčnej prevádzky.
Položka č. 6 Sieťový prepínač (2 ks)
Na komplexné zabezpečenie dátovej komunikácie medzi servermi, dátovými
úložiskami a klientmi je potrebné vybaviť sieťovú topológiu sieťovým prepínačom
s týmito minimálnymi technickými parametrami:
- manažovateľný prepínač s L3 funkcionalitou, veľkosť 1 RU,
- napájací zdroj do napájacej siete: 230 V / 50 Hz, interný,
- min. 12x 10 Gb/s + 12x SFP + a1 x GE OOB manažment,
- prepínacia kapacita: min. 300 Gb/s full duplex,
- podpora: min. 64 000 MAC adries,
- požadovaná podpora Layer 2 protokolov: STP/MSTP/RSTP/QoS,
- podpora lokálneho aj vzdialeného zrkadlenia dátových tokov,
- požadovaná podpora protokolov: SNMP1, RMON1, RMON2, RMON3,
RMON9, Telnet, SNMP3, SNMP2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI,
- možnosť definovať rôzne úrovne prístupu z hľadiska manažmentových funkcií
na zariadenia.
Súčasťou dodávky sieťového prepínača musia byť súvisiace montážne, inštalačné,
inicializačné a konfiguračné práce SW a HW vrátane kompletnej kabeláže
potrebnej na uvedenie systému do funkčnej prevádzky.
Položka č. 7 Serverový softvérový balík (1 ks)
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Prevádzkovanie hlavného dispečerského servera resp. jeho administrácia a správa
sú podmienené softvérovou výbavou, ktorá musí byť naň nainštalovaná a to
konkrétne:
- databáza s licenciou IBM DB2 Workgroup Server Edition Processor Value Unit so
servisnou podporou min. 12 mesiacov alebo plne funkčný a kompatibilný
ekvivalent,
- serverový softvér Microsoft Windows Server Standard Core 2016 s licenciou
pre 2 fyzické procesory a pre 4 virtuálne servery so vzdialenou správou; alebo plne
funkčný a kompatibilný ekvivalent,
- licencia pre min. 25 užívateľov MON NL Microsoft Windows Server CAL
2016 alebo plne funkčný a kompatibilný ekvivalent,
- licencia pre min. 25 užívateľov MOL NL MS Windows Remote Desktop Services
CAL 2016 Sngl User CAL (Terminal Services) alebo plne funkčný a kompatibilný
ekvivalent bez obmedzenia oprávnených užívateľov webovej strany,
- Windows Server verzie WEB Edition MOL NL MS Windows Server ExtrnConn
2016 Sngl plne alebo funkčný a kompatibilný ekvivalent bez obmedzenia
oprávnených užívateľov webovej strany.
Súčasťou dodávky serverového softvérového balíka musia byť všetky súvisiace
inštalačné, inicializačné a konfiguračné práce na správne uvedenie systému do
funkčnej prevádzky.
HLAVNÁ DISPEČERSKÁ MIESTNOSŤ
Riadenie a organizovanie prevádzky mestskej hromadnej dopravy vytvára vysoké
nároky na efektivitu a komfort pri práci dispečera. Z toho vyplýva nutnosť vybaviť
hlavnú dispečerskú miestnosť technickými zariadeniami spĺňajúcimi isté štandardy
bezpečnosti, komfortu a zvýšenia efektivity práce.
Položka č. 8 Veľkoplošný displej (6 ks)
Do miestnosti centrálneho dispečingu je potrebné osadiť šesť kusov displejov
s uhlopriečkami 55“. Tie budú slúžiť na detailné zobrazovanie výstupov
dispečerského riadiaceho programu a zároveň na monitorovanie priestoru zastávok
a interiéru vozidiel MHD.
Minimálne požadované technické parametre displeja (6 ks):
- veľkosť uhlopriečky*: 55“,
- technológia podsvietenia LCD: LED,
- rozlíšenie displeja: min. 3840 x 2160 px (4K),
- typ panela: IPS alebo PVA,
- šírka rámika displeja: max. 6 mm,
- držiak s možnosťou osadenia na stenu so štandardom VESA.
* Veľkosť uhlopriečky 55 palcov bola stanovená na základe odbornej konzultácie
zameranej na optimálne (pracovné) využitie ponúkaného priestoru.
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Súčasťou
dodávky
veľkoplošných
displejov
musia
byť
súvisiace
montážne, inštalačné a konfiguračné práce vrátane kompletnej kabeláže potrebnej
na uvedenie systému do funkčnej prevádzky.
Položka č. 9 Dispečerská pracovná stanica (2 kpl)
Dispečerská sála musí byť dispozične riešená tak, aby bolo možné v nej umiestniť
dve pracovné stanice (miesta) pre dvoch pracovníkov (dispečerov). Priestor stola
každého pracovného miesta dispečera musí byť navrhnutý ergonomicky
s dostatočnou veľkosťou a to tak, aby bolo naň možné umiestniť min. dva monitory
s uhlopriečkou min. 24“. Zároveň musí jeho technické riešenie umožňovať
integrovanie dispečerského počítača tzn. umiestniť priamo do predpripraveného
miesta v stole. Kabeláž od všetkých periférií, počítača, monitorov apod. musí byť
vedená a organizovaná tak, aby v prípade, kedy je to možné, nebola na viditeľnom
mieste a neprekážala na pracovnom stole.
- Stolový počítač (spolu 2 ks)
Minimálne technické parametre dispečerského stolového počítača (2 ks):
- výkon procesora CPU: min. 12 000 bodov podľa výsledkov benchmarku
http://www.cpubenchmark.net,
- počet fyzických jadier procesora: min. 4,
- veľkosť operačnej pamäte RAM: min. 32 GB,
- veľkosť a typ systémového disku: min. 512 GB, SSD,
- rýchlosť čítania/zápisu systémového disku: min. 500/510 MB/s,
- veľkosť a typ disku**: min. 2 TB, HDD,
- možnosť spracovať obraz grafickej karty z min. 6 monitorov, z toho min. 4
monitory s obrazom v kvalite 4K (3840 x 2160 px),
- zvuková karta: M-Audio Delta 1010LT alebo ekvivalent,
- prenosová rýchlosť sieťovej karty LAN: min. 1 Gb/s,
- integrovaný radič: min. 4x SATA III,
- min. 4x USB 3.0,
- nízkootáčkový a nízkohlukový chladič CPU,
- nízkootáčkový a nízkohlukový napájací zdroj,
- nízkohlukové chladenie grafickej karty,
- ergonomická bezdrôtová myš s laserovým snímačom,
- ergonomická káblová klávesnica so slovenskou potlačou,
- licencovaný antivírusový program na 24 mesiacov.
** Pevný disk HDD bude v pracovnej stanici slúžiť ako úložisko dát, a preto musí
byť zabezpečená možnosť obnovy dát pri jeho poruche alebo havárii.
Z technologického hľadiska disk SSD túto požiadavku nespĺňa, a preto nemôže
slúžiť ako jeho ekvivalent.
Oba kusy počítačových pracovných staníc musia byť vybavené operačným
systémom Microsoft Windows 10 a kancelárskym balíkom Microsoft Office 2016
z dôvodu zachovania plnej kompatibility a funkčnosti v rámci existujúcej firemnej
intranetovej siete a súčasného programového vybavenia DPMŽ.
Použitie iného operačného systému, ako je Microsoft Windows, by spôsobilo
nemožnosť používať najdôležitejší (dispečerský) program MUNICOM Premium.
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Týmto spôsobom by sa stala obstarávaná pracovná stanica nefunkčná v
podmienkach DPMŽ a analogicky by dispečer nemohol plnohodnotne vykonávať
svoju prácu.
Súčasťou dodávky dispečerských pracovných staníc musia byť všetky súvisiace
montážne, inštalačné, inicializačné a konfiguračné práce SW a HW vrátane
kompletnej kabeláže potrebnej na uvedenie systému do funkčnej prevádzky.
- Stolový displej s držiakom (spolu 4 ks)
Na zobrazovanie textových a grafických informácií resp. obsluhu dispečerského
softvérového balíka je potrebné vybaviť predmetné dispečerské pracovné stanice
stolovými displejmi s držiakmi s týmito parametrami:
Minimálne technické parametre displeja:
- veľkosť uhlopriečky: min. 24",
- technológia podsvietenia LCD: LED,
- rozlíšenie displeja: min. 1920 x 1080 px,
- typ panela: IPS alebo PVA,
- štandard uchytenia: VESA,
- antireflexná úprava displeja,
- video výstupy: HDMI 1.4, Displayport.
-

Minimálne technické parametre držiaku displeja:
podpora štandardu VESA: 75 x 75 mm, 100 x 100 mm,
uchytenie displeja s uhlopriečkou min. 24",
uhol polohovania okolo osi: 360°,
uhol polohovania vpravo a vľavo: 360°,
uhol náklonu: min. 85°,
nastavenia výšky v rozmedzí min. 30 cm,
nosnosť: min. 9 kg,
dodávka vrátane montáže.

- Mikrofón a reproduktory (spolu 2 ks + 2 ks)
Súčasťou výbavy dispečerskej pracovnej stanice bude aj samostatný mikrofón
a reproduktory slúžiace na hlasovú komunikáciu resp. dispečerské riadenie
dopravy.
Mikrofón musí byť kondenzátorový a kompatibilný so zvukovou kartou navrhnutou
v počítačovej zostave stolového počítača a zároveň musí byť samostatne stojaci tzn.
musí byť vybavený stojanom na stôl.
Reproduktory musia byť typu aktívnej zostavy 2.0 v nasledujúcimi minimálnymi
technickými parametrami:
- celkový výkon zostavy: min. 30 W,
- frekvenčný rozsah: min. 50 Hz - 20 000 Hz,
- citlivosť: min. 80 dB/mW,
- vstupy: min. 3,5 mm Jack, RCA-cinch,
- výstupy: min. 1x 3,5 mm Jack.
- Záložný zdroj UPS pre dispečerskú pracovnú stanicu (spolu 2 ks)
Spoľahlivý chod dispečerských pracovných staníc je nutné zabezpečiť aj počas
krátkodobého výpadku dodávky elektrickej energie, aby bolo možné organizovať
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a riadiť mestskú hromadnú dopravu. V takom prípade je potrebné využiť záložné
napájanie pracovnej stanice prostredníctvom záložného zdroja UPS s týmito
minimálnymi požiadavkami:
- výstupný výkon: min. 1000 W / 1500 VA,
- výstupné/vstupné napätie: 230 V / 230 V,
- automatická regulácia napätia,
- počet zásuviek IEC C13: min. 5x,
- komunikačné rozhranie: USB.
Súčasťou dodávky záložného zdroja UPS pre dispečerské pracovné stanice musia
byť všetky súvisiace montážne, inštalačné, inicializačné a konfiguračné práce
potrebné na uvedenie systému do funkčnej prevádzky.
Položka č. 10 Špecializovaný dispečerský pult (3 ks)
Dôležitým prvkom zabezpečujúcim komfort pri práci predstavujú špecializované
technické nábytkové systémy, konkrétne špecializované dispečerské pulty určené
pre nepretržitú prevádzku. Pracovníci dispečingu trávia na pracovisku veľmi dlhý
čas a zároveň sú vystavení nárazovo veľkému psychickému tlaku a dlhodobému
preťaženiu. Z toho titulu je vhodné vytvoriť im také pracovné podmienky, aby
nedochádzalo k preťažovaniu určitých svalových skupín. Tento stav je možné
docieliť zmenou pracovnej polohy prostredníctvom špecializovaných dispečerských
pultov resp. zdvíhacích stolov, ktoré sú na to vhodné a určené.
Do hlavnej dispečerskej miestnosti je potrebné umiestniť tri pracoviská (samostatne
zdvíhacie stoly) a to v súlade s ponúkaným priestorom.
Minimálne požiadavky na vyhotovenie špecializovaných dispečerských pultov
v počte 3 kusy sú nasledovné:
- pracovisko so spodnou pevnou rámovou konštrukciou zo systémových
hliníkových profilov, zadná doska znížená,
- elektricky výškovo nastaviteľná pracovná doska s možnosťou nastavenia
ľubovoľnej výšky pracovnej plochy v rozsahu min. 720 - 1120 mm,
- hĺbka a šírka pracoviska: cca 1100 x 2000 mm,
- materiál pracovnej dosky: laminovaná drevotrieska,
- materiál zakončovacej hrany: liaty polyuretán alebo kompaktný laminát,
- nosnosť ergonomickej hrany: min. 150 kg,
- flexibilná energetická reťaz na vedenie kabeláže,
- kovové skrine typu RACK 19"/10U s vetracími otvormi: min. 2,
- 8-zásuvka 230 V (1U): min. 1 ks,
- silový rozvádzač (3U): min. 1 ks,
- integrovaná elektrická samovýklopná zásuvka: min. 2x 230 V, min. 2x USB
(5V/1000 mA).
Súčasťou dodávky špecializovaných dispečerských pultov musia byť všetky
súvisiace montážne a inštalačné práce potrebné na uvedenie do funkčnej prevádzky.
VEDĽAJŠIA DISPEČERSKÁ MIESTNOSŤ
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Položka č. 11 Pracovná stanica vedúceho dispečera (1 kpl)
Za hlavnou dispečerskou miestnosťou sa bude nachádzať vedľajšia dispečerská
miestnosť určená na uloženie osobných vecí, občerstvenie a oddych.
Zároveň bude v tejto miestnosti situované pracovisko hlavného dispečera, ktoré
musí byť vybavené pracovnou stanicou s týmito minimálnymi technickými
parametrami stolového počítača.
- Stolový počítač (1 ks)
- výkon procesora CPU: min. 12 000 bodov podľa výsledkov benchmarku
http://www.cpubenchmark.net,
- počet fyzických jadier procesora: min. 4,
- veľkosť operačnej pamäte RAM: min. 32 GB,
- veľkosť a typ systémového disku: min. 512 GB, SSD,
- rýchlosť čítania/zápisu systémového disku: min. 500/510 MB/s,
- veľkosť a typ disku**: min. 2 TB, HDD,
- možnosť spracovať obraz grafickej karty z min. 1 výstupu obrazu v kvalite 4K
(3840 x 2160 px),
- prenosová rýchlosť sieťovej karty LAN: min. 1 Gb/s,
- integrovaný radič: min. 4x SATA III,
- min. 4x USB 3.0,
- nízkootáčkový a nízkohlukový chladič CPU,
- nízkootáčkový a nízkohlukový napájací zdroj,
- ergonomická bezdrôtová myš s laserovým snímačom,
- ergonomická káblová klávesnica so slovenskou potlačou,
- licencovaný antivírusový program na 24 mesiacov.
** Pevný disk HDD bude v pracovnej stanici slúžiť ako úložisko dát, a preto musí
byť zabezpečená možnosť obnovy dát pri jeho poruche alebo havárii.
Z technologického hľadiska disk SSD túto požiadavku nespĺňa, a preto nemôže
slúžiť ako jeho ekvivalent.
Pracovná stanica musí byť vybavená operačným systémom Microsoft Windows 10
a kancelárskym balíkom Microsoft Office 2016 z dôvodu zachovania plnej
kompatibility a funkčnosti v rámci existujúcej firemnej intranetovej siete
a súčasného programového vybavenia.
Použitie iného operačného systému, ako je Microsoft Windows, by spôsobilo
nemožnosť používať najdôležitejší (dispečerský) program MUNICOM Premium.
Týmto spôsobom by sa stala obstarávaná pracovná stanica nefunkčná v
podmienkach DPMŽ a analogicky by dispečer nemohol plnohodnotne vykonávať
svoju prácu.
Súčasťou dodávky pracovnej stanice vedúceho dispečera musia byť všetky
súvisiace montážne, inštalačné, inicializačné a konfiguračné práce SW a HW
vrátane kompletnej kabeláže potrebnej na uvedenie systému do funkčnej
prevádzky.
-

Stolový displej (1 ks)
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Na zobrazovanie textových a grafických informácií resp. obsluhu dispečerského
softvérového balíka je potrebné vybaviť predmetné pracovnú stanicu vedúceho
dispečera stolovým displejom s týmito parametrami:
- veľkosť uhlopriečky: min. 24",
- technológia podsvietenia LCD: LED,
- rozlíšenie displeja: min. 1920 x 1080 px,
- typ panela: IPS alebo PVA,
- štandard uchytenia: VESA,
- antireflexná úprava displeja,
- video výstupy: HDMI 1.4, Displayport.
- Tlačiareň (1 ks)
Na zabezpečenie chodu dispečerského riadenia je nutné vybaviť dispečing jednou
spoločnou tlačiarňou, ktorá dnes patrí medzi štandardnú kancelársku výbavu
v oblasti periférnych zariadení.
Minimálne požadované technické parametre tlačiarne:
- laserová technológia tlače,
- veľkosť tlačového formátu: min. A4,
- kvalita tlače: min. 600 DPI,
- rýchlosť čiernobielej tlače: min. 30 str./min,
- automatický podávač papiera,
- automatická obojstranná tlač (duplex),
- integrovaný skener s veľkosťou formátu min. A4,
- rozlíšenie skenovaného dokumentu: min. 600 x 600 DPI.
Súčasťou dodávky tlačiarne musia byť všetky súvisiace inštalačné a konfiguračné
práce potrebné na uvedenie systému do funkčnej prevádzky.
- Záložný zdroj UPS pre pracovnú stanicu vedúceho dispečera (1 ks)
Spoľahlivý chod pracovnej stanice vedúceho dispečera je nutné zabezpečiť aj počas
krátkodobého výpadku dodávky elektrickej energie, aby bolo možné organizovať
a riadiť mestskú hromadnú dopravu. V takom prípade je potrebné využiť záložné
napájanie pracovnej stanice prostredníctvom záložného zdroja UPS s týmito
minimálnymi požiadavkami:
- výstupný výkon: min. 1000 W / 1500 VA,
- výstupné/vstupné napätie: 230 V / 230 V,
- automatická regulácia napätia,
- počet zásuviek IEC C13: min. 5x,
- komunikačné rozhranie: USB.
Súčasťou dodávky záložného zdroja UPS pre pracovnú stanicu vedúceho dispečera
musia byť všetky súvisiace montážne, inštalačné, inicializačné a konfiguračné
práce potrebné na uvedenie systému do funkčnej prevádzky.
Položka č. 12 Pracovná stanica kamerového systému (1 kpl)
V rámci dispečerského riadenia bude vytvorené aj samostatné pracovisko
kamerového systému, ktoré sa bude fyzicky nachádzať mimo dispečerskej
miestnosti resp. bude spadať pod oddelenie informačných technológií. Náplňou

56

práce pracovníka centrálneho kamerového systému bude komplexná správa
a obsluha systému kamerového monitoringu tzn. vozidiel a zastávok. Z tejto
súvislosti vyplýva nutnosť vybaviť predmetné vysunuté pracovisko adekvátnymi
technickými prostriedkami resp. pracovnou stanicou a to nasledovnými
minimálnymi požiadavkami.
-

Stolový počítač (1 ks)

- výkon procesora CPU: min. 12 000 bodov podľa výsledkov benchmarku
http://www.cpubenchmark.net,
- počet fyzických jadier procesora: min. 4,
- veľkosť operačnej pamäte RAM: min. 32 GB,
- veľkosť a typ systémového disku: min. 512 GB, SSD,
- rýchlosť čítania/zápisu systémového disku: min. 500/510 MB/s,
- veľkosť a typ disku**: min. 4 TB, HDD,
- výkon grafickej karty GPU: min. 10 000 bodov podľa výsledkov benchmarku
http://www.videocardbenchmark.net,
- počet video výstupov: min. 4, z toho min. 2 výstupy s rozlíšením 4K (3840 x
2160 px),
- zvuková karta: M-Audio Delta 1010LT alebo ekvivalent,
- prenosová rýchlosť sieťovej karty LAN: min. 1 Gb/s,
- integrovaný radič: min. 4x SATA III,
- nízkootáčkový a nízkohlukový chladič CPU,
- nízkootáčkový a nízkohlukový napájací zdroj,
- ergonomická bezdrôtová myš s laserovým snímačom,
- ergonomická káblová klávesnica so slovenskou potlačou,
- licencovaný antivírusový program na 24 mesiacov.
** Pevný disk HDD bude v pracovnej stanici slúžiť ako úložisko dát, a preto musí
byť zabezpečená možnosť obnovy dát pri jeho poruche alebo havárii.
Z technologického hľadiska disk SSD túto požiadavku nespĺňa, a preto nemôže
slúžiť ako jeho ekvivalent.
Pracovná stanica kamerového systému musí byť vybavená operačným systémom
Microsoft Windows 10 a kancelárskym balíkom Microsoft Office 2016 z dôvodu
zachovania plnej kompatibility a funkčnosti v rámci existujúcej firemnej
intranetovej siete a súčasného programového vybavenia.
Použitie iného operačného systému, ako je Microsoft Windows, by spôsobilo
nemožnosť používať najdôležitejší (dispečerský) program MUNICOM Premium.
Týmto spôsobom by sa stala obstarávaná pracovná stanica nefunkčná v
podmienkach DPMŽ a analogicky by dispečer nemohol plnohodnotne vykonávať
svoju prácu.
Súčasťou dodávky pracovnej stanice musia byť všetky súvisiace montážne,
inštalačné, inicializačné a konfiguračné práce SW a HW vrátane kompletnej
kabeláže potrebnej na uvedenie systému do funkčnej prevádzky.
- Stolový displej (2 ks)
Na zobrazovanie, sledovanie a monitoring kamerových záznamov spolu s obsluhou
a administráciou softvérového balíku kamerového systému budú slúžiť stolové
displeje s nasledujúcimi minimálnymi technickými parametrami:
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-

veľkosť uhlopriečky: min. 32",
technológia podsvietenia LCD: LED,
rozlíšenie displeja: 3840 x 2160 px (4K),
typ panela: IPS alebo PVA,
štandard uchytenia: VESA,
výškovo nastaviteľný stojan,
antireflexná úprava displeja,
video výstupy: HDMI 1.4, Displayport.

- Reproduktory (1 ks)
Súčasťou výbavy pracovnej stanice kamerového systému budú aj reproduktory typu
aktívnej zostavy 2.0 v nasledujúcimi minimálnymi technickými parametrami:
- celkový výkon zostavy: min. 30 W,
- frekvenčný rozsah: min. 50 Hz - 20 000 Hz,
- citlivosť: min. 80 dB/mW,
- vstupy: min. 3,5 mm Jack, RCA-cinch,
- výstupy: min. 1x 3,5 mm Jack.
- Záložný zdroj UPS pre pracovnú stanicu kamerového systému (1 ks)
Spoľahlivý chod pracovnej stanice kamerového systému je nutné zabezpečiť aj
počas krátkodobého výpadku dodávky elektrickej energie, aby bolo možné
dohliadať na bezpečnosť prevádzky dopravy v rámci monitorovania priestoru
zastávok a interiéru vozidiel. V takom prípade je potrebné využiť záložné napájanie
pracovnej stanice prostredníctvom záložného zdroja UPS s týmito minimálnymi
požiadavkami:
- výstupný výkon: min. 1000 W / 1500 VA,
- výstupné/vstupné napätie: 230 V / 230 V,
- automatická regulácia napätia,
- počet zásuviek IEC C13: min. 5x,
- komunikačné rozhranie: USB.
Súčasťou dodávky záložného zdroja UPS pre stanicu kamerového systému musia
byť všetky súvisiace montážne, inštalačné, inicializačné a konfiguračné práce
potrebné na uvedenie systému do funkčnej prevádzky.
Položka č. 13 Dispečerský softvér (1 ks)
Štandardný prvok riadenia mestskej hromadnej dopravy tvorí v súčasnosti
špeciálny softvér resp. jeho programové vybavenie. Jeho nasadenie do prevádzky
umožňuje:
 zlepšiť presnosť mestskej hromadnej dopravy,
 zvýšiť efektívnosť práce pracovníkov dispečingu,
 poskytnúť dynamické informácie pre cestujúcich na zastávkach,
 poskytnúť informácie cestujúcim prostredníctvom internetu.
Medzi základné úlohy programu dispečerského riadenia je možné zaradiť:
 podporu a podklady pre plánovanie trasy,
 kontrolu presnosti,
 iné podporné činnosti pre dispečera,
 on-line monitorovanie vozidla,
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poskytovanie on-line informácii pre cestujúcich na zastávkach,
poskytovanie on-line pre cestujúcich vo vozidlách.

Softvér určený pre dispečerské riadenie je možné rozdeliť na dve samostatné časti
a to konkrétne:
a. programové vybavenie (modul) určené na spracovanie on-line dát z palubných
počítačov vozidiel,
b. programové vybavenie zabezpečujúce on-line monitorovanie vozidiel MHD.
A. Programové vybavenie určené na spracovanie on-line dát z palubných
počítačov je základný rozširujúci prvok pre funkčnú a relevantnú modernizáciu
celého dispečerského riadenia z pohľadu softvérového vybavenia. V súčasnosti je
možné pracovať iba s iba off-line dátami z čoho vyplýva nízka operatívnosť
a efektívnosť dispečerského riadenia. Pre získanie komfortného, moderného
a kvalitného riadenia mestskej hromadnej dopravy, ako z uvedeného vyplýva, je
nutné rozšíriť súčasne používaný softvér o modul schopný spracovávať reálne online dáta.
Systém musí spĺňať minimálne nižšie uvedené vlastnosti a funkcie:
 technicky, logicky a graficky spracovávať on-line dáta z palubných počítačov
typu RG SRG-5000P a RG SRG-6000P obsahujúcich: interné číslo vozidla, druh a
typ vozidla, číslo služby, číslo linky, smer jazdy, meno vodiča, osobné číslo vodiča,
názov variantu, číslo spoja, čas začiatku spoja, názov aktuálne obslúženej zastávky,
názov nasledujúcej zastávky, cieľová zastávka, odchýlka od cestovného poriadku,
druh činnosti, čas aktualizácie prijatých dát, predikčný čas príchodu vozidla na
nasledujúcu zastávku, GPS súradnice, logická poloha (v metroch), počet
prejdených kilometrov na danom spoji, všetky operácie danej služby naviazané na
časovú pečiatku tzn. odjazd vozidla, zastavenie vozidla, otvorenie dverí, zatvorenie
dverí, poruchy, čas aktualizácie prijatých dát, aktuálnosť verzie cestovného
poriadku v palubnom počítači vozidla,
 grafické prezentovanie dopravno-prevádzkových dát v logicky usporiadanej
tabuľke,
 farebne odlíšiť aktuálne spoje, spoje s poruchou alebo výmenou vodiča
(vozidla) od spojov vykonaných,
 možnosť manuálnej výmeny vozidla alebo vodiča na vybranom spoji resp.
službe a na konkrétnej zastávke s možnosťou zadania dôvodu,
 možnosť manuálneho zadania prestoja na vybranom spoji resp. službe a to na
konkrétnej zastávke.
Opísaný softvér musí byť plne a funkčne kompatibilný, priamo naviazaný na
súčasne používaný program spracúvajúci získané dáta z palubných počítačov
vozidiel MHD, konkrétne MUNICOM Premium od spoločnosti TARAN. Ide
o softvérové vybavenie, ktoré je používané takmer 20 rokov, jeho výstupy sú
priamo napojené na iné programy v podniku (napr. mzdový program) a jeho
prevádzka a modernizácia by predstavovala značné finančné investície. Z toho
dôvodu Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. požaduje vytvorenie plnej
a spoľahlivej kompatibility doplňujúceho softvérového modulu s existujúcim
programom RG MUNICOM Premium.
Zamedzením kompatibility súčasného programového vybavenia (MUNICOM)
s novým programovým vybavením by sa stal projekt neefektívny a neekonomický.
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Tento krok by vytvoril nutnosť vybudovať nový systém dopravnej prevádzky a to
nielen v oblasti softvérového vybavenia, ale aj technického vybavenia v podobe
odbavovacieho systému (označovače cestovných lístkov, interiérové informačné
panely), zastávkové informačné panely (tie by sa pri nekompatibilite stali
nefunkčnými) a preškolenie celého personálu pracujúceho s daným softvérom
a technickým zariadením.
Z uvedeného vyplýva, že požiadavka na kompatibilitu súčasne používaného
systému (SW a HW) je relevantná, opodstatnená a nutná.
B. Programové vybavenie zabezpečujúce on-line monitorovanie vozidiel
MHD musí byť navrhnuté tak, aby bolo možné rozšíriť jeho funkcionalitu a to
napr. o novú vozovňu, linku, nový druh dopravy apod. Každý nový, doplnený
modul, musí byť integrovaný do jednotného systému v hierarchickej štruktúre.
Dispečerský softvér musí byť licencovaný pre min. 25 užívateľov a jedného
administrátora (správcu systému).
Systém musí disponovať modulom umožňujúcim dispečerovi komunikovať
s vozidlami MHD textovým spôsobom.
Poskytovanie on-line „dynamických“ informácií pre cestujúcich na zastávkach
musí byť integrované do dispečerského systému, prostredníctvom ktorého bude
možné tieto informácie vytvárať, modifikovať a posielať. Táto funkcia sa týka
poskytovania informácii aj do vozidlových informačných tabúľ.
Grafické a textové vyhodnotenie lokalizácie vozidiel MHD musí byť súčasťou
programu, pričom systém musí byť schopný pracovať na báze predikčnej metódy
riadenia.
Popis funkcionality systému
Systém musí poskytovať nástroje pre operatívne riadenie, ktoré bude postavené na
moduloch s rôznou funkcionalitou. Rozšírenie funkcií programu tak musí byť
umožnené a to prostredníctvom spomínaných modulov.
Prevádzka všetkých vypravených vozidiel, autobusov a trolejbusov, musí byť
graficky znázornená na mapovom podklade obsluhovaného územia. Všetky
vypravené vozidlá budú vysielať určené údaje max. raz za 20 sekúnd, pričom
dispečerský systém musí byť schopný tieto informácie spracovať. Vybrané údaje sa
použijú na predikciu na predikovanie času príchodu vozidla na zastávku
(extrapolácia polohy vozidla a z nej vyplývajúci čas príchodu spoja na danú
zastávku). V prípade straty spojenia medzi dispečingom a vozidlom, musí systém
prezentovať namiesto on-line údajov údaje plánované podľa platného cestovného
poriadku.
Grafické zobrazenie vozidiel
Systém musí umožniť graficky zobraziť prihlásené vozidlá (vo výjazde) na
mapovom podklade a to na základe identifikovaných GPS súradníc. Mapový
podklad musí byť vo vektorovom formáte, pričom musí znázorňovať celú dopravnú
sieť MHD resp. plán mesta Žilina vrátane jeho mestských častí. Zároveň musí
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poskytovať vizualizáciu údajov generovaných dispečerským systémom a to
konkrétne informácie o vozidlách v prevádzke:
 interné číslo vozidla,
 druh a typ vozidla,
 číslo služby,
 číslo linky,
 smer jazdy,
 meno vodiča,
 osobné číslo vodiča,
 číslo služby,
 názov variantu,
 číslo spoja,
 čas začiatku spoja,
 názov aktuálne obslúženej zastávky,
 názov nasledujúcej zastávky,
 cieľová zastávka,
 realizovaný cestovný poriadok,
 odchýlka od cestovného poriadku,
 druh činnosti,
 čas aktualizácie prijatých dát,
 predikčný čas príchodu vozidla na nasledujúcu zastávku,
 GPS súradnice,
 logická poloha vozidla (v metroch),
 počet prejdených kilometrov na danom spoji,
 všetky operácie danej služby naviazané na časovú pečiatku tzn. odjazd vozidla,
zastavenie, otvorenie a zatvorenie dverí, poruchy,
 čas aktualizácie prijatých dát,
 aktuálnosť verzie cestovného poriadku v palubnom počítači vozidla,
 aktuálna rýchlosť vozidla.
 indikátor státia vozidla (dlhší čas bez zmeny súradníc GPS).
Uvedené údaje musia byť zobrazené zrozumiteľne a čitateľne, s prihliadnutím na
jednoduchú analýzu a prezeranie pracovníkom. Všetky údaje musí byť možné
filtrovať tzn. zapínať a vypínať ich viditeľnosť na mapovom podklade.
Mapový podklad musí ponúknuť jednoduché a plynulé posúvanie, približovanie
a odďaľovanie pomocou (kolieska) myši. Taktiež musí byť integrovaná možnosť
zapínania a vypínania grafického zobrazenia zastávok aj vozidiel vrátane ich
popisu.
Tabuľkové zobrazenie vozidiel
Systém musí byť schopný zobraziť prihlásené (registrované) vozidlá v tabuľkovom
zobrazení tzn. v riadkoch pod sebou a to s prihliadnutím na aktuálnu pozíciu
vozidla, skutočnú odchýlku od cestovného poriadku a na pozíciu plánovanú podľa
grafikonu.
Tabuľkové zobrazenie by sa malo skladať zo zvislého zoznamu po sebe
nasledujúcich zastávkach. Na jednej strane musí byť znázornený vizuálny zoznam
vozidiel a to od východiskovej až po konečnú zastávku. Vizualizácia musí
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obsahovať informácie o plánovanej polohe na základe cestovného poriadku.
Zároveň musí byť farebne odlíšená odchýlka od cestovného poriadku tzn. neskorý
odchod (meškanie), predčasný odchod a presný odchod zo zastávky.
Daný modul musí pracovať s rovnakými informáciami ako pri grafickom zobrazení
vozidiel (odsek vyššie), avšak v základnom tabuľkovom zobrazení musia byť
viditeľné nasledujúce informácie:
 interné číslo vozidla,
 číslo služby,
 číslo linky,
 smer jazdy,
 meno vodiča,
 názov aktuálne obslúženej zastávky,
 názov nasledujúcej zastávky,
 odchýlka od cestovného poriadku,
 druh činnosti (časový prvok v danej službe),
 čas aktualizácie prijatých dát,
 predikčný čas príchodu vozidla na nasledujúcu zastávku.
Jednotlivé dáta musí byť možné usporiadať vzostupne alebo zostupne podľa
konkrétneho stĺpca tabuľky. Taktiež musí byť možné dané dáta filtrovať.
Vyššie uvedený opis charakterizuje základné vlastnosti systému zobrazenia vozidiel
v tabuľkovom vyjadrení. Tento modul však musí disponovať funkciami,
prostredníctvom ktorých bude možné:
 odoslať textovú správu vodičovi (vozidlu) alebo skupine vodičov (vozidiel),
 dynamicky zmeniť cestovný poriadok vybranej služby daného vozidla.
Modul zverejňovania mimoriadnych textových oznamov
Softvér dispečerského riadenia musí mať implementovaný modul určený na správu
zverejňovania mimoriadnych textových oznamov zobrazovaných prostredníctvom
troch informačných kanálov:
 elektronické zastávkové informačné panely,
 webová informačná aplikácia,
 mobilná aplikácia.
Mimoriadna informácia sa bude zadávať prostredníctvom textového editora
s rozsahom minimálne 300 znakov. Musí byť možné nastaviť rozsah jej platnosti
a to v dátumovom a časovom vyjadrení. Zároveň musí byť možné vykonať selekciu
zastávok, na ktorých bude predmetný oznam zverejnený. Jednotlivé zastávky musí
byť možné zlučovať do skupín a následne ich filtrovať.
Pri odoslaní textovej informácie sa musí jej obsah automaticky zobraziť vo
všetkých troch informačných kanáloch tzn. elektronických zastávkových
informačných paneloch, webovej informačnej aplikácií a mobilnej aplikácií.
Každý elektronický zastávkový informačný panel bude disponovať tzv. servisným
riadkom, v ktorom sa zobrazí mimoriadny textový oznam odoslaný z predmetného
modulu dispečerského systému. Rovnako sa daný oznam musí zobraziť na všetkých
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zastávkach, na ktoré bol oznam odoslaný a to vo webovej informačnej aplikácií,
ako aj aplikácií mobilnej.
Funkcia dočasného zverejnenia oznamu
Primárne zverejnenie textového oznamu má trvalý charakter tzn. jeho platnosť nie
je časovo ani dátumovo obmedzená. Súbežne s trvalým oznamom však musí byť
implementovaná funkcia zadania dočasného textového oznamu, ktorého
zverejnenie bude definované dátumom a časom. Počas tejto doby zverejnenia sa
musí na predmetnej zastávke zobrazovať iba dočasný oznam.
Funkcia „text to speech“
Súčasťou modulu zverejňovania textových oznamov musí byť funkcia prevodu
textu na hlas tzv. „text-to-speech“. Konkrétne, pri zadaní (napísaní) textového
oznamu priamo z dispečerského systému sa musí predmetný text previesť na audio
zložku a hlasovo reprodukovať na vybranej zastávke MHD.
Súčasťou dodania dispečerského
konfiguračné a inicializačné práce.

softvéru

musia

byť

všetky inštalačné,

Položka č. 14 Webová informačná aplikácia (1 ks)
Ďalšou súčasťou dispečerského systému je aplikácia vo webovom rozhraní
ponúkajúca aktuálne a reálne informácie pre cestujúcich. Na základe týchto
informácií musí cestujúci získať prehľad o aktuálnych odchodoch všetkých spojov
liniek MHD v Žiline a to predovšetkým s aplikovaním odchýlky od cestovného
poriadku tzn. meškanie alebo predčasný odchod (príchod) spoja na zastávku.
Mapový podklad
Základným prvkom interaktívnej webovej aplikácie musí byť mapový podklad vo
vektorovom formáte, ktorý bude znázorňovať kompletný pôdorys mesta Žilina
vrátane všetkých mestských častí.
Na spomínanom mapovom podklade musia byť zobrazené všetky obsluhované
zastávky MHD v Žiline.
Zároveň však musí byť dostupná rozširujúca funkcia, pomocou ktorej bude možné
zobraziť selektívne, ako aj kompletne, nasledovné informácie:
 automaty na cestovné lístky,
 trolejbusové depo,
 autobusové depo,
 železničná stanica,
 autobusová stanica.
Pri selekcií zastávky na grafickom podklade musí byť k dispozícií možnosť
zobrazenia statického (plánovaného) cestovného poriadku tzn. musí byť možné
zobraziť nasledovné dopravné informácie:
- presný a úplný názov zastávky,
- zoznam liniek obsluhujúcich danú zastávku,
- zoznam smerov linky s možnosťou ich výberu,
- kompletný cestovný poriadok vybranej linky z danej zastávky tzn. zastávkový
cestovný poriadok,
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dátum platnosti cestovného poriadku,
aktuálny čas,
graficky znázornená trasa vybranej linky.

Zároveň musí byť implementovaná možnosť pridať konkrétnu zastávku do
„Obľúbených zastávok“.
Vyhľadávač cestovného spojenia
Cestovný poriadok bude tvoriť významnú časť aplikácie, a preto je na jeho
funkcionalitu kladený veľký dôraz. Konkrétne, vyhľadanie cestovného spojenia
musí poskytovať relevantné výsledky na základe vstupných dát cestovného
poriadku.
Vyhľadávací formulár musí umožniť definovať nasledovné vyhľadávacie
parametre:
 nástupnú zastávku (odkiaľ),
 výstupnú zastávku (kam),
 výber príchodu alebo odchodu na výstupnú zastávku,
 čas vyhľadania spojenia,
 dátum vyhľadania spojenia,
 možnosť zahrnúť do vyhľadávania spojenia bez prestupu a s prestupom.
Výsledkom vyhľadania spojenia musí byť najbližší čas odchodu spoja, ktorý
ponúkne najkratší čas prepravy z nástupnej zastávky po výstupnú. V textovej
podobe musí byť uvedené teda číslo linky, čas odchodu spoja, zoznam prejdených
zastávok. Zároveň musí byť výsledok prezentovaný aj vizuálne na mapovom
podklade a to s vyznačením nástupnej a výstupnej zastávok, ako aj celej trasy
prepravy.
Vyhľadávač cestovného spojenia musí vedieť pracovať aj možnosťou nájdenia
najbližšej zastávky. To znamená, že pri výbere miesta na mape (kliknutím) musí
vedieť navrhnúť najbližšiu zastávku MHD (s uvedením času dochádzky pešou
chôdzou na predmetnú zastávku) a vyhľadať cestovné spojenie pri definovaní
zvyšných, vyššie uvedených, parametrov.
Virtuálne zastávkové informačné panely
Systém webového rozhrania informačnej aplikácie musí disponovať tzv.
virtuálnymi zastávkovými informačnými panelmi. Tie musia byť k dispozícií na
všetkých zastávkach MHD Žilina tzn. bez ohľadu na to, či je na danej zastávke
fyzicky inštalovaný elektronický zastávkový panel alebo nie.
Virtuálny zastávkový informačný panel musí pracovať na princípe zobrazenia
dialógového okna, ktoré sa musí zobraziť po selekcii zastávky, pričom musí
obsahovať nasledujúce informácie:
 názov zastávky,
 aktuálny čas,
 čísla liniek obsluhujúcich danú zastávku,
 cieľovú zastávku daných liniek,
 reálny čas príchodu spoja danej linky na zastávku,
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servisný riadok zobrazujúci mimoriadnu informáciu.

Virtuálne zastávkové informačné panely musia ponúkať reálne informácie (časy)
o príchode na zastávku, tzn. musia čerpať dáta priamo zo systému dispečerského
riadenia.
Každá zastávka musí simulovať zastávkový informačný panel a to vrátane
servisného riadku. Na daných zastávkach musí byť pre cestujúcich zobrazený
mimoriadny oznam odoslaný z dispečerského modulu zverejňovania mimoriadnych
textových oznamov.
Súčasťou dodania webovej informačnej aplikácie musia byť všetky inštalačné,
konfiguračné a inicializačné práce.
Položka č. 15 Mobilná aplikácia (1 ks)
Jednou zo základných súčastí informovania cestujúcich sa v dnešnej dobe považuje
mobilná aplikácia. Prostredníctvom tohto komunikačného kanála je možné
poskytnúť cestujúcim aktuálne informácie a to predovšetkým naplánovanie
optimálneho cestovného spojenia s dôrazom na spoľahlivosť a presnosť. Na
základe týchto kvalitatívnych prvkov sú vytvorené aj požiadavky na mobilnú
aplikáciu.
Zdrojové dáta
Rozhranie aplikácie musí čerpať dáta priamo z dispečerského riadiaceho systému,
ktorý poskytuje informácie o plánovanom cestovnom poriadku (grafikone) a
zároveň aj aktuálne odchýlky od cestovného poriadku.
Režimy aplikácie
Mobilná aplikácia musí mať možnosť výberu práce buď v režime on-line alebo offline. Od tohto nastavenia sa budú odvíjať aj jej funkcie. Konkrétne reálne časy
odchodov spojov budú logicky k dispozícií iba v prípade, že aplikácia bude
pracovať v režime on-line tzn. bude mať prístup k reálnym dátam z dispečerského
systému.
Režim on-line musí aktualizovať reálne prevádzkové dáta cestovného poriadku
v intervale 10 až 120 sekúnd a to v závislosti od nastavenia užívateľa.
Vyhľadávač spojenia
Základnou funkciou mobilnej aplikácie musí byť vyhľadávač spojenia. Ten musí
pracovať na základe definovania vstupných parametrov a to konkrétne:
 nástupná zastávka (odkiaľ),
 výstupná zastávka (kam),
 výber času príchodu alebo odchodu na výstupnú zastávku,
 čas vyhľadania spojenia,
 dátum vyhľadania spojenia,
 možnosť zahrnúť do vyhľadávania spojenia bez prestupu a s prestupom,
 možnosť odfiltrovať (vyhľadať) iba nízkopodlažné spoje.
Pri zadávaní východiskovej a cieľovej zastávky musí byť funkcia rýchleho
„prehodenia“ oboch zastávok.
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Vyhľadávací algoritmus musí byť postavený na priorite najkratšieho času
cestovania. Vyhľadávač musí obsahovať aj lokálnu históriu vyhľadania zastávky,
prostredníctvom ktorej je možné vykonať rýchly výber východiskovej alebo
cieľovej zastávky.
V časti vyhľadávača spojenia musí byť k dispozícií funkcia automatického nájdenia
najbližšej zastávky na základe aktuálnej polohy resp. údajov získaných pomocou
GPS v mobilnom zariadení.
V nastaveniach aplikácie musí byť vytvorená možnosť výberu vyhľadania okruhu
najbližšej zastávky a to v okruhu: 50 m, 100 m, 250 m, 500 m, 1000 m, 2000 m.
Výsledkom vyhľadania musia byť spoje s najbližším časom odchodu voči
aktuálnemu času vyhľadania s nasledovnými údajmi o spojení:
 číslo linky,
 čas odchodu spoja z východiskovej zastávky,
 čas príchodu spoja do cieľovej zastávky,
 aktuálna odchýlka od cestovného poriadku (meškanie, predčasný odchod),
 dĺžka času prepravy,
 celá trasa spoja,
 zostávajúci čas do odchodu vyhľadaných spojov,
 označenie trakcie (trolejbus, autobus),
 označenie nízkopodlažného spoja,
 označenie „zastávky na znamenie“,
 dĺžka trasy v kilometroch.
Ďalšou požadovanou funkciou je možnosť si namiesto výberu zastávok „manuálne“
nadefinovať body na mapovom podklade (začiatok cesty a cieľ cesty). Algoritmus
vyhľadávania následne opäť nájde najbližšie zastávky (nástupnú a výstupnú)
a nájde optimálne cestovné spojenie.
Zastávkový cestovný poriadok
Druhým prvkom mobilnej aplikácie je časť zameraná na výber zastávkového
cestovného poriadku. Ten musí byť k dispozícií zo všetkých zastávok. Každá
zastávka musí ponúknuť zobrazenie cestovného poriadku všetkých prechádzajúcich
liniek a to vzostupne od najbližších reálnych odchodov všetkých liniek vo
vybranom smere.
Zároveň sa požaduje implementácia funkcie grafického zobrazenia trasy linky na
mapovom podklade, kde bude vyznačený pohyb vozidiel MHD resp. spoje vybranej
linky a ich odchýlka od cestovného poriadku.
Linkový cestovný poriadok
Súčasťou aplikácie musí byť aj funkcia zabezpečujúca možnosť výberu
kompletného cestovného poriadku vybranej linky vrátane všetkých variantov
grafikonov tzn. pracovné dni, prázdniny a voľné dni. Zároveň musí aplikácia
poskytnúť aj grafické zobrazenie trasy vybranej linky na vektorovom mapovom
podklade.
Mapa zastávok MHD
Návrh mobilnej aplikácie musí zahŕňať aj mapu zastávok MHD, ktorá ponúkne
zobrazenie najbližších okolitých zastávok od vybraného miesta na vektorovom
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mapovom podklade. Zastávky musia byť interaktívneho charakteru tzn. po kliknutí
na vybranú zastávku musí byť k dispozícií náhľad cestového poriadku konkrétne:
 číslo linky,
 smer (konečná zastávka),
 reálny čas odchodu spoja z predmetnej zastávky.
Ostatné parametre aplikácie
Predmetná mobilná aplikácia musí, mimo definovaných funkcií, obsahovať
nasledovné funkcie:
- režim pre nevidiacich,
- pridanie linky, spoja a zastávky do „Obľúbených položiek“,
- nákup SMS lístka DPMŽ (formou automatického zaslania SMS správy na
preddefinované číslo),
- nastavenie upozornenia (alarmu) pred odchodom vybraného spojenia.
Upozornenie musí byť možné nastaviť v rozsahu 1 – 60 minút,
- „pripnutie“ informácie o čase odchodu vybraného vyhľadaného spojenia do
notifikačnej lišty,
- kartu so základnými informáciami o dopravcovi (adresa, kontakty, GPS
súradnice),
- jazykovú mutáciu: slovenskú a anglickú.
Notifikácia noviniek
Jednou zo zásadných funkcií mobilnej aplikácie je informovanie cestujúcich
predovšetkým o mimoriadnych informáciách týkajúcich sa prevádzky MHD. Z toho
dôvodu je nutné do mobilnej aplikácie implementovať funkciu, ktorá bude
zabezpečovať zobrazovanie aktuálnych informácií vrátane ich notifikácie.
Používatelia predmetnej aplikácie musia byť upozornení notifikáciou ohľadom
oznamu o mimoriadnej udalosti alebo inej aktualite, vyslanej prostredníctvom
dispečerského systému. To znamená, že predmetná mobilná aplikácia musí byť
schopná
priamo
komunikovať so
softvérom
dispečerského
systému,
prostredníctvom ktorého sa mimoriadny oznam zverejňuje (viď kapitolu o „Modul
zverejňovania mimoriadnych textových oznamov“).
Mobilné operačné systémy
Mobilná aplikácia so všetkými definovanými funkciami musí byť naprogramovaná
pre dva mobilné operačné systémy – Android a iOS – a to v zmysle platných
programátorských štandardov a možností v závislosti od daného mobilného
operačného systému.
Mobilná aplikácia musí byť navrhnutá, naprogramovaná a nakonfigurovaná
v súlade s prevádzkovými a tarifnými podmienkami Dopravného podniku mesta
Žiliny s.r.o.
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3. ELEKTRONICKÉ ZASTÁVKOVÉ INFORMAČNÉ PANELY
Elektronické zastávkové panely
Poskytovanie včasných, presných a komplexných informácií cestujúcim, je zásadný
prvok zvyšujúci kvalitu mestskej hromadnej dopravy v súčinnosti s nárastom jej
atraktivity. Jedným z efektívnych a komfortných spôsobov, ako zabezpečiť ponuku
aktuálnych informácií pre cestujúcich, je vybavenie všetkých významných zastávok
informačnými elektronickými tabuľami.
Prostredníctvom elektronického zastávkového panelu je možné cestujúcich
informovať o aktuálnych, reálnych odchodoch spojov liniek z predmetnej zastávky.
Sekundárny prvok informovania predstavuje tzv. „servisný riadok“,
prostredníctvom ktorého bude možné informovať cestujúcich o mimoriadnych
situáciách alebo oznamoch z diania a prevádzky MHD.
Zo všetkých obsluhovaných zastávok bolo vytipovaných 50 zastávok, ktoré budú
vybavené elektronickými zastávkovými informačnými panelmi. Selekcia zastávok
bola definovaná na základe lokácie zastávky, jej vyťaženia, dôležitosti
a technického prístupu s ohľadom na umiestnenie a pripojenie informačného
panela.
Ako už bolo spomenuté, jednotlivé zastávky sa od seba líšia lokáciou
a významnosťou a na základe tohto kritéria boli navrhnuté štyri typy (druhy)
informačných panelov a to konkrétne:
- jednostranný panel s počtom riadkov 5 a jedným servisným riadkom,
- obojstranný panel s počtom riadkov 5 a jedným servisným riadkom,
- jednostranný panel s počtom riadkov 8 a jedným servisným riadkom,
- obojstranný panel s počtom riadkov 8 a jedným servisným riadkom.
Položka č. 16 Jednostranný elektronický zastávkový panel typu „5+1“ ( 38 ks)
Jednostranný elektronický zastávkový panel musí spĺňať tieto minimálne technické
parametre:
 počet LED panelov: jeden jednostranný,
 počet riadkov: 5 + jeden servisný riadok,
 šírka riadku: min. 190 diód,
 výška riadku: min. 12 diód,
 farba diód: RGB s operatívnou možnosťou zmeny farby,
 typ zobrazenia: LED; stabilný a bez blikania,
 čitateľnosť zobrazených informácií aj pod vertikálnym a horizontálnym
sklonom min. 120°,
 uhol sklonu osadenia: min. 15°
 automatická regulácia jasu,
 LED pole informačného panela musí byť schopné zobraziť kompletnú sadu
slovenských znakov písmen, číslic, špeciálnych znakov a grafických prvkov,
 komunikačné pripojenie: optická sieť, GSM (LTE), ethernet (LAN),
 napätie napájania: 230 V AC,
 štandard stupňa krytia ochrany: min. IP54,
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 technické vyhotovenie antivandal,
 rozsah pracovných teplôt: -20 °C až +50 °C.
Informačný panel musí byť navrhnutý tak, aby ho bolo možné osadiť na stĺp a to
buď na stĺp verejného osvetlenia, trakčný stĺp alebo iný samonosný vybudovaný.
Informačný panel musí disponovať technológiou automatického jasu tzn. aktívne
reagovať na svetelné podmienky a následne prispôsobovať jas LED, aby bola
zabezpečená čo najlepšia čitateľnosť zobrazených informácií.
Firmware LED panelov musí byť navrhnutý tak, aby bolo možné členiť
zobrazované informácie do min. troch stĺpcov s preddefinovanou šírkou (číslo
linky, smer linky, čas odchodu spoja) a zároveň zobraziť piktogramy (napr. symbol
nízkopodlažného vozidla, druh dopravy apod.).
Názov zastávky na danom paneli musí byť podsvietený. Zároveň sa musí v hornej
časti panela nachádzať aktuálny čas v digitálnom prevedení (mimo plochu určenej
na zobrazovanie dopravno-prevádzkových informácií).
Päť elektronických panelov tohto typu musí obsahovať predprípravu pre osadenie
statického kamerového systému.
Súčasťou výbavy musí byť integrácia funkcie prevodu textu na hlas tzv. text-tospeech z logického aj technického hľadiska v súlade a súčinnosti s dispečerským
riadiacim systémom.
Každý elektronický zastávkový informačný panel musí byť plne kompatibilný
s dispečerským riadiacim systémom, prostredníctvom ktorého bude možné
informačné panely obsluhovať a spravovať.
Dátová komunikácia medzi elektronickým zastávkovým informačným panelom
a dispečingom (serverom) musí byť zabezpečená prostredníctvom troch
informačných dátových rozhraní: optická sieť, GSM (LTE) a LAN (ethernet) - viď
minimálne technické parametre. Každý informačný panel však musí byť prioritne
prednastavený na prenos dát prostredníctvom siete GSM, konkrétne v siete LTE
(4G).
- Integrovaný akustický hlásič pre nevidiacich (zabudovaný)
Každý panel tohto typu musí mať v sebe integrovaný akustický hlásič pre
nevidiacich a slabozrakých, ktorý bude slúžiť na hlasové reprodukovanie
zobrazených informácií na predmetnom elektronickom paneli. Konkrétne
informácie o reálnom príchode spoja na zastávku a informácie o mimoriadnych
situáciách. Akustický hlásič musí spĺňať tieto minimálne technické parametre:
- aktivácia akustického hlásiča na princípe externého povelového vysielača
APEX VPN 01S,
- komunikačná frekvencia: 87,100 MHz,
- rozsah pracovných teplôt: -20 °C až +50 °C,
- anténa: externá,
- reproduktor.
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Akustický hlásič musí byť zabudovaný resp. musí byť súčasťou každého
elektronického zastávkového informačného panela. Zároveň musí byť
s informačným panelom plne kompatibilný a to na softvérovej, ako aj hardvérovej
úrovni.
Súčasťou dodávky jednostranného elektronického zastávkového panelu typu „5+1“
musia byť všetky súvisiace montážne, inštalačné, inicializačné a konfiguračné
práce SW a HW vrátane kompletnej kabeláže potrebnej na uvedenie systému do
funkčnej prevádzky.
Bližšia identifikácia umiestnenia jednostranných elektronických zastávkových
panelov typu „5+1“ vrátane druhu napájania je uvedená v Prílohe č. 3 súťažných
podkladov.
Položka č. 17 Obojstranný elektronický zastávkový panel typu „5+1“ ( 4 ks)
Obojstranný elektronický zastávkový panel musí spĺňať tieto minimálne technické
parametre:
 počet LED panelov: jeden obojstranný,
 počet riadkov: 5 + jeden servisný riadok,
 šírka riadku: min. 190 diód,
 výška riadku: min. 12 diód,
 farba diód: RGB s operatívnou možnosťou zmeny farby,
 typ zobrazenia: LED; stabilný a bez blikania,
 čitateľnosť zobrazených informácií aj pod vertikálnym a horizontálnym
sklonom min. 120°,
 uhol sklonu osadenia: min. 15°,
 automatická regulácia jasu,
 LED pole informačného panela musí byť schopné zobraziť kompletnú sadu
slovenských znakov písmen, číslic, špeciálnych znakov a grafických prvkov,
 komunikačné pripojenie: optická sieť, GSM (LTE), ethernet (LAN),
 napätie napájania: 230 V AC,
 štandard stupňa krytia ochrany: min. IP54,
 technické vyhotovenie antivandal,
 rozsah pracovných teplôt: -20 °C až +50 °C.
Informačný panel musí byť navrhnutý tak, aby ho bolo možné osadiť na stĺp a to
buď na stĺp verejného osvetlenia, trakčný stĺp alebo iný samonosný vybudovaný.
Informačný panel musí disponovať technológiou automatického jasu tzn. aktívne
reagovať na svetelné podmienky a následne prispôsobovať jas LED, aby bola
zabezpečená čo najlepšia čitateľnosť zobrazených informácií a to na oboch stranách
panelu.
Firmware LED panelov musí byť navrhnutý tak, aby bolo možné členiť
zobrazované informácie do min. troch stĺpcov s preddefinovanou šírkou (číslo
linky, smer linky, čas odchodu spoja) a zároveň zobraziť piktogramy (napr. symbol
nízkopodlažného vozidla, druh dopravy apod.).
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Názov zastávky na danom paneli musí byť podsvietený. Zároveň sa musí v hornej
časti panela nachádzať aktuálny čas v digitálnom prevedení (mimo plochu určenej
na zobrazovanie dopravno-prevádzkových informácií).
Štyri elektronické panely tohto typu musia obsahovať predprípravu pre osadenie
statického kamerového systému.
Súčasťou výbavy musí byť integrácia funkcie prevodu textu na hlas tzv. text-tospeech z logického aj technického hľadiska v súlade a súčinnosti s dispečerským
riadiacim systémom.
Každý elektronický zastávkový informačný panel musí byť plne kompatibilný
s dispečerským riadiacim systémom, prostredníctvom ktorého bude možné
informačné panely obsluhovať a spravovať.
Dátová komunikácia medzi elektronickým zastávkovým informačným panelom
a dispečingom (serverom) musí byť zabezpečená prostredníctvom troch
informačných dátových rozhraní: optická sieť, GSM (LTE) a LAN (ethernet) - viď
minimálne technické parametre. Každý informačný panel však musí byť prioritne
prednastavený na prenos dát prostredníctvom siete GSM, konkrétne v siete LTE
(4G).
- Integrovaný akustický hlásič pre nevidiacich (zabudovaný)
Každý panel tohto typu musí mať v sebe integrovaný akustický hlásič pre
nevidiacich a slabozrakých, ktorý bude slúžiť na hlasové reprodukovanie
zobrazených informácií na predmetnom elektronickom paneli. Konkrétne
informácie o reálnom príchode spoja na zastávku a informácie o mimoriadnych
situáciách. Akustický hlásič musí spĺňať tieto minimálne technické parametre:
- aktivácia akustického hlásiča na princípe externého povelového vysielača
APEX VPN 01S,
- komunikačná frekvencia: 87,100 MHz,
- rozsah pracovných teplôt: -20 °C až +50 °C,
- anténa: externá,
- reproduktor.
Akustický hlásič musí byť zabudovaný resp. musí byť súčasťou každého
elektronického zastávkového informačného panela. Zároveň musí byť
s informačným panelom plne kompatibilný a to na softvérovej, ako aj hardvérovej
úrovni.
Súčasťou dodávky obojstranného elektronického zastávkového panelu typu „5+1“
musia byť všetky súvisiace montážne, inštalačné, inicializačné a konfiguračné
práce SW a HW vrátane kompletnej kabeláže potrebnej na uvedenie systému do
funkčnej prevádzky.
Bližšia identifikácia umiestnenia obojstranných elektronických zastávkových
panelov typu „5+1“ vrátane druhu napájania je uvedená v Prílohe č. 3 súťažných
podkladov.
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Položka č. 18 Jednostranný elektronický zastávkový panel typu „8+1“ ( 4 ks)
Jednostranný elektronický zastávkový panel musí spĺňať tieto minimálne technické
parametre:
 počet LED panelov: jeden jednostranný,
 počet riadkov: 8 + jeden servisný riadok,
 šírka riadku: min. 190 diód,
 výška riadku: min. 12 diód,
 farba diód: RGB s operatívnou možnosťou zmeny farby,
 typ zobrazenia: LED; stabilný a bez blikania,
 čitateľnosť zobrazených informácií aj pod vertikálnym a horizontálnym
sklonom min. 120°,
 uhol sklonu osadenia: min. 15°,
 automatická regulácia jasu,
 LED pole informačného panela musí byť schopné zobraziť kompletnú sadu
slovenských znakov písmen, číslic, špeciálnych znakov a grafických prvkov,
 komunikačné pripojenie: optická sieť, GSM (LTE), ethernet (LAN),
 napätie napájania: 230 V AC,
 štandard stupňa krytia ochrany: min. IP54,
 technické vyhotovenie antivandal,
 rozsah pracovných teplôt: -20 °C až +50 °C.
Informačný panel musí byť navrhnutý tak, aby ho bolo možné osadiť na stĺp a to
buď na stĺp verejného osvetlenia, trakčný stĺp alebo iný samonosný vybudovaný.
Informačný panel musí disponovať technológiou automatického jasu tzn. aktívne
reagovať na svetelné podmienky a následne prispôsobovať jas LED, aby bola
zabezpečená čo najlepšia čitateľnosť zobrazených informácií.
Firmware LED panelov musí byť navrhnutý tak, aby bolo možné členiť
zobrazované informácie do min. troch stĺpcov s preddefinovanou šírkou (číslo
linky, smer linky, čas odchodu spoja) a zároveň zobraziť piktogramy (napr. symbol
nízkopodlažného vozidla, druh dopravy apod.).
Názov zastávky na danom paneli musí byť podsvietený. Zároveň sa musí v hornej
časti panela nachádzať aktuálny čas v digitálnom prevedení (mimo plochu určenej
na zobrazovanie dopravno-prevádzkových informácií).
Tri elektronické panely tohto typu musia obsahovať predprípravu pre osadenie
statického kamerového systému.
Súčasťou výbavy musí byť integrácia funkcie prevodu textu na hlas tzv. text-tospeech z logického aj technického hľadiska v súlade a súčinnosti s dispečerským
riadiacim systémom.
Každý elektronický zastávkový informačný panel musí byť plne kompatibilný
s dispečerským riadiacim systémom, prostredníctvom ktorého bude možné
informačné panely obsluhovať a spravovať.

72

Dátová komunikácia medzi elektronickým zastávkovým informačným panelom
a dispečingom (serverom) musí byť zabezpečená prostredníctvom troch
informačných dátových rozhraní: optická sieť, GSM (LTE) a LAN (ethernet) - viď
minimálne technické parametre. Každý informačný panel však musí byť prioritne
prednastavený na prenos dát prostredníctvom siete GSM, konkrétne v siete LTE
(4G).
- Integrovaný akustický hlásič pre nevidiacich (zabudovaný)
Každý panel tohto typu musí mať v sebe integrovaný akustický hlásič pre
nevidiacich a slabozrakých, ktorý bude slúžiť na hlasové reprodukovanie
zobrazených informácií na predmetnom elektronickom paneli. Konkrétne
informácie o reálnom príchode spoja na zastávku a informácie o mimoriadnych
situáciách. Akustický hlásič musí spĺňať tieto minimálne technické parametre:
- aktivácia akustického hlásiča na princípe externého povelového vysielača
APEX VPN 01S,
- komunikačná frekvencia: 87,100 MHz,
- rozsah pracovných teplôt: -20 °C až +50 °C,
- anténa: externá,
- reproduktor.
Akustický hlásič musí byť zabudovaný resp. musí byť súčasťou každého
elektronického zastávkového informačného panela. Zároveň musí byť
s informačným panelom plne kompatibilný a to na softvérovej, ako aj hardvérovej
úrovni.
Súčasťou dodávky jednostranného elektronického zastávkového panelu typu „8+1“
musia byť všetky súvisiace montážne, inštalačné, inicializačné a konfiguračné
práce SW a HW vrátane kompletnej kabeláže potrebnej na uvedenie systému do
funkčnej prevádzky.
Bližšia identifikácia umiestnenia jednostranných elektronických zastávkových
panelov typu „8+1“ vrátane druhu napájania je uvedená v Prílohe č. 3 súťažných
podkladov.
Položka č. 19 Obojstranný elektronický zastávkový panel typu „8+1“ ( 4 ks)
Obojstranný elektronický zastávkový panel musí spĺňať tieto minimálne technické
parametre:
 počet LED panelov: jeden obojstranný,
 počet riadkov: 8 + jeden servisný riadok,
 šírka riadku: min. 190 diód,
 výška riadku: min. 12 diód,
 farba diód: RGB s operatívnou možnosťou zmeny farby,
 typ zobrazenia: LED; stabilný a bez blikania,
 čitateľnosť zobrazených informácií aj pod vertikálnym a horizontálnym
sklonom min. 120°,
 uhol sklonu osadenia: min. 15°,
 automatická regulácia jasu,
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 LED pole informačného panela musí byť schopné zobraziť kompletnú sadu
slovenských znakov písmen, číslic, špeciálnych znakov a grafických prvkov,
 komunikačné pripojenie: optická sieť, GSM (LTE), ethernet (LAN),
 napätie napájania: 230 V AC,
 štandard stupňa krytia ochrany: min. IP54,
 technické vyhotovenie antivandal,
 rozsah pracovných teplôt: -20 °C až +50 °C.
Informačný panel musí byť navrhnutý tak, aby ho bolo možné osadiť na stĺp a to
buď na stĺp verejného osvetlenia, trakčný stĺp alebo iný samonosný vybudovaný.
Informačný panel musí disponovať technológiou automatického jasu tzn. aktívne
reagovať na svetelné podmienky a následne prispôsobovať jas LED, aby bola
zabezpečená čo najlepšia čitateľnosť zobrazených informácií a to na oboch stranách
panelu.
Firmware LED panelov musí byť navrhnutý tak, aby bolo možné členiť
zobrazované informácie do min. troch stĺpcov s preddefinovanou šírkou (číslo
linky, smer linky, čas odchodu spoja) a zároveň zobraziť piktogramy (napr. symbol
nízkopodlažného vozidla, druh dopravy apod.).
Názov zastávky na danom paneli musí byť podsvietený. Zároveň sa musí v hornej
časti panela nachádzať aktuálny čas v digitálnom prevedení (mimo plochu určenej
na zobrazovanie dopravno-prevádzkových informácií).
Štyri elektronické panely tohto typu musia obsahovať predprípravu pre osadenie
statického kamerového systému.
Súčasťou výbavy musí byť integrácia funkcie prevodu textu na hlas tzv. text-tospeech z logického aj technického hľadiska v súlade a súčinnosti s dispečerským
riadiacim systémom.
Každý elektronický zastávkový informačný panel musí byť plne kompatibilný
s dispečerským riadiacim systémom, prostredníctvom ktorého bude možné
informačné panely obsluhovať a spravovať.
Dátová komunikácia medzi elektronickým zastávkovým informačným panelom
a dispečingom (serverom) musí byť zabezpečená prostredníctvom troch
informačných dátových rozhraní: optická sieť, GSM (LTE) a LAN (ethernet) - viď
minimálne technické parametre. Každý informačný panel však musí byť prioritne
prednastavený na prenos dát prostredníctvom siete GSM, konkrétne v siete LTE
(4G).
- Integrovaný akustický hlásič pre nevidiacich (zabudovaný)
Každý panel tohto typu musí mať v sebe integrovaný akustický hlásič pre
nevidiacich a slabozrakých, ktorý bude slúžiť na hlasové reprodukovanie
zobrazených informácií na predmetnom elektronickom paneli. Konkrétne
informácie o reálnom príchode spoja na zastávku a informácie o mimoriadnych
situáciách. Akustický hlásič musí spĺňať tieto minimálne technické parametre:
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- aktivácia akustického hlásiča na princípe externého povelového vysielača
APEX VPN 01S,
- komunikačná frekvencia: 87,100 MHz,
- rozsah pracovných teplôt: -20 °C až +50 °C,
- anténa: externá,
- reproduktor.
Akustický hlásič musí byť zabudovaný resp. musí byť súčasťou každého
elektronického zastávkového informačného panela. Zároveň musí byť
s informačným panelom plne kompatibilný a to na softvérovej, ako aj hardvérovej
úrovni.
Súčasťou dodávky obojstranného elektronického zastávkového panelu typu „8+1“
musia byť všetky súvisiace montážne, inštalačné, inicializačné a konfiguračné
práce SW a HW vrátane kompletnej kabeláže potrebnej na uvedenie systému do
funkčnej prevádzky.
Bližšia identifikácia umiestnenia obojstranných elektronických zastávkových
panelov typu „8+1“ vrátane druhu napájania je uvedená v Prílohe č. 3 súťažných
podkladov.
Osadenie a montáž informačných panelov
Každá informačná tabuľa musí byť umiestnená na samostatnom mieste, stĺpe, vo
výške minimálne 2,5 m nad povrchom priestoru zastávky z hľadiska zachovania
viditeľnosti a čitateľnosti poskytovaných informácií a bezpečnosti. Z plánovaných
50 zastávkových informačných tabúľ bude 47 osadených na stĺpoch trakčného
vedenia. Na zvyšných troch zastávkach (Mateja Bela; Matice slovenskej;
Spaynolova, nemocnica) je situovanie stĺpu trakčného vedenia nevyhovujúce tzn.
čitateľnosť a viditeľnosť poskytovaných informácií prostredníctvom zastávkového
panelu by bola značne nekomfortná. Z toho dôvodu budú predmetné tri
elektronické panely osadené na samostatnom kovovom stĺpe.
Všetky elektronické zastávkové panely musia byť odborne osadené a nainštalované
v súlade so všetkými aktuálne platnými normami SR.
Napájanie elektronických zastávkových panelov
Funkčnosť elektronického informačného panela je závislá na dodávke elektrickej
energie. Samotné napájanie je riešené dvomi spôsobmi:
1. napájanie prostredníctvom samostatnej elektrickej prípojky s napätím 230 V.
Informačné panely napájané týmto spôsobom budú osadené na zastávkach, kde:
a.
v súčasnosti elektrická prípojka existuje a tým spôsobom sa využije
potenciál vybavenosti zastávky,
b.
nie je možné využiť spôsob napájania prostredníctvom elektrického
meniča napätia.
2. napájanie prostredníctvom meniča elektrického napätia z elektrickej energie
z trakčného vedenia s napätím na 750 V na elektrickú energiu s napätím 230 V.
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Súčasťou tohto projektu je variant napájania elektronických panelov
prostredníctvom certifikovaných zdrojov napätia určených na napájanie
elektrických zariadení z trakčného napätia resp. meničov elektrického napätia.
Napájanie elektronických panelov zo samostatnej elektrickej prípojky bude DPMŽ
riešiť vo vlastnej réžií.
Položka č. 20 Menič napätia ( 47 ks)
V súvislosti s dodaním meničov elektrického napätie je nutné splniť tieto
minimálne technické požiadavky:
- vstupné napätie: 750 V DC,
- výstupné napätie: 230 V AC,
- výkon: min. 700 W,
- izolačná pevnosť: 4 kV AC,
- inštalačná teplota: -25 až +70 °C,
- štandard krytia ochrany: min. IP44.
Konštrukčný návrh každého meniča musí byť riešený tak, aby mohol myť osadený
na kovový stĺp resp. stožiar.
Každý elektrický menič musí byť vybavený prepäťovou ochranou na ochranu
vnútorných obvodov pred bleskom a prepätím.
Všetky osadené elektrické meniče musia disponovať aj záložným batériovým
zdrojom, ktorý bude slúžiť na napájanie informačnej zastávkovej tabule v prípade
výpadku elektrickej energie z trakčného vedenia. Záložný zdroj musí byť
dimenzovaný tak, aby bol schopný udržať funkčnosť (pohotovosť) elektronického
informačného panelu minimálne počas 60 minút, v prípade výpadku dodávky
elektrickej energie z trakčného vedenia.
Súčasťou dodávky meničov elektrického napätia musia byť všetky súvisiace
montážne a inštalačné práce vrátane kompletnej kabeláže potrebnej na uvedenie
systému do funkčnej prevádzky. Osadenie a uvedenie do prevádzky každého
meniča musí byť v súlade so všetkými normami a vyhláškami platnými na území
SR.
Bližšia identifikácia umiestnenia meničov elektrického napätia je uvedená v Prílohe
č. 3 súťažných podkladov.
Položka č. 21 Kamerový zastávkový systém ( 1 kpl)
Kvalitu poskytovaných služieb verejnej hromadnej dopravy je potrebné zvyšovať
nielen v oblasti informovanosti, ale aj v oblasti spoľahlivosti a bezpečnosti. Z toho
titulu je súčasťou projektu integrácia monitorovania priestoru zastávok MHD, ktorá
poskytne dispečerskému riadeniu dostatočne prehľad o aktuálnej dopravnej
a bezpečnostnej situácií na vybraných zastávkach MHD, výsledkom čoho bude
operatívnejšie, rýchlejšie a efektívnejšie riadenie mestskej hromadnej dopravy.
Zastávkový kamerový systém bude tak inštalovaný na zastávky, ktoré boli
selektované z hľadiska intenzity prepravy (vyťaženia danej zastávky), jej dôležitosti
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a z hľadiska prevádzkových možností. Monitorovaný bude priestor okolia
zastávkového nástupišťa, pričom zastávková kamera bude inštalovaná na
elektronický zastávkový informačný panel osadený na týchto zastávkach:
1. Hálkova (smer centrum),
2. Hálkova (smer Hájik),
3. Hurbanova (OD Terno),
4. Hurbanova (úrad práce),
5. Polícia (smer Hájik),
6. Polícia (smer Hurbanova),
7. Polícia (smer Solinky, TPD),
8. Spanyolova, nemocnica (smer centrum),
9. Spanyolova, nemocnica (smer Vlčince),
10. Štefánikovo námestie (smer nemocnica),
11. Štefánikovo námestie (smer železničná stanica),
12. Veľká okružná, AUPARK (smer Hliny),
13. Veľká okružná, AUPARK (smer nemocnica),
14. Železničná stanica (smer Hurbanova),
15. Železničná stanica (autobusové nástupište),
16. Železničná stanica (VŠZP).
- Zastávková kamera (16 ks)
Musí spĺňať tieto technické parametre, vlastnosti a funkcie:
- kamera musí byť navrhnutá na vonkajšie použitie (do exteriéru), adekvátne
konštrukčne navrhnutá pre osadenie na zastávkový informačný panel,
- vyhotovenie kamery musí spĺňať odolnosť stupňa ochrany krytia min. IP66,
- antivandal prevedenie,
- minimálne rozlíšenie záznamu 1080p (1920 x 1080 px) pri toku 30 snímkov za
sekundu,
- citlivosť minimálne 0,07 Lx farebne / 0,01 Lx čiernobielo s vypnutými
funkciami prídavného zvyšovania citlivosti (dlhodobá elektronická uzávierka),
- odsúvateľné IR filtre,
- možnosť farebného zobrazovania aj pri odsunutom IR filtri,
- vstavané IR prisvietenie s dosahom minimálne 25 metrov,
- automatické nastavenie jasu pre zabránenie preexponovania tvárí osôb,
- vstavaný objektív s horizontálnym uhlom pohľadu nastaviteľným minimálne
v rozsahu 35 - 110° s možnosťou doostrenia na diaľku tzn. uhol záberu musí
pokrývať definovanú oblasť zastávkového nástupišťa,
- IR korigovaný objektív alebo automatické preostrenie pri použití IR osvetlenia,
- veľký dynamický rozsahu s možnosťou automatického prioritného nastavenia
pre detekovanú tvár (nastavenie parametrov obrazu podľa oblasti, v ktorej bola
detekovaná tvár),
- kompenzácia geometrického skreslenia obrazu pri nastavení širokého uhla
pohľadu,
- kompresia vo formáte H264,
- minimálne štyri nezávislé nastaviteľné toky s možnosťou nastavenia variability
dátového toku,
- prídavné funkcie znižujúce dátový tok nad rámec bežného štandardu
(nastavenie kvality v rôznych častiach obrazu, aktívne potlačenie šumu, variabilná
dĺžka kódovacej sekvencie podľa zmien v obraze),
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- možnosť automatického prispôsobenia kompresného pomeru rýchlosti
dátového pripojenia,
- vlastný hardvérový kodek s vysokou úrovňou kompresie v reálnom čase,
- podpora protokolu ONVIF,
- možnosť súčasného prenosu celého obrazu a zvoleného výrezu (min. 4x)
s prípadným cyklovaním výrezov,
- 8x privátna zóna – možnosť vymaskovania vybraných častí obrazu,
- 4x nezávislé nastaviteľná zóna pre detekciu pohybu s nezávislým nastavením
úrovne citlivosti a detekcie,
- slot pre SD pamäťovú kartu s možnosťou lokálneho záznamu pri poplachovom
stave alebo výpadku spojenia,
- možnosť posielania JPEG obrázkov na FTP server v nastavenom časovom
období a časovom intervale tzn. časozberný záznam,
- možnosť detekcie tváre v obraze,
- možnosť orezania svetelných špičiek v obraze,
- možnosť kompenzácie hmly a smogu,
- PoE napájanie,
- prenos dát prostredníctvom pripojenia na optickú komunikačnú sieť,
- spravovanie (administrácia) kamery prostredníctvom webového rozhrania,
- detekcia a signalizácia neoprávneného zásahu v prípade zakrytia objektívu
alebo strate videosignálu,
- rozsah prevádzkovej teploty od -30 °C do +50 °C.
Súčasťou dodávky zastávkovej kamery musia byť všetky súvisiace
montážne, inštalačné, inicializačné a konfiguračné práce SW a HW vrátane
kompletnej kabeláže potrebnej na uvedenie systému do funkčnej prevádzky.
- Server zastávkového kamerového systému (1 ks)
Realizovanie monitoringu priestoru vybraných zastávok bude zabezpečovať nielen
záznamové kamery, ale aj kamerový server. Ten bude slúžiť predovšetkým na
obsluhu, administráciu a ukladanie kamerového záznamu. Ide o dôležitú súčasť
kamerového zastávkového systému, preto je musí spĺňať minimálne tieto technické
požiadavky:
- výkon procesora CPU: min. 12 000 bodov podľa výsledkov benchmarku
http://www.cpubenchmark.net,
- počet fyzických jadier procesora: min. 4,
- typ procesoru CPU: serverový, určený na nepretržitú prevádzku 24/7/365,
- výkon grafickej karty GPU: min. 10 000 bodov podľa výsledkov benchmarku
http://www.videocardbenchmark.net,
- veľkosť operačnej pamäte RAM: min. 64 GB,
- veľkosť systémového disku SSD: min. 512 GB,
- rýchlosť čítania/zápisu systémového disku: min. 500/510 MB/s,
- počet, veľkosť a typ diskov**: min. 4x 6 TB HDD,
- diskové úložisko musí byť určené pre nepretržitú prevádzku 24/7/365,
- prenosová rýchlosť sieťovej karty LAN: 2x 1 Gb/s,
- prevedenie štandardu rack 4U,
- watchdog,
- schopnosť zobrazenia videozáznamu v kvalite CIF pri 800 snímkov za
sekundu.
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** Pevný disk HDD je nutné použiť z dôvodu vysokých nárokov kladených na
spoľahlivosť resp. možnosť obnovy dát pri jeho poruche alebo havárii.
Z technologického hľadiska disk SSD túto požiadavku nespĺňa, a preto nemôže
slúžiť ako jeho ekvivalent.
Kamerový systém musí obsahovať operačný systém a obslužný softvér, vrátane
licencie, určený na stream, administráciu, konfiguráciu, monitorovanie a správu
kamerového systému prostredníctvom ktorého bude možné vzdialenej správy
upraviť konfiguráciu každej zastávke zvlášť ako aj komplexne.
Neoddeliteľnou súčasťou systému kamerového monitoringu priestoru zastávok
musí byť licencia na 16 použitých kamier.
Súčasťou dodávky servera zastávkového kamerového systému musia byť všetky
súvisiace montážne, inštalačné, inicializačné a konfiguračné práce SW a HW
vrátane kompletnej kabeláže potrebnej na uvedenie systému do funkčnej
prevádzky.
- Záložný zdroj UPS (1 ks)
Spoľahlivý chod servera zastávkového kamerového systému je nutné zabezpečiť aj
počas krátkodobého výpadku dodávky elektrickej energie, aby bolo možné
monitorovať priestor zastávok z dopravno-prevádzkového a bezpečnostného
hľadiska. V takom prípade je potrebné využiť záložné napájanie pracovnej stanice
prostredníctvom záložného zdroja UPS s týmito minimálnymi požiadavkami:
- výstupný výkon: min. 1500 W / 1500 VA,
- montovateľný do RACK-u; max. výška: 3U,
- výstupné/vstupné napätie: 230 V / 230 V,
- automatická regulácia napätia,
- počet zásuviek IEC C13: min. 5x,
- komunikačné rozhranie: USB.
Súčasťou dodávky záložného zdroja UPS server zastávkového kamerového
systému musia byť všetky súvisiace, inštalačné, inicializačné a konfiguračné práce
potrebné na uvedenie systému do funkčnej prevádzky.

4. INTERNETOVÝ PREDAJ CESTOVNÝCH LÍSTKOV
Položka č.22 Internetový predaj cestovných lístkov (1 ks)
Využívanie mestskej hromadnej dopravy vo veľkej miere závisí od ponuky resp. od
možnosti nákupu cestovného lístka a to s veľkým prihliadnutím na mieru komfortu.
Desiatky dopravných podnikov, zabezpečujúcich MHD, pristúpili v tomto smere
k modernému kroku vo forme rozšírenia možnosti nákupu elektronického
(predplatného) cestovného lístka prostredníctvom webového portálu (e-shopu).
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. má z tohto titulu záujem o zavedenie
podobného internetového predaja cestovných lístkov a tým spôsobom zvýšiť dopyt
po prepravných službách resp. zvýšenie atraktivity a využívania mestskej
hromadnej dopravy.
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Internetový predaj predplatených cestovných lístkov musí byť postavený na báze
kompletného servisu pre cestujúceho bez nutnosti fyzickej návštevy predajného
miesta DPMŽ. V praxi to znamená, že cestujúci si vybaví všetky potrebné úkony
prostredníctvom webového portálu. Tým spôsobom bude pre cestujúceho
zabezpečený vysoký komfort, pohodlie, časová voľnosť a efektívnosť nákupu
cestovného dokladu. V konečnom dôsledku sa tak eliminuje počet cestujúcich,
ktorých na vybavenie predplatného cestovného lístka odrádzala nutnosť osobnej
návštevy predajného miesta.
Vytvorenie elektronického obchodu (e-shopu)
Základným prvkom predaja predplatného cestovného lístka prostredníctvom
zabezpečeného webového portálu dopravného podniku je zriadenie elektronického
obchodu (e-shopu) na oficiálnej webovej stránke (doméne) www.dpmz.sk. resp.
v subdoméne eshop.dpmz.sk.
Všetky funkcie e-shopu musia byť k dispozícií 24 hodín denne každý deň v roku
tzn. nesmie byť časovo obmedzená jeho prevádzka s výnimkou technických
prestávok.
Vytvorenie elektronického obchodu (e-shopu) predstavuje nákup softvéru
umožňujúceho bezpečné dobíjanie elektronických kariet prostredníctvom
vyhradenej internetovej stránky spolu s potrebnými prvkami infraštruktúry.
Minimálne softvérové požiadavky:








všetky potrebné aktualizácie zabezpečujúce kompatibilitu a funkčné prepojenie
so systémom MUNICOM Premium (dôvody sú uvedené pri Položke 13, odsek
A, týchto súťažných podmienok) a to vrátane všetkých programovacích úkonov
vyplývajúcich z priamych požiadaviek na samotnú funkcionalitu systému,
vytvorenie zabezpečenej internetovej stránky (webového portálu) pre
elektronický nákup predplatných cestovných lístkov cez internet,
integrácia softvérovej predprípravy pre zabezpečenie (realizáciu)
elektronických platieb rôznych platobných metód,
integrácia systémovej kompatibility, komunikácie a spracovania dát získaných
z palubných počítačov typu RG SRG-6000P,
integrácia systémovej kompatibility, komunikácie a spracovania dát získaných
z označovačov cestovných lístkov typu RG KRG-8,
integrácia systémovej kompatibility, komunikácie a spracovania dát získaných
z označovačov obstarávaných prostredníctvom tejto verejnej obchodnej súťaže.

Softvér musí byť navrhnutý tak, aby spĺňal status elektronického obchodu
zameraného na predaj predplatných cestovných lístkov. Z toho dôvodu je nutné,
aby mal v sebe implementované nasledovné funkcie:



elektronická registrácia existujúceho zákazníka (cestujúceho) s čipovou kartou
Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o.,
elektronická registrácia nového zákazníka (cestujúceho) bez čipovej karty
Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o.,
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elektronický nákup predplatného cestovného lístka,
možnosť prezerania histórie nákupov,
možnosť elektronického vybavenia čipovej karty Dopravného podniku mesta
Žiliny s.r.o.,
kontrola platnosti a zostatku ciest na predplatnom cestovnom lístku,
validácia predplatného cestovného lístka.

Navrhnutý softvér elektronického predaja predplatných cestovných lístkov musí
byť prevádzkovaný na webovom portáli so zabezpečeným prístupom pomocou
bezpečných autorizačných mechanizmov platných počas trvania tejto verejnej
obchodnej súťaže.
Súčasťou dodania internetového predaja cestovných lístkov bude aj vytvorenie
databázy zo súčasných zákazníkov (cestujúcich) a to so všetkými potrebnými
parametrami pre správne fungovanie elektronického predaja.
Pripojenie zákazníkov (cestujúcich) k webovému portálu musí spĺňať všetky
bezpečnostné a autorizačné štandardy týkajúce sa elektronického obchodu, platné
v čase trvania tejto verejnej obchodnej súťaže.
Webový portál musí umožňovať odosielanie pripomienok alebo sťažností na
nesprávnu funkčnosť elektronického predaja prostredníctvom elektronického
formulára.
Súčasťou softvéru pre internetový predaj cestovných lístkov musí byť možnosť
vystavenia elektronickej faktúry na základe relevantných údajov od cestujúceho.
Webový portál musí byť v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov
a s príslušnými predpismi.
Pri registrácii musí byť od cestujúceho vyžadovaný súhlas so spracovaním
osobných údajov pre tento účel.
Dodávateľ poskytne objednávateľovi softvér na správu celej webovej lokality s
príslušným systémom spravujúcim používateľské účty vrátane povolení na
sledovanie a kontrolu systémových záznamov (chyby, upozornenia, operácie
používateľa).
Grafický dizajn webového portálu, vrátane podrobného rozsahu funkcií, si
objednávateľ s dodávateľom dohodne počas realizácie predmetu objednávky.
Pre plnohodnotné zabezpečenie využitia softvéru na elektronický predaj
predplatných cestovných lístkov poskytne dodávateľ objednávateľovi všetky
potrebné softvérové licencie a to bez obmedzenia počtu užívateľov alebo účtov.
Princíp nákupu predplatného cestovného lístka (ePCL) – registrácia
cestujúceho
Elektronický nákup predplatného cestovného lístka musí byť prístupný výhradne na
kartu vydanú DPMŽ. Predmetnú čipovú kartu je možné si vybaviť osobne na
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predajnom mieste alebo prostredníctvom elektronického obchodu, ktorý musí
disponovať touto funkciou.
V zásade musia existovať minimálne dve možnosti registrácie cestujúceho do
elektronického portálu slúžiaceho na elektronický nákup predplatného cestovného
lístka:
a. Registrácia s čipovou kartou (existujúci zákazník)
Základným a nutným prvkom elektronického obchodu (e-shopu) je povinná
registrácia cestujúceho (klienta). V prípade, že cestujúci už vlastní čipovú kartu
bude registrácia prebiehať na základe vstupných parametrov a to konkrétne čísla
čipovej karty, ktoré je fyzicky vyrazené na karte, e-mailovej adresy a hesla, ktoré
si určí cestujúci.
Registrácia musí obsahovať overovací protokol, pričom o korektnej registrácií musí
byť cestujúci kontaktovaný formou e-mailu. V predmetnom e-maily musí byť
uvedený názov konta a heslo.
Po absolvovaní tohto postupu bude sprístupnený nákup predplatného cestovného
lístka.
2. Registrácia bez čipovej karty (nový zákazník)

V prípade, že cestujúci ešte nie je vlastníkom čipovej karty vydanej DPMŽ resp.
predplatného cestovného lístka, bude mu umožnené vykonať registráciu iba na
základe zadania e-mail-ovej adresy a hesla.
Registrácia musí obsahovať overovací protokol, pričom o korektnej registrácii musí
byť cestujúci kontaktovaný formou e-mailu. V predmetnom e-maily musí byť
uvedený názov konta a heslo.
Samotný nákup predplatného cestovného lístka je logicky podmienený
vlastníctvom čipovej karty, ktorú vydáva výhradne DPMŽ. Pre cestujúcich, ktorí sú
registrovaní, ale ešte nevlastnia predmetnú čipovú kartu musí byť integrovaná
možnosť vytvorenia diaľkovej objednávky na dodanie čipovej karty. Čipovú kartu
si bude možné objednať prostredníctvom elektronického objednávkového
formulára a to po jeho vyplnení resp. splnení potrebných náležitostí:
1) e-mailová adresa,
2) meno,
3) priezvisko,
4) ulica a číslo domu,
5) mesto,
6) PSČ,
7) e-mail,
8) mobilné telefónne číslo,
9) dátum narodenia,
10) vloženie fotografie vo formáte .jpg,
11) voľba spôsobu doručenia,
12) voľba druhu platby (nutné doplniť možnosť elektronickej platby
prostredníctvom internetu),
13) textová poznámka,
14) iné textové odkazy (poznámky DPMŽ, súhlas s podmienkami nákupu apod).

82

Správnosť vytvorenia objednávky musí byť potvrdená overovacím protokolom
odoslaným na registračný e-mail cestujúceho.
Elektronický predaj predplatného cestovného lístka
Elektronický predaj musí obsahovať možnosť výberu typu a druhu predplatného
cestovného lístka, ako aj funkciu výberu dňa začatia platnosti elektronického
predplatného cestovného lístka vrátane určenia rozsahu jeho platnosti.
Elektronický predaj cestovných lístkov musí byť nakonfigurovaný na aktuálne
podmienky DPMŽ resp. na aktuálne platnú tarifu.
Všetky uvedené funkcie nákupu ePCL musí byť možné konfigurovať a upraviť
v administrátorskom rozhraní.
Do systému ePCL musí byť implementovaný modul histórie objednávok, kde si
môže cestujúci skontrolovať všetky svoje transakcie a kúpené elektronické
cestovné lístky.
Elektronické platby za nákup predplatného cestovného lístka
Softvér musí obsahovať predprípravu pre elektronické platby prostredníctvom
on-line platobných služieb za nákup predplatného cestovného lístka (napr.
prostredníctvom debetných kariet VISA, MasterCard apod.).
Samotný proces integrácie platobnej technológie nie je súčasťou týchto súťažných
podmienok a objednávateľ ich budeš riešiť samostatne mimo tejto verejnej
obchodnej súťaže.
Dodávateľ softvéru elektronického predaja cestovných lístkov sa však zaväzuje
poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi elektronických platieb pri integrácií
platobných metód do predmetného webového portálu elektronického obchodu
predaja predplatných cestovných lístkov.
Validácia predplatného cestovného lístka
Zápis kúpeného a zaplateného elektronického cestovného lístka do pamäte čipovej
karty sa bude môcť vykonať priamo vo vozidle prostredníctvom odbavovacieho
terminálu (označovača na to určeného) alebo na predajnom mieste DPMŽ.
Databáza nákupov kupónov prostredníctvom elektronického obchodu musí byť
prepojená s pracovnou stanicou na predajných miestach DMPŽ, ako aj s palubnými
počítačmi vozidiel MHD resp. s označovačmi (terminálmi) cestovných lístkov.
Validácia karty vo vozidle musí byť dostupná najneskôr 2 hodiny po uskutočnení
platby od cestujúceho.
Cieľom dodania internetového predaja cestovných lístkov musí byť elektronický
obchod nakonfigurovaný a nastavený na prevádzkové a tarifné podmienky DPMŽ
s implementovanou predprípravou pre integráciou elektronických platobných
metód.
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5. ZAVEDENIE PLATBY BANKOVOU KARTOU
Moderným krokom na zvýšenie atraktivity mestskej hromadnej dopravy je
rozšírenie komfortnej platby za nákup cestovného lístka. Konkrétne možnosť
využitia platby bankovou kartou. Cieľom zavedenia tejto formy platby je ponúknuť
cestujúcim komfortný a moderným spôsob platby za cestovný doklad a tým
spôsobom eliminovať nutnosť nosenia finančnej hotovosti vo forme mincí apod.
Položka č. 23 Terminály (1 kpl)
- Terminál pre bankové karty (115 ks)
Zásadným prvkom spustenia možnosti platby za cestovný lístok bankovou kartou je
vybavenie označovačov cestovných lístkov platobným terminálom.
Platobné terminály musia byť kompatibilné a zároveň fyzicky integrované do
súčasne obstarávaných označovačov, ako aj do označovačov RG KRG-8
prevádzkovaných vo vozidlách Dopravného podniku mesta Žiliny s.r.o.
Celkový počet terminálov inštalovaných do označovačov sa odvíja od typu vozidla.
Konkrétne pri sólo vozidle sa uvažuje s jedným označovačom vybaveným
terminálom s možnosťou platby platobnou kartou a do kĺbového vozidla budú
inštalované dva kusy terminálov.
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 súčinnosti s fyzickou inštaláciou terminálu do označovača cestovného lístka musí
byť zabezpečená aj softvérová integrácia. To znamená, dátová komunikácia medzi
terminálom a označovačom musí byť spoľahlivá a kompatibilná. V tomto smere
musí byť rozšírený aj softvér a firmvér označovača cestovných lístkov, aby boli
zabezpečené všetky funkcie potrebné na akceptovanie platby platobnou kartou pri
nákupe cestovného lístka.
Terminály musia byť schopné každú platbu validovať, verifikovať a správne
previesť.
Všetky terminály musia podporovať čítanie čipových kariet typu Mifare Classic
a Mifare DESfire. Zároveň musia akceptovať a validovať platby za nákup
cestovných lístkov bezkontaktnými bankovými kartami od spoločnosti MasterCard
a VISA, ako aj platby prostredníctvom mobilných zariadení s technológiou NFC.
Softvér platobného terminálu musí umožňovať nákup viacerých cestovných lístkov
na jednu platbu bezkontaktnou platobnou kartou.
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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).
Terminál musí byť fyzicky vyhotovený tak, aby spĺňal štandard stupňa krytia
ochrany min. IP65 a štandard stupňa ochrany voči vibráciám min. IK10. Rozsah
prevádzkovej teploty terminálu sa požaduje min. od -20 °C až +50 °C.
Súčasťou dodávky terminálov musia byť všetky súvisiace montážne, inštalačné
a konfiguračné práce potrebné na uvedenie systému do funkčnej prevádzky.
- Overovacie prenosné terminály pre revízorov (15 ks)
Na zabezpečenie korektného využívania prepravných služieb sa v rámci zavedenia
platby za cestovné platobnou kartou uvažuje s nákupom pätnástich kusov
overovacích prenosných terminálov pre revízorov cestovných lístkov. Tie budú
v sebe integrovať tri základné funkcie:
- verifikácia bezkontaktných platieb bankovými kartami MasterCard a VISA,
- verifikácia bezkontaktných čipových kariet DPMŽ,
- akceptácia platby za sankčnú úhradu spolu s tlačou papierového potvrdenia.
Revízor musí mať možnosť prostredníctvom overovacieho prenosného terminálu
skontrolovať nákup cestovného lístka prostredníctvom bankovej platobnej karty od
spoločnosti MasterCard a VISA. Prostredníctvom tejto revízie musí získať
informáciu o:
- počte kúpených lístkov,
- type kúpeného lístka,
- mieste nákupu lístka: číslo vozidla, číslo linky, číslo spoja,
- dátume a čase nákupu lístka,
- celkovej výšky platby za lístky.
Predmetný overovací prenosný terminál musí spĺňať minimálne tieto funkcie:
- verifikácia uskutočnených platieb bezkontaktnými bankovými kartami
spoločností MasterCard a VISA,
- verifikácia bezkontaktných čipových kariet DPMŽ - Mifare Classic a Mifare
DESfire,
- poskytovanie informácií o kúpených cestovných lístkov: počte a type, mieste
nákupu (číslo vozidla, číslo linky, číslo spoja), dátume a čase, celkovej výšky
platby,
- sprístupnenie funkcií terminálu až po prihlásení oprávnenej osoby (revízora)
prostredníctvom elektronického magnetického kľúča alebo čipovej karty alebo
PIN-u,
- bezdrôtová komunikácia s palubným počítačom RG SRG-6000P,
- akceptácia platby a tlač papierového potvrdenia o platbe bankovou (platobnou)
kartou v prípade úhrady sankcie,
- získavanie informácií o platnosti, neplatnosti a zablokovaní predmetnej čipovej
karty,
- akustické hlásenie všetkých prvkov kontroly.
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Minimálne technické parametre overovacieho prenosného terminálu:
- bezpečnostné štandardy a certifikáty: PCI-PTS x a 3.x,
- počet modulov SAM: min. 3,
- konektivita: Wi-Fi a Bluetooth so zabezpečením prenosu dát min. WPA2
a šifrovaním AES, GSM (2G/3G), microUSB,
- veľkosť uhlopriečky displeja: min. 2,5“,
- rýchlosť tlače papierového potvrdenia o platbe: min. 30 riadkov za sekundu,
- batériové napájanie s výdržou min. 12 hodín nepretržitej prevádzky
s možnosťou dobíjania v dokovacej stanici,
- prevádzková teplota: -10 °C až +40 °C,
- maximálne rozmery: 170 x 100 x 60 mm,
- stupeň krytia ochrany: min. IP54,
Súčasťou dodávky overovacích prenosných terminálov pre revízorov musia byť
všetky súvisiace konfiguračné práce potrebné na uvedenie systému do funkčnej
prevádzky v súlade s tarifnými podmienkami DPMŽ.

HARMONOGRAM DODANIA
Celý projekt informatizácie mestskej hromadnej dopravy má rozsiahly charakter,
jednotlivé položky projektu sú vzájomné previazané, a preto musí byť dodržaný
určitý systém dodania. Z toho titulu bol vytvorený harmonogram dodania, ktorý
rozdeľuje súbor tovarov a služieb do štyroch častí. Jednotlivé časti boli určené
v závislosti od dôležitosti implementácie predmetných položiek a vzájomnej
previazanosti so zvyšnými položkami z pohľadu princípu fungovania. Do úvahy
bola braná aj náročnosť výroby resp. reálny termín dodania.
Harmonogram dodania je rozdelený do nasledovných štyroch častí:
1) modernizácia vozidlového komunikačného systému – dodanie do dvanástich
mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti zmluvy;
2) modernizácia serverového dispečerského vybavenia - dodanie do ôsmich
mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti zmluvy;
3) modernizácia dispečerského riadenia - dodanie do ôsmich mesiacov od dátumu
nadobudnutia účinnosti zmluvy;
4) elektronické zastávkové informačné panely a internetový predaj - dodanie do
dvanástich mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Súbor položiek, ktoré tvoria jednotlivé časti je uvedený v Prílohe č. 5 –
Harmonogram dodania.
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
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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.
Použitie ekvivalentov v ponuke:
V každom prípade, kde sú uvedené špecifikácie navrhovaných výrobkov,
materiálov alebo zariadení (prípadne je použitý odkaz na konkrétnu značku, resp.
výrobcu, pokiaľ nebolo možné predmet zákazky alebo jeho súčasť opísať
dostatočne presne a zrozumiteľne a kde nie je zároveň uvedený odkaz vo forme
slovného spojenia „alebo ekvivalentný“) platí, že môže byť ponúknutý a bude
akceptovaný aj iný ekvivalentný výrobok alebo materiál, ak má porovnateľné
kvalitatívne alebo výkonnostné charakteristiky ako tie, ktoré uviedla
obstarávateľská organizácia.
Ak by záujemca/uchádzač vyhodnotil, že týmto opisom by dochádzalo k
znevýhodneniu
alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo
výrobkov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a
zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač ponúknuť tovar plne funkčne
ekvivalentný, ktorý spĺňa kvalitatívne požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako
je uvedené v súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať
záujemca/uchádzač. Ponúknutý ekvivalent tovaru nesmie znemožniť, resp.
obmedziť funkcionalitu celého systému, ktorý pozostáva z obstarávaných
tovarov a ktorý predstavuje funkčný celok.

Oddiel „D“
Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky

Časť I.
Obchodné a zmluvné podmienky
I.1 Všeobecné ustanovenia
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I.1.1

Návrh Kúpnej zmluvy (spolu s Prílohami č. 1 až 6) so zapracovanými obchodnými
a zmluvnými podmienkami, ktorý predkladá uchádzač v ponuke, musí byť
podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača v súlade s dokladom o oprávnení
podnikať, resp. osobou oprávnenou uchádzačom konať v mene uchádzača.

I.1.2

V prípade, ak návrh Kúpnej zmluvy predložený uchádzačom nebude vypracovaný
v súlade s príslušnými požiadavkami obstarávateľskej organizácie a obchodnými
zmluvnými podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch, resp. bude
v rozpore s týmito požiadavkami alebo podmienkami, obstarávateľská organizácia
si vyhradzuje právo neprijať takýto návrh Kúpnej zmluvy a zmluvu neuzavrieť.

I.1.3

Ďalšie informácie týkajúce sa uzavretia zmluvy sú uvedené tiež v Oddiele „A“ časť
VII. súťažných podkladov a v Oddiele „A“, Časť I., bod I.8 súťažných podkladov.

I.2 Návrh Kúpnej zmluvy
I.2.1

Návrh Kúpnej zmluvy nachádzajúci sa v týchto súťažných podkladoch obsahuje
zapracované obchodné podmienky a požiadavky obstarávateľskej organizácie,
týkajúce sa zmluvného vzťahu, ktorý uzatvorí obstarávateľská organizácia
s úspešným uchádzačom na predmet zákazky.

I.2.2

Uchádzač v znení návrhu Kúpnej zmluvy doplní údaje:
-v záhlaví zmluvy uvedie identifikačné údaje zmluvnej strany – predávajúceho
(vyplní každý uchádzač);
-v Článku II., bod II.3 (ceny vyplní iba úspešný uchádzač, ktorý bude následne
obstarávateľskou organizáciou vyzvaný k uzavretiu zmluvy. V predloženom
návrhu Kúpnej zmluvy v časti ponuky „Ostatné“ tieto údaje o cene uchádzači
nevypĺňajú.); údaj o tom, či uchádzač je platca DPH, resp. nie je, uvedie každý
uchádzač;
-v Článku V., bod V.4 (vyplní každý uchádzač);
-v súlade s ustanovením § 41, ods. 3 ZVO údaje o všetkých známych
subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) uvedie úspešný uchádzač
v Kúpnej zmluve (Článok X., bod X.4) a to najneskôr v čase jej uzavretia.

I.2.3

Návrh Kúpnej zmluvy, ktorý predkladá uchádzač, obsahuje nasledovné prílohy:
Príloha č. 1: Cenník tovarov
-táto príloha sa nachádza v súťažných podkladoch označená ako Príloha č. 1;
-uchádzač túto prílohu predkladá v ponuke podľa pokynov uvedených v súťažných
podkladoch /Oddiel „A“, kapitola III.4.3 písmeno h), kapitola III.4.4 písmeno b)/;
Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií
-táto príloha sa nachádza v súťažných podkladoch označená ako Príloha č. 2;
-uchádzač túto prílohu predkladá v ponuke podľa pokynov uvedených v súťažných
podkladoch /Oddiel „A“, kapitola III.4.3 písmeno h), kapitola III.4.4 písmeno a)/.
Príloha č. 3: Identifikácia a špecifikácia zastávok MHD
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-táto príloha sa nachádza v súťažných podkladoch označená ako Príloha č. 3;
Príloha č. 4: Skladba vozidlového parku pre účel osadenia prvkov
informačného systému
-táto príloha sa nachádza v súťažných podkladoch označená ako Príloha č. 4;
Príloha č. 5: Harmonogram dodania
-táto príloha sa nachádza v súťažných podkladoch označená ako Príloha č. 5;
Príloha č. 6: Reklamačný poriadok
- túto prílohu uchádzač vypracuje tak, aby po obsahovej stránke nebola v rozpore so
znením týchto súťažných podkladov a so samotným znením predkladaného návrhu
Kúpnej zmluvy.

I.2.4

Úspešný uchádzač (ako predávajúci) je povinný poskytnúť obstarávateľskej
organizácii (ako kupujúcemu) ku dňu podpisu kúpnej zmluvy záruku –
Performance bond (výkonnostnú záruku) na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného
záväzku predávajúceho, ktorý mu vznikne voči kupujúcemu na základe zákona
alebo tejto zmluvy v súvislosti s vykonávaním predmetu zmluvy a to vo výške
desať (10) % z kúpnej ceny za predmet zmluvy bez DPH podľa Článku II. ods. II.3
kúpnej zmluvy.
Odôvodnenie:
Obstarávateľská organizácia vyžaduje od úspešného uchádzača ako zmluvného
partnera (predávajúceho) poskytnutie výkonnostnej záruky Performance bond,
ktorá je zárukou dodávateľa tovaru, t.j. predávajúceho, že tento dodrží svoje
záväzky vyplývajúce z kúpnej zmluvy. Kupujúci si na základe tejto záruky uplatní
právo na finančné plnenie, pokiaľ dodávka tovaru od predávajúceho nezodpovedá
podmienkam, ktoré sú ustanovené v kúpnej zmluve. Inštitút záruky Performance
bond slúži obstarávateľovi zároveň aj ako ochrana pred neserióznymi ponukami
subjektov vo verejnej súťaži.
Bližšie informácie, ktoré sa týkajú výkonnostnej záruky (Performance bond) sú
uvedené v návrhu kúpnej zmluvy (bod IX.1).
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Znenie návrhu Kúpnej zmluvy:

Kúpna zmluva
uzatvorená podľa § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. (ďalej ako „Obchodný
zákonník“) v znení neskorších predpisov
Zmluvné strany:
Predávajúci:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený :
Bankové spojenie:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
IBAN:
SWIFT:
(ďalej len „predávajúci“)
Kupujúci:
Názov:
Sídlo:
Obchodný register:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
IBAN:
SWIFT:

Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Kvačalova 2, 011 40 Žilina
Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3510/L
Ing. Ján Barienčík, PhD., konateľ
Slovenská sporiteľňa, a.s.
36 007 099
2020447583
SK2020447583
SK05 0900 0000 0051 3538 5262
GIBASKBX
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(ďalej len „kupujúci“)

Preambula
Zmluvné strany uzatvárajú túto Kúpnu zmluvu (ďalej len ako „zmluva“
v príslušnom gramatickom tvare) na základe výsledku verejného obstarávania,
ktoré bolo zrealizované postupom verejnej súťaže s nadlimitnou hodnotou zákazky
podľa príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o verejnom obstarávaní“) a predmet zmluvy je obstaraný na základe
operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 v
rámci projektu s názvom Informatizácia MHD Žilina, špecifický cieľ: Zvyšovanie
atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy (č. 1.2.1).

Článok I.
Predmet zmluvy
I.1

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu za stanovených podmienok uvedených
v tejto zmluve tovary (ďalej aj ako „tovar“, alebo „predmet zmluvy“ v príslušnom
gramatickom tvare), ktorých názov, špecifikácia, množstvo a cena sú uvedené
v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

I.2

Súčasťou dodávky (zahrnuté v celkovej cene za dodávané tovary) sú:
doprava predmetu zmluvy na miesto dodania (sídlo kupujúceho);
poistenie dopravy predmetu zmluvy;
inštalácia, testovanie a uvedenie predmetu zmluvy do prevádzky;
funkčná skúška celého predmetu zmluvy,
úplné a včasné odborné zaškolenie personálu kupujúceho (v rozsahu 25 až 30
osôb) a to bez nároku na odmenu;
f) kompletná technická dokumentácia;
g) katalóg náhradných dielov s aktuálnymi objednávacími číslami minimálne
v elektronickej forme;
h) súčasťou dodávky budú aj všetky doklady v súlade s platnou legislatívou
Slovenskej republiky.
a)
b)
c)
d)
e)

I.3

Predávajúci záväzne potvrdzuje, že ním ponúkaný tovar je nový a bez vád.

I.4

Kupujúci sa zaväzuje za dodaný predmet zmluvy riadne a včas zaplatiť
predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.
Článok II.
Cena za predmet zmluvy
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II.1

Cena za predmet zmluvy je stanovená v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.
z. v znení neskorších predpisov.

II.2

Cena je uvedená v mene EURO (EUR) a sú v nej zahrnuté všetky náležitosti
uvedené v bode I.2 Článku I. tejto zmluvy.

II.3

Kúpna cena za celý predmet zmluvy pozostáva z nasledovných štyroch častí:
.......................... EUR za dodanie prvej časti,
.......................... EUR za dodanie druhej časti,
.......................... EUR za dodanie tretej časti,
.......................... EUR za dodanie štvrtej časti.
Kúpna cena celkom za celý predmet zmluvy je .......................... EUR.
Kúpna cena jednotlivých tovarov je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Kúpna
cena za celý predmet zákazky je uvedená tiež v Prílohe č. 2 (Návrh na plnenie
kritérií).
*Predávajúci je platca dane z pridanej hodnoty (DPH) a uvedená cena v EUR je
vyjadrená bez DPH.
*Predávajúci nie je platca dane z pridanej hodnoty (DPH) a uvedená cena v EUR je
vyjadrená ako cena celkom.
(Poznámka: predávajúci ponechá v texte zmluvy iba relevantné ustanovenie
označené symbolom * , prípadne bližšie špecifikuje a doplní informácie týkajúce sa
platby DPH zvlášť v prípade, pokiaľ má sídlo mimo územia Slovenskej republiky)
Kupujúci je platcom DPH podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky.

II.4

Daň z pridanej hodnoty (DPH) sa uplatní podľa platného Zákona č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

II.5

Právo na zaplatenie dohodnutej časti kúpnej ceny vznikne predávajúcemu riadnym
dodaním danej časti predmetu zmluvy kupujúcemu.

II.6

Cena uvedená v bode II.3 je v súlade s cenami, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 a č.
2 tejto zmluvy a tieto ceny sú platné počas celej doby účinnosti zmluvy.
Článok III.
Platobné podmienky

III.1

Predmet plnenia zmluvy môže byť financovaný zo štrukturálnych fondov
Európskej únie, prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného
programu, zo Štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov kupujúceho.

92

III.2

Predávajúci je povinný doručiť daňový doklad – faktúru vo výške ceny, ktorá
zodpovedá riadnemu dodaniu predmetnej časti dodávky.
Riadnym dodaním časti dodávky tovaru sa rozumie dodanie predmetu plnenia
podľa bodu IV.3 do miesta dodania uvedeného v bode IV.1 tejto zmluvy.
Prílohou faktúry musí byť preberací protokol.

III.3

Predávajúci je povinný doručiť faktúru kupujúcemu v štyroch vyhotoveniach aj
s príslušným protokolom a to v termíne do päť (5) dní od vystavenia faktúry.
Pokiaľ kupujúci bude požadovať doručenie faktúry na inú adresu, ako je adresa
sídla kupujúceho, je povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu písomne, bez
zbytočného odkladu po zmene tejto adresy.

III.4

Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa jej doručenia a prevzatia kupujúcim.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu tak, ako predpisuje
príslušná záväzná legislatívna norma Slovenskej republiky platná v čase vystavenia
faktúry.

III.5

Za deň úhrady sa považuje deň odpísania fakturovanej sumy z účtu kupujúceho.

III.6

V prípade, že deň splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátom uznaný
sviatok, za deň splatnosti sa bude považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.

III.7

Do doby doručenia daňového dokladu - faktúry, ktorou predávajúci účtuje cenu za
predmet plnenia, nie je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu cenu za predmet
zmluvy.

III.8

Ak daňový doklad – faktúra prevzatý kupujúcim neobsahuje všetky potrebné údaje
podľa záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, je
kupujúci oprávnený bezodkladne takúto faktúru vrátiť predávajúcemu s
požiadavkou o doručenie opravenej a riadne vystavenej faktúry.

III.9

Lehota splatnosti doručenej opravenej faktúry kupujúcemu začína plynúť až od
momentu jej prevzatia kupujúcim.
Článok IV.
Miesto a termín dodania predmetu zmluvy

IV.1

Miestom dodania celého predmetu zmluvy je sídlo kupujúceho uvedené v záhlaví
tejto zmluvy.

IV.2

Predávajúci dodá kupujúcemu celý predmet zmluvy v termíne do 12 mesiacov od
dátumu nadobudnutia účinnosti zmluvy. Dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy
bezodkladne doručí kupujúci predávajúcemu písomne listom na adresu
predávajúceho uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.

IV.3

Dodanie celého predmetu zmluvy bude realizované po častiach a to konkrétne
s rozdelením do nasledovných štyroch častí:
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1. modernizácia vozidlového komunikačného systému - dodanie do dvanástich
mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti zmluvy;
2. modernizácia serverového dispečerského vybavenia - dodanie do ôsmich
mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti zmluvy;
3. modernizácia dispečerského riadenia - dodanie do ôsmich mesiacov od dátumu
nadobudnutia účinnosti zmluvy;
4. elektronické zastávkové informačné panely a internetový predaj - dodanie do
dvanástich mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Súbor položiek, ktoré tvoria jednotlivé časti je uvedený v Prílohe č. 5 –
Harmonogram dodania.
Dodanie jednotlivých častí predmetu zmluvy sa môže časovo prelínať.
IV.4

Kupujúci si vyhradzuje právo koordinovať priebeh dodania predmetných tovarov
a služieb.

IV.5

Za riadne dodanie predmetu zmluvy sa považuje deň dodania poslednej časti
dodávky podľa Prílohy č. 5 – Harmonogram dodania.

IV.6

Predávajúci ručí za bezchybné dodanie tovaru a v súlade s tým zabezpečí vhodnú
prepravu tovaru vzhľadom na jeho charakter a povahu. Následné vyloženie tovaru
v mieste dodania zabezpečí predávajúci.

IV.7

Pre účely začatia plynutia záruky na akosť sa počíta deň, kedy boli kompletne
dodané všetky položky tovarov v rámci danej časti dodávky podľa bodu IV.3 tohto
článku a to v súlade s Prílohou č. 5 – Harmonogram dodania. Konkrétne ide o deň
kedy bol oboma zainteresovanými stranami spísaný preberací protokol a na
predmetnú časť dodávky.
Článok V.
Plnenie zmluvy

V.1

Predávajúci sa zaväzuje plniť predmet zmluvy v termíne podľa bodu IV.2 a IV.3
zmluvy, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v rozsahu podľa Prílohy č.
1 a Prílohy č. 5.

V.2

Predávajúci znáša nebezpečenstvo vzniku škody na tovare počas jeho prepravy až
do okamihu odovzdania tovaru kupujúcemu. Predávajúci je povinný zabezpečiť
poistenie predmetu zmluvy na miesto dodania. Prechod nebezpečenstva škody
prechádza na kupujúceho až po riadnom dodaní tovaru a jeho prevzatí kupujúcim.

V.3

Predávajúci je povinný doručiť kupujúcemu písomnú výzvu (e-mailom) na
prevzatie tovaru. Výzva musí byť kupujúcemu doručená minimálne dva (2)
pracovné dni pred predpokladaným termínom dodania tovaru. Táto výzva na
prevzatie tovaru musí obsahovať nasledovné náležitosti: presné označenie
odosielateľa a adresáta, navrhovaný deň a čas dodania, identifikovaný predmet
dodania, kontaktné údaje osôb predávajúceho, ktoré budú oprávnené za
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predávajúceho jednať vo veci dodania tovaru. Termín dodania tovaru môže byť
určený len na pracovný deň v Slovenskej republike v čase medzi 7.00 hod. až 18.00
hod. stredoeurópskeho času.
V.4

Na účely vzájomnej komunikácie vo veciach technických a realizačných sú na
strane predávajúceho aj kupujúceho ustanovené nasledovné kontaktné osoby:
Za predávajúceho:

(meno, priezvisko, telefonický a e-mailový kontakt)

Za kupujúceho:

meno: Ing. Ján Šimko – dopravno-prevádzkový
námestník
tel.:
+421 908 702 477
email: jan.simko@dpmz.sk
meno: Ing. Henrich Varecha, PhD. – technický
námestník
tel.:
+421 908 979 119
email: henrich.varecha@dpmz.sk

V.5

Tovary sa budú preberať podľa navrhnutých častí v štyroch krokoch a to v súlade
s Prílohou č. 1 a s Prílohou č. 5.
Súčasťou každého čiastočného dodania tovarov v rámci jednej časti dodávky podľa
bodu IV.3 musí byť dodací list. Ten bude slúžiť ako podklad pri tvorbe
preberacieho protokolu (ďalej len „preberací protokol“ v príslušnom gramatickom
tvare), ktorý bude spísaný pri riadnom dodaní predmetnej časti dodania podľa bodu
IV.3.
Pri odovzdávaní a preberaní predmetu zmluvy musí kupujúci a predávajúci
zabezpečiť prítomnosť oprávnených osôb. Za oprávnené osoby sa v tomto prípade
považujú osoby, ktoré sa preukážu osobitným plnomocenstvom od kupujúceho,
resp. predávajúceho oprávňujúcim tieto osoby na prevzatie, resp. odovzdanie
daného predmetu zmluvy. Vyhotovenie preberacieho protokolu zabezpečí
predávajúci.

V.6

Súčasťou dodania poslednej časti dodávky (bez ohľadu na to o ktorú časť dodania
ide) musí byť funkčná skúška, ktorá má prezentovať stabilnú, spoľahlivú
a bezchybnú prevádzku všetkých dodaných tovarov a služieb tzn. celého predmetu
zmluvy. Prebratie poslednej časti dodávky je priamo naviazané na úspešné
absolvovanie funkčnej skúšky, ktorým sa naplní podstata riadneho dodania
predmetu zmluvy.
Nevykonaním funkčnej skúšky nebude spísaný preberací protokol za poslednú časť
dodávky, čím sa predávajúci vzdá nároku na finančné plnenie za poslednú časť
dodania.

V.7

Po nadobudnutí účinnosti zmluvy kupujúci do 5 pracovných dní písomne listom
upovedomí predávajúceho o skutočnosti, že zmluva nadobudla účinnosť. Plnenie
zmluvy zo strany predávajúceho musí byť ukončené najneskôr do 12 mesiacov od
dátumu nadobudnutia účinnosti zmluvy (bližšie v Článku XII., bod XII.1).
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Článok VI.
Nadobudnutie vlastníckeho práva
VI.1

Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy až po úplnom zaplatení
dohodnutej kúpnej ceny alebo jej príslušnej časti v nadväznosti na § 445
Obchodného zákonníka.

VI.2

Predmet zmluvy nesmie byť zaťažený právami tretích osôb.
Článok VII.
Zmluvné pokuty

VII.1

Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy, je povinná
nahradiť celú škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane, ibaže preukáže, že
porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

VII.2

Ak v dôsledku nesplnenia zmluvných záväzkov zo strany predávajúceho nedôjde k
dodávke tovaru v termíne uvedenom v bode IV.3 tejto zmluvy, predávajúci zaplatí
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % hodnoty nedodaného tovaru
konkrétnej dodávky a to za každý deň omeškania. Výška uplatnených zmluvných
pokút spolu za omeškanie dodávok všetkých vozidiel nesmie prekročiť sumu, ktorá
je v prepočte vyššia ako 10 % z celkovej hodnoty zákazky.

VII.3

V prípade, že kupujúci odmietne bez uvedenia dôvodov prevziať predmet zmluvy
splnený predávajúcim riadne a včas, alebo iným spôsobom znemožní
predávajúcemu splniť jeho záväzky, v dôsledku čoho nedôjde k prevzatiu tovaru
v sídle kupujúceho v zmluvne určenom termíne, zaplatí kupujúci predávajúcemu
zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % hodnoty tovaru za každý deň omeškania.

VII.4

Uplatnením zmluvnej pokuty podľa predchádzajúceho odseku tohto ustanovenia
článku zmluvy nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu
vznikla porušením povinnosti predávajúceho, a to v celej výške tejto náhrady, teda
aj vo výške, ktorá presahuje dohodnutú zmluvnú pokutu.

VII.5

Vyššie uvedené sankcie za nesplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy sú
splatné v lehote 60 dní od dátumu prevzatia faktúry zmluvnou stranou, ktorej sa
účtuje zmluvná pokuta, resp. sa uplatňuje nárok na zaplatenie úroku z omeškania.
Článok VIII.
Záruka, reklamácie a zodpovednosť za vady predmetu zmluvy

VIII.1

Predávajúci je povinný dodať tovar špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto zmluvy v
množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje táto zmluva. V opačnom prípade má
tovar vady a predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle ustanovení § 422 a
nasledujúcich Obchodného zákonníka.
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VIII.2

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dodaný tovar v okamihu, keď prechádza
nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho a za vady tovaru, ktoré sa vyskytnú
po prevzatí dohodnutého tovaru v záručnej dobe.

VIII.3

Dĺžka záručnej doby je stanovená 36 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim na
základe preberacieho protokolu.

VIII.4

V nadväznosti na túto uzatvorenú zmluvu predávajúci a kupujúci uzatvoria servisnú
zmluvu, na základe ktorej udelí predávajúci kupujúcemu autorizáciu na výkon
servisných činnosti počas celej dĺžky trvania záruky.

VIII.5

Predávajúci sa zaväzuje, že vybaví reklamáciu kupujúceho uplatnenú v záručnej
lehote bez zbytočného odkladu na svoje náklady, najneskôr však do 30
kalendárnych dní po ich písomnom nahlásení kupujúcim v zmysle platnej
legislatívy Slovenskej republiky.

VIII.6

Predávajúci zodpovedá za vady a nekompletnosť dodávky tovaru v plnom rozsahu.
Prípadné reklamácie uplatní kupujúci prostredníctvom reklamačného listu, v
ktorom uvedie potrebné náležitosti.

VIII.7

Reklamáciu posúdia spoločne zástupcovia obidvoch zmluvných strán a predávajúci
oznámi kupujúcemu stanovisko o oprávnenosti reklamácie v zákonom stanovenej
lehote ako aj o ďalšom postupe v predmetnej veci.
Článok IX.
Zábezpeka

IX.1

Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu ku dňu podpisu tejto zmluvy záruku
– Performance bond (výkonnostnú záruku) na zabezpečenie akéhokoľvek
peňažného záväzku predávajúceho, ktorý mu vznikne voči kupujúcemu na základe
zákona alebo tejto zmluvy
v súvislosti s vykonávaním predmetu zmluvy
uvedeného v tejto zmluve a to vo výške desať (10) % z kúpnej ceny za predmet
zmluvy bez DPH podľa Článku II. ods. II.3 tejto zmluvy. Predávajúci môže
poskytnúť záruku – Performance bond (výkonnostnú záruku) formou prevodu
finančných prostriedkov na účet kupujúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy alebo
formou bankovej záruky, ktorá musí byť vystavená do dodania predmetu zmluvy
predávajúcim kupujúcemu. V prípade, že predávajúci nezloží záruku na účet
kupujúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy, predávajúci sa zaväzuje v bankovej
záruke dodržať tieto podmienky:
-banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku
predávajúceho, ktorý mu vznikne voči kupujúcemu na základe zákona alebo tejto
zmluvy v súvislosti s vykonávaním predmetu zmluvy uvedeného v tejto zmluve;
-banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu
kupujúceho;
-banka poskytne kupujúcemu plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej je
predložená výzva kupujúceho adresovaná banke na plnenie z bankovej záruky a list
kupujúceho adresovaný predávajúcemu, v ktorom kupujúci upozorňuje
predávajúceho na nesplnenie alebo neplnenie povinností predávajúceho splniť
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peňažný záväzok voči kupujúcemu, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto
zmluvy, a predávajúci preukázateľne neodstráni v stanovenej lehote kupujúcim
neplnenie povinností, alebo svoje nedostatky pri plnení;
-v prípade, že záruka bude zložená na účet kupujúceho uvedený v záhlaví tejto
zmluvy, kupujúci sa zaväzuje vrátiť záruku, resp. jej nespotrebovanú časť na účet
predávajúceho do 7 pracovných dní od dodania celého predmetu zmluvy
predávajúcim kupujúcemu na základe potvrdeného dodacieho listu.
Článok X.
Subdodávatelia
X.1

Predávajúci nesmie plnenie zmluvy ako celok postúpiť na vykonanie inému
subjektu. Môže však zadať podiel realizácie zákazky subdodávateľovi. V súlade
s ustanovením § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní najneskôr v čase
uzavretia zmluvy uvedie nastávajúci zmluvný partner (ak je relevantné) údaje
o všetkých známych subdodávateľov a o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa,
ktorým bude skutočne zadaný podiel z plnenia zmluvy, resp. zákazky. Tieto údaje
budú v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Informácie
o subdodávateľoch sa uvádzajú v bode X.4 tohto Článku zmluvy.

X.2

Podľa § 41 ods. 4 písm. a) zákona o verenom obstarávaní predávajúci ako
zmluvná strana počas trvania tejto zmluvy má povinnosť druhej zmluvnej starne
(obstarávateľskej organizácii) oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.

X.3

V prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia zmluvy, zmluvný partner
(predávajúci) bude povinný v súlade s § 41 ods. 4 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní obstarávateľskej organizácii (kupujúcemu) najneskôr tri (3) pracovné
dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene
subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: identifikačné údaje navrhovaného
subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

X.4

Informácie o subdodávateľoch a osobách oprávnených konať za subdodávateľov (v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia), ktorým je skutočne
zadaný podiel z plnenia zmluvy: (doplní iba úspešný uchádzač, resp. nastávajúci
zmluvný partner pri podpise zmluvy, resp. v čase jej uzavretia, ak je relevantné).

Článok XI.
Osobitné dojednania
XI.1

Zmluvné strany sa dohodli, že ich právne vzťahy, ktoré vzniknú na základe tejto
zmluvy a v súvislosti s jej realizáciou, sa budú riadiť právom Slovenskej republiky,
predovšetkým Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky s vylúčením
aplikácie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z roku 1980, a
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to i v prípade, že jedna zo zmluvných strán je subjekt so sídlom mimo Slovenskej
republiky.
XI.2

Na prerokovanie akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov
o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, vrátane sporov týkajúcich sa výkladu a/alebo
platnosti ustanovení tohto článku zmluvy budú príslušné súdy Slovenskej
republiky.

XI.3

Kupujúci ani predávajúci nenesú zodpovednosť za nesplnenie svojich zmluvných
záväzkov v dôsledku vyššej moci.
Pod pojmom vyššia moc sa rozumie pôsobenie nepredvídateľných udalostí, ktoré sa
vyskytnú po uzavretí zmluvy a ktoré sú mimo možnosti zvládnutia zmluvnými
stranami, alebo proti ktorým nemôžu zmluvné strany prijať dostatočné opatrenia,
akými sú organizované štrajky celých priemyselných odvetví, vojna, mobilizácia a
prírodné pohromy v takom rozsahu, že celkom bránia alebo zásadne spôsobujú
meškanie plnenia zmluvných záväzkov niektorej zo zmluvných strán.
Zmluvná strana, na ktorú pôsobí prípad vyššej moci, musí urobiť patričné opatrenia
pre obmedzenie alebo minimalizáciu týchto dôsledkov týchto udalostí a k tomu
musí predložiť podrobný plán druhej zmluvnej strane. Kupujúci a predávajúci
musia spolupracovať pri predchádzaní meškania alebo akýmkoľvek iným
následkom.
Zmluvná strana, ktorá uplatňuje vyššiu moc, je povinná bez meškania písomne
informovať druhú zmluvnú stranu o takejto udalosti, jej začiatku a
pravdepodobnom trvaní. Podobným spôsobom musí byť oznámený okamih
ukončenia udalosti.

XI.4

Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu súčinnosť pri plnení zmluvy
v rámci možností, na ktoré má právny dosah.
Článok XII.
Záverečné ustanovenia

XII.1

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti
zmluvy. Počas tejto doby predávajúci je povinný dodať kupujúcemu celý predmet
zmluvy.

XII.2

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami
obidvoch zmluvných strán. Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
znení neskorších predpisov, nie však skôr, ako kupujúcemu bude Riadiacim
orgánom schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok formou podpísania
Zmluvy o NFP medzi Riadiacim orgánom a kupujúcim.

XII.3

Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy podľa § 5 a) a 5 b) zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

XII.4

Predávajúci a kupujúci sa dohodli na uplatnení nasledovných ustanovení:
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a) povinnosť predávajúceho resp. dodávateľa predmetu zmluvy strpieť výkon
kontroly / auditu na mieste súvisiaceho s dodaným tovarom, kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a to oprávnenými osobami na výkon
tejto kontroly / auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť;
b) právo kupujúceho, resp. žiadateľa / prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií
odstúpiť od zmluvy s predávajúcim, resp. dodávateľom predmetu zmluvy v
prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi kupujúcim, resp. žiadateľom
/ prijímateľom a predávajúcim, resp. dodávateľom predmetu zmluvy a výsledky
administratívnej kontroly Riadiacemu orgánu neumožňujú financovanie výdavkov
vzniknutých z tohto obstarávania;
c)predávajúci resp. dodávateľ predmetu zmluvy je povinný strpieť výkon kontroly
zástupcami kupujúceho a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť, a to na mieste,
ktoré súvisí s dodaným tovarom.
XII.5

Zmluvné strany sa dohodli, že na ostatné vzájomné vzťahy neupravené touto
zmluvou sa vzťahujú ustanovenia platného Obchodného zákonníka, prípadne ďalšie
právne predpisy majúce vzťah k predmetu tejto zmluvy.

XII.6

Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby
nedochádzalo ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné
strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých
úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov
konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.

XII.7

Zmluvné strany sa zaväzujú neodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane akékoľvek
zmeny adries, alebo iných identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy
počas plnenia predmetu zmluvy.

XII.8

Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých tri (3) rovnopisy obdrží
kupujúci a dva (2) rovnopisy obdrží predávajúci. Všetky sú považované za originál.

XII.9

Akékoľvek zmeny alebo doplnenia zmluvy môžu byť vykonané výlučne písomným
dodatkom k zmluve po vzájomnej dohode zmluvných strán a dodatok k zmluve
musí byť podpísaný oprávnenými osobami obidvoch zmluvných strán.

XII.10

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Príloha č. 1 až Príloha č. 6, ktoré sú takto
označené, pričom platí, že v prípade akýchkoľvek rozporov medzi textáciou tejto
zmluvy a textáciou jednotlivých príloh k tejto zmluve, bude mať prednosť táto
zmluva.

XII.11

Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy sa zhoduje so súhlasnými,
slobodnými a vážnymi prejavmi ich skutočnej vôle a že zmluvu neuzavreli v tiesni
ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej
obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy:
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Príloha č. 1: Cenník tovarov
Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 3: Identifikácia a špecifikácia zastávok MHD
Príloha č. 4: Skladba vozidlového parku pre účel osadenia prvkov informačného systému
Príloha č. 5: Harmonogram dodania
Príloha č. 6: Reklamačný poriadok

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

V ........................, dňa ..................

V ........................, dňa ..................

....................................................

....................................................
Ing. Ján Barienčík, PhD.
konateľ a riaditeľ
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Oddiel „E“
Prílohy súťažných podkladov

Príloha č. 1: Cenník tovarov
Príloha č. 1: Cenník tovarov
Názov zákazky:
Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline
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Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline

Č.

Komponent

MJ

Množstvo
celkom

Minimálna požadovaná špecifikácia

Splnenie
Cena
Cena
požiadavky jednotková
spolu
špecifikácie
za MJ
v
uchádzačom
EUR
v EUR
ÁNO / NIE

Označovač cestovných lístkov 181 ks
--

podpora čítania čipových kariet Mifare
Classic, Mifare DESfire
mechanické označovanie (znehodnocovanie)
papierových lístkov so šírkou 35 mm
prostredníctvom ihličkovej tlačiarne alebo
termotlačiarne
možnosť aktivovania elektronického
predplatného cestovného lístka na čipovej
karte kúpeného prostredníctvom e-shop-u
možnosť rozšírenia o terminál na
bezkontaktné platby bankovými kartami
farebný LCD displej s uhlopriečkou min. 5,5"

Modernizácia vozidlového a komunikačného systému

hustota bodov min. 130 PPI
kapacitná alebo infračervená dotyková
technológia ovládania LCD
komunikačné pripojenie: ethernet (LAN), RS485
komunikácia s palubným počítačom RG
SRG-5000P a RG SRG-6000P
prevedenie antivandal
štandard stupňa krytia ochrany min. IP20
rozsah pracovnej teploty: -20 °C až +50 °C
dodávka vrátane montáže
1

Vozidlový
komunikačný
systém

kpl

1

Interiérový informačný displej 4 ks
--

jednostranný farebný LCD displej s
uhlopriečkou min. 22"
zobrazovacia technológia panela: IPS alebo
PVA
typ podsvietenia displeja: LED
rozlíšenie displeja: min. 1920 x 1080 px
(FullHD)
minimálna svietivosť displeja: min. 250
cd/m2
automatická regulácia jasu
komunikačné pripojenie: Ethernet, USB
rozsah pracovnej teploty: -20 °C až +50 °C
komunikácia s vozidlovým informačným
systémom
prehrávanie a zobrazovanie súborov vo
formáte AVI, WMV, MPG, JPG, GIF, PPT,
PPTX
obslužný softvér na správu a prenos údajov
dodávka vrátane montáže
Systém automatického počítania
cestujúcich 174 ks
zaznamenávanie počtu nastupujúcich a
vystupujúcich cestujúcich
funkcia priradenia čísla linky, názvu zastávky
a časovej pečiatky k počtu nastupujúcich a
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--

vystupujúcich cestujúcich
preposielanie zaznamenaných údajov do
vozidlového informačného systému s
možnosťou následnej analýzy v
špecializovanom programe
presnosť počítania cestujúcich: min. 97 %
komunikačné rozhranie: Ethernet (RJ45)
dodávka vrátane montáže
Kamerový vozidlový systém 128 ks
--

rozlíšenie kamerového záznamu: min. 1280
x 720 px
snímková frekvencia: nastaviteľná; min. 6 30 snímkov za sekundu
kompresia: min. H.264 (MPEG-4 AVC)
veľkosť obrazového snímača: min. 1/4"
CMOS
antivandal prevedenie
štandard stupňa krytia ochrany: min. IP66
rozsah pracovnej teploty: -20 °C až +50 °C
napájanie kamery: POE (802.3af), 12 V DC
komunikačné rozhranie: Ethernet (RJ45)
podpora protokolov: ONVIF, PSIA, CGI
slot na pamäťovú kartu: SDXC, microSD
uhol záberu: min. 75°
šírka ohniska objektívu: 4 mm
svetelnosť objektívu: min. f/2.0 (0,19 lux)
komunikácia s palubným počítačom RG
SRG-6000P
zobrazenie videového výstupu na palubnom
počítači RG SRG-6000P
kapacita diskového úložiska pre záznam
min. 15 dní s 20-hodinovou dennou
prevádzkou
bezdrôtový prenos záznamu na vzdialenosť
min. 200 m so šifrovaním min. 128 bit
bezdrôtový prenos kamerového záznamu
prostredníctvom WiMax alebo LTE
zápis údajov o aktuálne vykonávanom spoji
do kamerového záznamu
odolnosť kamery a záznamového zariadenia
voči zvýšeným vibráciám
sťahovanie záznamu fyzicky po vložení
autorizovaného USB kľúča alebo po
pripojení notebooku so špecializovaným
programom
konfigurácia kamerového systému
prostredníctvom vzdialenej správy
výhradná možnosť spracovania záznamu v
originálnom špeciálnom sotvéri
šifrovanie záznamu s možnosťou jeho
exportu do nešifrovaného formátu
druh diskového úložiska: SSD
komunikačné rozhranie diskového poľa:
Ethernet, USB 3.0
obslužný softvér na správu systému a dát
dodávka vrátane montáže, inštalácie a
konfigurácie
Switch (počet kusov navrhne uchádzač
podľa samostatného rozpisu uvedeného
na karte "Skladba vozidiel")
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--

komunikačné prepojenie palubného počítača
vozidla s označovačmi cestovných lístkov a
snímačmi automatického počítania
cestujúcich vo vozidle
typ portu: M12 D-coding
rýchlosť prenosu dát: 10 Mbit/s alebo 100
Mbit/s
štandard stupňa krytia ochrany: min. IP40
rozsah pracovnej teploty: -20 °C až +70 °C
dodávka vrátane montáže a konfigurácie
Hlavný dispečerský server 2 ks
--

server montovateľný do 19" rack, max. výška
1U
typ procesoru CPU: serverový, určený na
nepretržitú prevádzku 24/7/365
výkon procesora CPU: min. 14 500 bodov
podľa výsledkov benchmarku
http://www.cpubenchmark.net
počet fyzických jadier procesora: min. 10

2

Hlavný
dispečerský
server

kpl

1

veľkosť operačnej pamäte RAM: min. 64 GB,
ECC, DDR4
sieťová karta LAN (RJ45): min. 2x 10 Gb/s;
2x manažment 10/100/1000TX; 2x SAS
počet interných diskových pozícií: min. 8x
hotplug 2,5" HDD, dualport HDD
počet, veľkosť a typ diskov: min. 2x 300 GB,
10 000 ot/min., 2,5" HDD
RAID podpora: 0/1/1+0/5 SATA
ventilátory

Modernizácia dispečerského riadenia

napájací zdroj redundantne
dĺžka a typ záruky/servisná podpora: min. 3
roky, NBD - oprava priamo na mieste max.
nasledujúci pracovný deň
dodávka vrátane montáže, inštalácie,
konfigurácie a inicializácie HW a SW
Zálohovací softvér 1 ks
--

Veeam Backup and Replication Enterprise
for Microsoft - licencovaný softvér na zálohu,
obnovu a replikáciu dát pre 2x fyzický server;
alebo ekvivalent
Diskové úložisko 1 ks
--

prevedenie: modulárne diskové pole s
príslušenstvom na inštaláciu do 19" RACK-u
- technologického stojanu
radiče diskového poľa: min. 2 aktív/aktív

3

Diskové
úložisko
vrátane
stojanového
rozvádzača
(RACK)

podporované typy diskov: SSD, SAS, NL
SAS (SATA)
požadované typy diskov: min. 12x 900 GB
10 000 RPM, SAS
možnosť rozšírenia počtu diskov: min. 96
kpl

1

podporované typy RAID: 0, 1, 5, 6
počet kokmunikačných portov typu FC s
minimálnou priepustnosťou 8 Gb/s pre
pripojenie serverov (SAN): celkom 8; 4 porty
na každý radič diskového poľa
podpora iSCSI
požadovaný počet zväzkov: min. 256
podpora veľkých zväzkov: áno, až do 16 TB
počet redundantne pripojených serverov cez
SAN: min. 16
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vyrovnávacia pamäť (cache): min. 8 GB
možnosť mixovania SSD, SAS a NL SAS
(SATA) diskov v rámci jedného zariadenia
podpora operačných systémov: Microsoft
Windows 2008, Microsoft Windows 2012,
Red Hat Linux, SuSE Linux, Vmware
licencia softvéru na správu diskového poľa
na neobmedzenú dodanú kapacitu
licencia softvéru na monitoring diskového
poľa na neobmedzenú dodanú kapacitu
dĺžka a typ záruky: min. 3 roky, NBD oprava priamo na mieste max. nasledujúci
pracovný deň
dohľad servisného centra Vzdialený dohľad
výrobcom diskového poľa
Stojanový rozvádzač (RACK) 1 ks
--

veľkosť stojanového rozvádzača: 19", 42 U
hĺbka stojanového rozvádzača: min. 800 mm
min. 2 páry posuvných vertikálnych 19" líšt
predné dvere s bezpečnostným sklom a
pákovou zámkou
odmínateľný zadný panel
odnímateľné uzamykateľné bočnice
počet nastaviteľných nôh: min. 4
hmotnostné zaťaženie: min. 300 kg
dodávka vrátane montáže, inštalácie a
konfigurácie
prevedenie 19" RACK , max. výška 2U
počet pozícií pre HDD: min. 12x 3,5" SAS,
SATA HDD (min. 32 TB); min. 4x SFF
(neosadené)
osadené pozície: min. 8x 4 TB 12G 7200
RPM; LFF MDL SAS HDD; min. 2x SFF 120
GB SSD, osadené, s predinštalovaným
operačným systémom
počet jadier procesora: min. 4
veľkosť operačnej pamäte RAM: min. 16 GB

4

Sieťové
úložisko NAS

ks

1

sieťová karta LAN (RJ45): min. 2x 10 Gb/s,
4x 1 Gb/s
podpora RAID: 1, 10, 6, 60
predinštalovaný operačný systém
redundantný zdroj
dĺžka a typ záruky: min. 3 roky, NBD oprava priamo na mieste max. nasledujúci
pracovný deň
Veeam Backup and Replication Enterprise
for Microsoft - licencovaný softvér na zálohu,
obnovu a replikáciu dát pre 1x diskové
sieťové úložisko; alebo ekvivalent
dodávka vrátane montáže, inštalácie a
konfigurácie
výstupný výkon: min. 4500 W / 5000 VA
výstupné napätie: 230 V

5

Záložný zdroj
UPS
(pre server)

ks

2

skreslenie výstupného napätia: menej ako
2%
výstupná frekvencia: 50 Hz +/- 3 Hz
interný bypass (automatický i manuálny)
vstupné napätie: 230 V
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vstupná frekvencia: 40 - 70 Hz
(autodetekcia)
web/SNMP manažment
manažment rozhrania: RJ-45 10/100 Base-T;
RJ-45 Serial; Smart-Slot, USB
ovládací panel: multifunkčný LCD
montovateľný do RACK-u; max. výška: 3U
dodávka vrátane montáže, inštalácie a
konfigurácie
manažovateľný prepínač s L3 funkcionalitou,
veľkosť 1 RU
napájací zdroj do napájacej siete: 230 V / 50
Hz, interný
min. 12x 10 Gb/s + 12x SFP + a1 x GE OOB
manažment
prepínacia kapacita: min. 300 Gb/s full
duplex
podpora: min. 64 000 MAC adries
6

Sieťový
prepínač

ks

2

7

Serverový SW

ks

1

požadovaná podpora Layer 2 protokolov:
STP/MSTP/RSTP/QoS
podpora lokálneho aj vzdialeného zrkadlenia
dátových tokov
požadovaná podpora protokolov: SNMP1,
RMON1, RMON2, RMON3, RMON9, Telnet,
SNMP3, SNMP2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI
možnosť definovať rôzne úrovne prístupu z
hľadiska manažmentových funkcií na
zariadenia
dodávka vrátane montáže, inštalácie a
konfigurácie
databáza s licenciou IBM DB2 Workgroup
Server Edition Processor Value Unit
servisná podpora databázy IMB DB2: min. 1
rok
serverový softvér Microsoft Windows Server
Standard Core 2016 s licenciou pre 2 fyzické
procesory a pre 4 virtuálne servery so
vzdialenou správou alebo ekvivalent
licencia pre min. 25 užívateľov MON NL
Microsoft Windows Server CAL 2016
licencia pre min. 25 užívateľov MOL NL MS
Windows Remote Desktop Services CAL
2016 Sngl User CAL (Terminal Services)
Windows Server verzie WEB Edition MOL
NL MS Windows Server ExtrnConn 2016
Sngl (alebo ekvivalent bez obmedzenia
oprávnených užívateľov webovej strany)
dodávka vrátane inštalácie, konfigurácie a
inicializácie softvéru
veľkosť uhlopriečky: 55"
technológia podsvietenia LCD: LED
rozlíšenie displeja: min. 3840 x 2160 px (4K)

8

Veľkoplošný
displej

ks

6

typ panela: IPS alebo PVA
šírka rámika displeja: max. 6 mm
držiak s možnosťou osadenia na stenu
dodávka vrátane montáže a konfigurácie
Stolový počítač 1 ks
--

9

Dispečerská
pracovná
stanica

kpl

2

výkon procesora CPU: min. 12 000 bodov
podľa výsledkov benchmarku
http://www.cpubenchmark.net
počet fyzických jadier procesora: min. 4
veľkosť operačnej pamäte RAM: min. 32 GB
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veľkosť a typ systémového disku: min. 512
GB, SSD
rýchlosť čítania/zápisu systémového disku:
min. 500/510 MB/s
veľkosť a typ disku: min. 2 TB, HDD
možnosť spracovať obraz grafickej karty z
min. 6 monitorov, z toho min. 4 monitory s
obrazom v kvalite 4K (3840 x 2160 px)
zvuková karta: M-Audio Delta 1010LT alebo
ekvivalent
prenosová rýchlosť sieťovej karty LAN: min.
1 Gb/s
integrovaný radič: min. 4x SATA III
min. 4x USB 3.0
nízkootáčkový a nízkohlukový chladič CPU
nízkootáčkový a nízkohlukový napájací zdroj
nízkohlukové chladenie grafickej karty
ergonomická bezdrôtová myš s laserovým
snímačom
ergonomická káblová klávesnica so
slovenskou potlačou
operačný systém: Microsoft Windows 10
kancelársky balík: Microsoft Office 2016
licencovaný antivírusový program na 24
mesiacov
dodávka vrátane inštalácie a konfigurácie
Stolový displej 2 ks
--

veľkosť uhlopriečky: min. 24"
technológia podsvietenia LCD: LED
rozlíšenie displeja: min. 1920 x 1080 px
typ panela: IPS alebo PVA
štandard uchytenia: VESA
antireflexná úprava displeja
video výstupy: HDMI 1.4, Displayport
Držiak displeja 2 ks
--

podpora štandardu VESA: 75 x 75 mm, 100
x 100 mm
uchytenie displeja s uhlopriečkou min. 24"
uhol polohovania okolo osi: 360°
uhol polohovania vpravo a vľavo: 360°
uhol náklonu: min. 85°
nastavenia výšky v rozmedzí min. 30 cm
nosnosť: min. 9 kg
dodávka vrátane montáže
Mikrofón 1 ks
--

kondenzátorový mikrofón
kompatibilný so zvukovou kartou navrhnutou
v počítačovej zostave stolového počítača
stojan
Reproduktory 1 ks
--

typ sústavy: 2.0, aktívna
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celkový výkon zostavy: min. 30 W
frekvenčný rozsah: min. 50 Hz - 20 000 Hz
citlivosť: min. 80 dB/mW
vstupy: min. 3,5 mm Jack, RCA-cinch
výstupy: min. 1x 3,5 mm Jack
Záložný zdroj UPS 1 ks
--

výstupný výkon: min. 1000 W / 1500 VA
výstupné/vstupné napätie: 230 V / 230 V
automatická regulácia napätia
počet zásuviek IEC C13: min. 5x
komunikačné rozhranie: USB
dodávka vrátane inštalácie a konfigurácie

10

Špecializovaný
dispečerský
pult

ks

3

pracovisko so spodnou pevnou rámovou
konštrukciou zo systémových hliníkových
profilov, zadná doska znížená
elektricky výškovo nastaviteľná pracovná
doska s možnosťou nastavenia ľubovoľnej
výšky pracovnej plochy v rozsahu min. 720 1120 mm
hĺbka a šírka pracoviska: cca 1100 x 2000
mm
materiál pracovnej dosky: laminovaná
drevotrieska
materiál zakončovacej hrany: liaty polyuretán
alebo kompaktný laminát
nosnosť ergonomickej hrany: min. 150 kg
flexibilná energetická reťaz na vedenie
kabeláže
kovové skrine typu RACK 19"/10U s
vetracími otvormi: min. 2
8-zásuvka 230 V (1U): min. 1 ks
silový rozvádzač (3U): min. 1 ks
integrovaná elektrická samovýklopná
zásuvka: min. 2x 230 V, min. 2x USB
(5V/1000 mA)
dodávka vrátane montáže a inštalácie
Stolový počítač 1 ks
--

výkon procesora CPU: min. 12 000 bodov
podľa výsledkov benchmarku
http://www.cpubenchmark.net
počet fyzických jadier procesora: min. 4
veľkosť operačnej pamäte RAM: min. 32 GB

11

Pracovná
stanica
vedúceho
dispečera

kpl

1

veľkosť a typ systémového disku: min. 512
GB, SSD
rýchlosť čítania/zápisu systémového disku:
min. 500/510 MB/s
veľkosť a typ disku: min. 2 TB, HDD
počet video výstupov: min. 1 výstup s
rozlíšením 4K
prenosová rýchlosť sieťovej karty LAN: min.
1 Gb/s
integrovaný radič: min. 4x SATA III
nízkootáčkový a nízkohlukový chladič CPU
nízkootáčkový a nízkohlukový napájací zdroj
ergonomická bezdrôtová myš s laserovým
snímačom
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ergonomická káblová klávesnica so
slovenskou potlačou
operačný systém: Microsoft Windows 10
kancelársky balík: Microsoft Office 2016
licencovaný antivírusový program na 24
mesiacov
dodávka vrátane inštalácie a konfigurácie
Stolový displej 1 ks
--

veľkosť uhlopriečky: min. 24"
technológia podsvietenia LCD: LED
rozlíšenie displeja: min. 1920 x 1080 px
typ panela: IPS alebo PVA
štandard uchytenia: VESA
antireflexná úprava displeja
video výstupy: HDMI 1.4, Displayport
Tlačiareň 1 ks
--

laserová technológia tlače
veľkosť tlačového formátu: min. A4
kvalita tlače: min. 600 DPI
rýchlosť čiernobielej tlače: min. 30 str./min
automatický podávač papiera
automatická obojstranná tlač (duplex)
integrovaný skener s veľkosťou formátu: min.
A4
rozlíšenie skenovaného dokumentu min. 600
x 600 DPI
dodávka vrátane inštalácie a konfigurácie
Záložný zdroj UPS 1 ks
--

výstupný výkon: min. 1000 W / 1500 VA
výstupné/vstupné napätie: 230 V / 230 V
automatická regulácia napätia
počet zásuviek IEC C13: min. 5x
komunikačné rozhranie: USB
dodávka vrátane inštalácie a konfigurácie
Stolový počítač 1 ks
--

výkon procesora CPU: min. 12 000 bodov
podľa výsledkov benchmarku
http://www.cpubenchmark.net
počet fyzických jadier procesora: min. 4
veľkosť operačnej pamäte RAM: min. 32 GB

12

Pracovná
stanica
kamerového
systému

kpl

1

veľkosť a typ systémového disku: min. 512
GB, SSD
rýchlosť čítania/zápisu systémového disku:
min. 500/510 MB/s
veľkosť a typ disku: min. 4 TB, HDD
výkon grafickej karty GPU: min. 10 000
bodov podľa výsledkov benchmarku
http://www.videocardbenchmark.net
počet video výstupov: min. 4, z toho min. 2
výstupy s rozlíšením 4K (3840 x 2160 px)
zvuková karta: M-Audio Delta 1010LT alebo
ekvivalent
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prenosová rýchlosť sieťovej karty LAN: min.
1 Gb/s
integrovaný radič: min. 4x SATA III
nízkootáčkový a nízkohlukový chladič CPU
nízkootáčkový a nízkohlukový napájací zdroj
ergonomická bezdrôtová myš s laserovým
snímačom
ergonomická káblová klávesnica so
slovenskou potlačou
operačný systém: Microsoft Windows 10
kancelársky balík: Microsoft Office 2016
licencovaný antivírusový program na 24
mesiacov
dodávka vrátane inštalácie a konfigurácie
Stolový displej 2 ks
--

veľkosť uhlopriečky: min. 32"
technológia podsvietenia LCD: LED
rozlíšenie displeja: 3840 x 2160 px (4K)
typ panela: IPS alebo PVA
štandard uchytenia: VESA
výškovo nastaviteľný stojan
antireflexná úprava displeja
video výstupy: HDMI 1.4, Displayport
Reproduktory 1 ks
--

typ sústavy: 2.0, aktívna
celkový výkon zostavy: min. 30 W
frekvenčný rozsah: min. 50 Hz - 20 000 Hz
citlivosť: min. 80 dB/mW
vstupy: min. 3,5 mm Jack, RCA-cinch
výstupy: min. 1x 3,5 mm Jack
Záložný zdroj UPS 1 ks
--

výstupný výkon: min. 1000 W / 1500 VA
výstupné/vstupné napätie: 230 V / 230 V
automatická regulácia napätia
počet zásuviek IEC C13: min. 5x
komunikačné rozhranie: USB
dodávka vrátane inštalácie a konfigurácie

13

Dispečerský
softvér

ks

1

plná, funkčná kompatibilita a komunikačné a
dátové prepojenie s programom RG
MUNICOM Premium
technické, logické spracovanie a grafické
zobrazenie získaných on-line dát z
palubných počítačov RG RG SRG-5000P a
RG SRG-6000P
spracovanie dopravno-prevádzkových
údajov v reálnom čase (on-line) a off-line
režime: interné číslo vozidla, druh a typ
vozidla, číslo služby, číslo linky, smer jazdy,
meno vodiča, osobné číslo vodiča, číslo
služby, názov variantu, číslo spoja, čas
začiatku spoja, názov aktuálne obslúženej
zastávky, názov nasledujúcej zastávky,
cieľová zastávka, realizovaný cestovný
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poriadok, odchýlka od cestovného poriadku,
druh činnosti, čas aktualizácie prijatých dát,
predikčný čas príchodu vozidla na
nasledujúcu zastávku, GPS súradnice,
logická poloha (v metroch), počet prejdených
kilometrov na danom spoji, všetky operácie
danej služby naviazané na časovú pečiatku
tzn. odjazd vozidla, zastavenie vozidla,
otvorenie dverí, zatvorenie dverí, poruchy,
čas aktualizácie prijatých dát, aktuálnosť
verzie cestovného poriadku palubného
počítača vozidla
integrovaný modul on-line monitorovania
vozidiel v reálnom čase
zobrazenie, usporiadania a filtrovania
získaných on-line dát v tabuľkovej forme
podľa jednotlivých dopravno-prevádzkových
parametrov: interné číslo vozidla, číslo
služby, číslo linky, smer jazd,y meno
vodiča,názov aktuálne obslúženej zastávky,
názo nasledujúcej zastávky, odchýlka od
cestovného poriadku, druh činnosti, čas
aktuliaizácie prijatých dát, predikčný čas
príchodu vozidla na nasledujúcu zastávku
možnosť dynamickej zmeny cestovného
poriadku prostredníctvom vzdialenej správy
možnosť tabuľkového zobrazenia
prihlásených vozidiel s danými dopravnoprevádzkovými údajmi a to vrátane: aktuálnej
rýchlosti vozidla, indikátoru státia vozidla
(vozidlo bez dlhšej zmeny súradníc GPS)
grafická vizualizácia dopravnoprevádzkových údajov vozidiel na mapovom
podklade
filtrovanie zobrazenia dopravnoprevádzkových údajov vozidiel na mapovom
podklade
grafické a textové vyhodnotenie a
zobrazenie lokalizácie vozidiel MHD na
mapovom podklade
predikovanie času príchodu vozidla na
zastávku
početnosť vysielania údajov: min. 1x / 20
sekúnd
vektorový formát mapového podkladu
možnosť vytvárania textovej komunikácie
medzi dispečingom a vozidlami
možnosť vytvárania, modifikovania a
zverejnenia mimoriadnych textových
oznamov do elektronických zastávkových
informačných panelov, webovej informačnej
aplikácie a mobilnej aplikácie
vytváranie, modifikovanie a posielanie
textových informácií do elektronických
zastávkových informačných panelov
minimálna dĺžka textového oznamu: 300
znakov
možnosť vytvárania skupín zastávok na
odosielanie textového oznamu
možnosť vytvorenia trvalého textového
oznamu
možnosť vytvorenia dočasného,
operatívneho textového oznamu s
definovaním platnosti zobrazenia
integrácia funkcie prevodu textu na hlas
"text-to-speech" s reprodukciou hlasu na
vybranej zastávke
možnosť rozšírenia programu o nové moduly
možnosť rozšírenia funkcionality každého
modulu
prístup pre min. 25 užívateľov a 1
administrátora
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dodávka vrátane inštalácie a konfigurácie

14

15

Webová
informačná
aplikácia

Mobilná
aplikácia

ks

ks

1

poskytovanie aktuálnych a reálnych
informácií pre cestujúcich v prostredí
webového rozhrania
poskytovanie aktuálnych informácií o časoch
odchodov spojov jednotlivých liniek MHD s
prihliadnutím časovej odchýlky od
plánovaného cestovného poriadku
grafické znázornenie vozidiel v závislosti od
miesta času odchodu spoja
interaktívny mapový podklad vytvorený vo
vektorovom formáte s kompletným
pôdorysom mesta Žilina vrátane mestských
častí
selektívne a kompletné grafické zobrazenie
automatov na cestovné lístky, trolejbusového
a autobusového depa, železničnej a
autobusovej stanice
možnosť zobrazenia plánovaného
zastávkového cestovného poriadku všetkých
liniek z vybranej zastávky
grafické znázornenie trasy linky po vybratí
linky alebo po výsledku vyhľadania spojenia
integrovanie inteligentného vyhľadávača
cestovného spojenia s ohľadom na najkratší
čas prepravy
vstupné parametre vyhľadávača cestovného
spojenia: nástupná a výstupná zastávka,
výber príchodu alebo odchodu na výstupnú
zastávku, čas a dátum vyhľadania spojenia,
možnosť prestupu alebo bez prestupu
automatické vyhľadanie najbližšej zastávky
od ľubovoľne určeného bodu na mapovom
podklade
integrácia grafického zobrazenia virtuálnych
elektronických zastávkových informačných
panelov na všetkých zastávkach MHD
virtuálny elektronický zastávkový panel musí
poskytovať informácie o: názve zastávky,
aktuálnom čase, číslach liniek obsluhujúcich
predmetnú zastávku, cieľové zastávky
daných liniek, reálne časy príchodov spojov
daných liniek obsluhujúcich vybranú
zastávku, servisný riadok zobrazujúci
mimoriadny textový oznam
musí existovať súlad medzi reálnymi časmi
príchodov spojov na zastávky vo webovej
informačnej aplikácií a v dispečerskom
riadiacom systéme
prijatie mimoriadneho textového oznamu z
dispečerského systému a jeho zobrazenie vo
virtuálnych elektronických zastávkových
paneloch
dodávka vrátane inštalácie a konfigurácie

1

spracovanie on-line a off-line dopravnoprevádzkových údajov z dispečerského
systému: cestovné poriadky liniek MHD,
časové odchýlky od plánovaného
cestovného poriadku, mimoriadne textové
oznamy
možnosť fungovania aplikácie v režime offline a on-line
aktualizácia prevádzkových údajov v reižme
on-line v nastaviteľnom intervale: 10 - 120
sekúnd
integrovaný inteligentný vyhľadávač spojenia
s definovaním nasledovných vstupných
parametrov: nástupná a výstupná zastávka,
čas príchodu alebo odchodu z výstupnej
zastávky, čas a dátum vyhľadania, možnosť
selekcie spojov s prestupom alebo bez
prestupu, filtrovanie nízkopodlažných spojov
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priorita vyhľadávacieho algoritmu na báze
najkratšieho času prepravy
integrácia lokálnej histórie vyhľadávaných
zastávok tzn. jednoduchý a rýchly výber
zastávky
automatické vyhľadanie najbližšej zastávky
od voľne určeného bodu na mapovom
podklade v spolupráci s GPS modulom
daného mobilného zariadenia
parametre výsledku vyhľadania spojenia:
číslo linky, čas odchodu spoja z
východiskovej zastávky, čas príchodu spoja
do cieľovej zastávky, aktuálna odchýlka od
cestovného poriadku, dĺžka času prepravy,
celá trasa spoja, zostávajúci čas do
odchodov vyhľadaných spojov, označenie
trakcie, označenie nízkopodlažného spoja,
označenie "zastávky na znamenie", dĺžka
trasy v kilometroch
zobrazenie zastávkového cestovného
poriadku s reálnymi (on-line) najbližšími
časmi odchodov spojov
zobrazenie linkového cestovného poriadku
grafické zobrazenie trasy vybranej linky na
vektorovom mapovom podklade
interaktívne grafické zobrazenie všetkých
zastávok MHD na vektorovom mapovom
podklade
režime pre nevidiacich a slabozrakých
pridanie linky, spoja a zastávky do
"Obľúbených položiek"
funkcia preddefinovania správy na nákup
SMS lístka DPMŽ
nastavenie upozornenia pred odchodom
vybraného spoja v užívateľsky
definovavateľnom intervale 1 až 60 minút
jazyková mutácia: min. slovenská, anglická

Elektronické zastávkové informačné panely

notifikácia mimoriadnych textových oznamov
zaslaných z dispečerského systému
mobilná aplikácia musí byť naprogramovaná
pre operačné systémy: Android, iOS
dodávka vrátane konfigurácie na podmienky
DPMŽ
Jednostranný elektronický zastávkový
panel typu 5+1
typ zobrazenia: LED; stabilný a bez blikania
čitateľnosť zobrazených informácií aj pod
vertikálnym a horizontálnym sklonom min.
120°
konštrukcia s možnosťou osadenia na stĺp
trakčného vedenia
automatická regulácia jasu
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Jednostranný
elektronický
zastávkový
panel typu
"5+1"

ks

38

možnosť zobraziť kompletnú sadu
slovenských znakov písmen, číslic a
špeciálnych znakov a grafických prvkov
firmvér panelu musí umožniť členenie
zobrazených informácií do troch stĺpcov:
číslo linky, smer linky, čas odchodu spoja
napätie napájania: 230 V AC
štandard stupňa krytia ochrany: min. IP54
technické vyhotovenie antivandal
komunikačné pripojenie: optická sieť, LTE,
LAN
počet LED panelov: jeden jednostranný
počet riadkov: 5 + jeden servisný riadok
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--

šírka riadku: min. 190 diód
výška riadku: min. 12 diód
farba diód: RGB s operatívnou možnosťou
zmeny farby
plná kompatibilita a komunikácia s
dispečerským softvérovým systémom
zobrazenie aktuálneho času v digitálnom
prevedení
rozsah pracovných teplôt: -20 °C až +50 °C
Integrovaný akustický hlásič pre
nevidiacich (zabudovaný)
aktivácia akustického hlásiča na princípe
externého povelového vysielača APEX VPN
01S
kmounikačná frekvencia: 87,100 MHz

--

rozsah pracovných teplôt: -20 °C až +50 °C
anténa: externá
reproduktor
plná kompatibilita a komunikácia s
elektronickým zastávkovým panelom
dodávka vrátane montáže, inštalácie a
konfigurácie
Obojstranný elektronický zastávkový
panel typu 5+1
typ zobrazenia: LED; stabilný a bez blikania

--

čitateľnosť zobrazených informácií aj pod
vertikálnym a horizontálnym sklonom 120°
integrovaný akustický hlásič pre nevidiacich
a slabozrakých
konštrukcia s možnosťou osadenia na
kovový stĺp
automatická regulácia jasu
možnosť zobraziť kompletnú sadu
slovenských znakov písmen, číslic a
špeciálnych znakov a grafických prvkov
napätie napájania: 230 V AC
štandard stupňa krytia ochrany: min. IP54
technické vyhotovenie antivandal
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Obojstranný
elektronický
zastávkový
panel typu
"5+1"

komunikačné pripojenie: optická sieť, LTE,
LAN
počet LED panelov: jeden obojstranný
ks

4

počet riadkov: 5 + jeden servisný riadok
šírka riadku: min. 190 diód
výška riadku: min. 12 diód
farba diód: RGB s operatívnou možnosťou
zmeny farby
plná kompatibilita a komunikácia s
dispečerským softvérovým systémom
zobrazenie aktuálneho času v digitálnom
prevedení
rozsah pracovných teplôt: -20 °C až +50 °C
Integrovaný akustický hlásič pre
nevidiacich (zabudovaný)
aktivácia akustického hlásiča na princípe
externého povelového vysielača APEX VPN
01S
kmounikačná frekvencia: 87,100 MHz
rozsah pracovných teplôt: -20 °C až +50 °C
anténa: externá
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--

reproduktor
plná kompatibilita a komunikácia s
elektronickým zastávkovým panelom
dodávka vrátane montáže, inštalácie a
konfigurácie
Jednostranný elektronický zastávkový
panel typu 8+1
typ zobrazenia: LED; stabilný a bez blikania

--

čitateľnosť zobrazených informácií aj pod
vertikálnym a horizontálnym sklonom 120°
integrovaný akustický hlásič pre nevidiacich
a slabozrakých
konštrukcia s možnosťou osadenia na
kovový stĺp
automatická regulácia jasu
možnosť zobraziť kompletnú sadu
slovenských znakov písmen, číslic a
špeciálnych znakov a grafických prvkov
napätie napájania: 230 V AC
štandard stupňa krytia ochrany: min. IP54
technické vyhotovenie antivandal
komunikačné pripojenie: optická sieť, LTE,
LAN
počet LED panelov: jeden jednostranný
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Jednostranný
elektronický
zastávkový
panel typu
"8+1"

počet riadkov: 8 + jeden servisný riadok
ks

4

šírka riadku: min. 190 diód
výška riadku: min. 12 diód
farba diód: RGB s operatívnou možnosťou
zmeny farby
plná kompatibilita a komunikácia s
dispečerským softvérovým systémom
zobrazenie aktuálneho času v digitálnom
prevedení
rozsah pracovných teplôt: -20 °C až +50 °C
Integrovaný akustický hlásič pre
nevidiacich (zabudovaný)
aktivácia akustického hlásiča na princípe
externého povelového vysielača APEX VPN
01S
kmounikačná frekvencia: 87,100 MHz

--

rozsah pracovných teplôt: -20 °C až +50 °C
anténa: externá
reproduktor
plná kompatibilita a komunikácia s
elektronickým zastávkovým panelom
dodávka vrátane montáže, inštalácie a
konfigurácie
Obojstranný elektronický zastávkový
panel typu 8+1
typ zobrazenia: LED; stabilný a bez blikania
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Obojstranný
elektronický
zastávkový
panel typu
"8+1"

ks

4

čitateľnosť zobrazených informácií aj pod
vertikálnym a horizontálnym sklonom 120°
integrovaný akustický hlásič pre nevidiacich
a slabozrakých
konštrukcia s možnosťou osadenia na
kovový stĺp
automatická regulácia jasu
možnosť zobraziť kompletnú sadu
slovenských znakov písmen, číslic a
špeciálnych znakov a grafických prvkov
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--

napätie napájania: 230 V AC
štandard stupňa krytia ochrany: min. IP54
technické vyhotovenie antivandal
komunikačné pripojenie: optická sieť, LTE,
LAN
počet LED panelov: jeden obojstranný
počet riadkov: 8 + jeden servisný riadok
šírka riadku: min. 190 diód
výška riadku: min. 12 diód
farba diód: RGB s operatívnou možnosťou
zmeny farby
plná kompatibilita a komunikácia s
dispečerským softvérovým systémom
zobrazenie aktuálneho času v digitálnom
prevedení
rozsah pracovných teplôt: -20 °C až +50 °C
Integrovaný akustický hlásič pre
nevidiacich (zabudovaný)
aktivácia akustického hlásiča na princípe
externého povelového vysielača APEX VPN
01S
kmounikačná frekvencia: 87,100 MHz

--

rozsah pracovných teplôt: -20 °C až +50 °C
anténa: externá
reproduktor
plná kompatibilita a komunikácia s
elektronickým zastávkovým panelom
dodávka vrátane montáže, inštalácie a
konfigurácie
certifikovaný zdroj napätia určený na
napájanie elektrických zariadení z trakčného
napätia
konštrukčný návrh a riešenie meniča s
možnosťou osadenia na kovový stĺp resp.
stožiar
vstupné napätie: 750 V DC
výstupné napätie: 230 V AC
prevádzkový výkon: min. 700 W
20

Menič napätia

ks

47

izolačná pevnosť: 4 kV AC
prevádzková teplota: -25 °C až +70 °C
štandard krytia stupňa ochrany: min. IP44
záložné akumulátorové napájanie po dobu
min. 60 minút
integrovaná prepäťová ochrana
dodávka vrátane certifikátov, inštalácie a
montáže
Zastávková kamera 16 ks
--

prevedenie kamery navrhnuté pre použitie v
exteriéri
štandard stupňa krytia ochrany: min. IP66
21

Kamerový
zastávkový
systém

kpl

1

antivandal prevedenie
rozlíšenie kamerového záznamu: min. 1920
x 1080 px pri 30 snímkoch za sekundu
citlivosť: min. 0,07 Lx farebne / 0,01 Lx
čiernobielo
integrované IR prisvietenie s dosahom min.
25 metrov
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automatické nastavenie jasu záznamu
nastavenie horizontálneho uhlu pohľadu
objektívu: min. 35 - 110°
automatické prioritné nastavenie pre
detekovanú tvár
kompresia vo formáte H264
možnosť nastavenia dátového toku záznamu
min. v štyroch krokoch
možnosť automatického prispôsobenia
kompresného pomeru rýchlosti dátového
pripojenia
podpora protokolu ONVIF
8x privátna zóna - možnosť vymaskovania
vybraných častí obrazu
slot pre pamäťovú kartu SD s možnosťou
lokálneho záznamu pri poplachovom stave
alebo výpadku spojenia
časozberný záznam JPEG obrázkov s
odosielaním na FTP server
napájanie: PoE
prenos dát prostredníctvom optického
pripojenia
spravovanie (administrácia) kamier
prostredníctvom vzdialenej správy webového
rozhrania
detekcia a signalizácia neoprávneného
zásahu, zakrytia objektívu alebo strate
videosignálu
min. 4x nezávislé nastaviteľná zóna pre
detekciu pohybu s nezávislým natavením
úrovne citlivosti a detekcie
možnosť detekcie tváre v obraze
možnosť orezania svetelných špičiek v
obraze
možnosť kompenzácie hmly a smogu
rozsah prevádzkovej teploty: od -30 °C až
+50 °C
dodávka vrátane inštalácie a konfigurácie
Server zastávkového kamerového
systému 1 ks
výkon procesora CPU: min. 12 000 bodov
podľa výsledkov benchmarku
http://www.cpubenchmark.net
počet fyzických jadier procesora: min. 4
typ procesoru CPU: serverový, určený na
nepretržitú prevádzku 24/7/365
výkon grafickej karty GPU: min. 10 000
bodov podľa výsledkov benchmarku
http://www.videocardbenchmark.net
veľkosť operačnej pamäte RAM: min. 64 GB
veľkosť systémového disku SSD: min. 512
GB
rýchlosť čítania/zápisu systémového disku:
min. 500/510 MB/s
počet, veľkosť a typ diskov: min. 4x 6 TB
HDD,
diskové úložisko musí byť určené pre
nepretržitú prevádzku 24/7/365
prenosová rýchlosť sieťovej karty LAN: 2x 1
Gb/s
prevedenie štandardu rack 4U
watchdog
schopnosť zobrazenia videozáznamu v
kvalite CIF pri 800 snímkov za sekundu
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--

licencia sofvéru pre stream, administráciu,
konfiguráciu, monitorovanie a správu
kamerového systému; zahrnutá licencia pre
min. 16 kamier
dodávka vrátane inštalácie a konfigurácie
Záložný zdroj UPS 1 ks
--

výstupný výkon: min. 1500 W / 1500 VA
montovateľný do RACK-u; max. výška: 3U
výstupné/vstupné napätie: 230 V / 230 V
automatická regulácia napätia
počet zásuviek IEC C13: min. 5x
komunikačné rozhranie: USB

Zavedenie platby bankovou kartou

Internetový predaj cestovných lístkov

dodávka vrátane inštalácie a konfigurácie
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23

Internetový
predaj
cestovných
lístkov (SW)

Terminály

ks

kpl

1

1

vytvorenie elektronického predaja (e-shopu)
preplatných cestovných lístkov
prostredníctvom zabezpečeného webového
portálu
možnosť registrácie nového zákazníka (bez
vlastníctva čipovej karty) na základe emailovej adresy a hesla s dodatočným
overením
registrácia existujúceho zákazníka (vlastníka
čipovej karty) na základe čísla čipovej karty,
e-mailovej adresy a hesla s dodatočným
overením
možnosť elektronického nákupu
predplatného cestovného lístka na čipovú
kartu vydanú DPMŽ
modifikovanie typu, druhu a dĺžky planosti
predplatných cestovných lístkov na báze
administrátorského rozhrania a prístupu
možnosť platby prostredníctvom platobných
kariet typu Visa, Maestro, MasterCard, Visa
Electron
možnosť platby prostredníctvom platobných
brán vybraných bankových inštitúcií
možnosť platby prostredníctvom bankového
prevodu finančných prostriedkov
integrovanie modulu histórie objednávok v
rozhraní účtu cestujúceho
e-mailová notifikácia pre cestujúcich o
potvrdení transakcie nákupu predplatného
cestovného lístka
dodávka vrátane konfigurácie a inicializácie
Terminál pre bankové karty do súčasne
obstarávaných označovačov cestovných
lístkov 115 ks
fyzická a softvérová integrácia do
označovačov cestovných lístkov
podpora čítania čipových kariet Mifare
Classic, Mifare DESfire
akceptácia a validácia platieb
bezkontaktnými bankovými kartami za nákup
cestovných lístkov spoločnosti MasterCard a
VISA
akceptácia platbieb mobilnými zariadeniami
prostredníctvom technológie NFC
štandard stupňa krytia ochrany: min. IP65

--

štandard stupňa ochrany voči vibráciám:
min. IK10
rozsah prevádzkovej teploty: od -20 °C až
+50 °C
dodávka vrátane montáže a konfigurácie
Overovací prenosný terminál pre
--
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revízorov 15 ks
verifikácia uskutočnených platieb
bezkontaktnými bankovými kartami
spoločností MasterCard a VISA
verifikácia bezkontaktných čipových kariet
DPMŽ - Mifare Classic a Mifare DESfire
poskytovanie informácií o kúpených
cestovných lístkov: počte a type, mieste
nákupu (číslo vozidla, číslo linky, číslo
spoja), dátume a čase, celkovej výšky platby
sprístupnenie funkcií terminálu až po
prihlásení oprávnenej osoby (revízora)
prostredníctvom elektronického
magnetického kľúča alebo čipovej karty
alebo PIN-u
bezdrôtová komunikácia s palubným
počítačom RG SRG-6000P
akceptácia platby a tlač papierového
potvrdenia o platbe bankovou (platobnou)
kartou v prípade úhrady sankcie
získavanie informácií o platnosti, neplatnosti
a zablokovaní predmetnej čipovej karty
akustické hlásenie všetkých prvkov kontroly
bezpečnostné štandardy a certifikáty: PCIPTS x a 3.x
konektivita: Wi-Fi a Bluetooth so
zabezpečením prenosu dát min. WPA 2 a
šifrovaním AES, GSM (2G/3G), microUSB
veľkosť uhlopriečky displeja: min. 2,5"
batériové napájanie s výdržou min. 12 hodín
nepretržitej prevádzky s možnosťou
dobíjania v dokovacej stanici
maximálne rozmery: 170 x 100 x 60 mm
štandard stupňa krytia ochrany: min. IP54
rozsah prevádzkovej teploty: -10 °C až +40
°C
dodávka vrátane konfigurácie na podmienky
DPMŽ

Cena spolu v EUR za predmet zákazky:

Lehota viazanosti ponuky:

do 31.08.2018

Identifikácia uchádzača, ktorý
predkladá ponuku:
Obchodné meno:
Adresa sídla:
IČO:
Meno a priezvisko osoby
oprávnenej predkladať ponuku:
Podpis oprávnenej osoby, ktorá
predkladá ponuku a pečiatka
organizácie:
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-Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú cenu
uvedie v EUR bez DPH.
-Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu ako cena celkom v EUR. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní písomne v tomto formulári nižšie.
-uvádzaná cena za predmet zákazky musí byť zaokrúhlená na dve desatinné miesta;

Podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky k dátumu predkladania ponuky uchádzač:
a) je platcom dane s pridanej hodnoty (DPH)*
b) nie je platcom dane s pridanej hodnoty (DPH)*
c) iné (tu uvedú informácie týkajúce sa platby DPH uchádzači so sídlom mimo Slovenskej
republiky)................................................................................................................................
*

označte zakrúžkovaním písmena
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Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií
Názov zákazky:
Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline

Tabuľka č. 1: Údaje uchádzača
1. Obchodné meno uchádzača:
2. Adresa sídla uchádzača:
3. IČO:
4. Štatutárny orgán (meno, priezvisko):
5. Osoba oprávnená podpisovať za organizáciu:
6. Kontaktná osoba a jej funkcia v organizácii:
7. Číslo telefónu a faxu kontaktnej osoby:
8. E-mailová adresa kontaktnej osoby:

Názov zákazky:
Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline
Tabuľka č. 1: Hodnotiace kritérium
-Obstarávateľská organizácia stanovila v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.
z. ako jediné hodnotiace kritérium najnižšiu cenu.
-Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého ponuka dosiahne v porovnaní s
ostatnými ponukami najnižšiu cenu spolu v EUR za kompletný predmet zákazky a splní
podmienky účasti, požiadavky stanovené obstarávateľskou organizáciou na predmet zákazky
a náležitosti ponuky.
-Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú cenu
uvedie v EUR bez DPH.
-Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu ako cena celkom v EUR. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní písomne v tomto formulári nižšie.
Hodnotiace kritérium
Cena spolu v EUR
-uvádzaná cena za predmet zákazky musí byť zaokrúhlená na dve desatinné miesta;
Podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky k dátumu predkladania ponuky uchádzač:
a) je platcom dane s pridanej hodnoty (DPH)*
b) nie je platcom dane s pridanej hodnoty (DPH)*
c) iné (tu uvedú informácie týkajúce sa platby DPH uchádzači so sídlom mimo Slovenskej
republiky)................................................................................................................................
*

označte zakrúžkovaním písmena
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Ponuka je vypracovaná pre obstarávateľskú organizáciu Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.,
Kvačalova 2, 011 40 Žilina.
Táto ponuka je záväzná do uplynutia lehoty viazanosti uvedenej v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.

Návrh na plnenie kritérií predkladá:
V ..........................., dňa ...................................

...........................................................................
štatutárny orgán uchádzača, resp. osoba oprávnená uchádzačom konať v mene uchádzača
(meno, priezvisko, podpis)
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Príloha č. 3: Identifikácia a špecifikácia zastávok MHD
Príloha č. 3: Identifikácia a špecifikácia zastávok MHD
Názov zákazky:
Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline

1. Zastávka: FATRANSKÁ, smer centrum
Druh panela: jednostranný, 5+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia
Menič elektrického napätia: áno
Poradové číslo stĺpa: 19/97
GPS súradnice stĺpa: 49.204761, 18.763135
Názov ulice: Vysokoškolákov
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2. Zastávka: FATRANSKÁ, smer Solinky
Druh panela: jednostranný, 5+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia/verejného osvetlenia
Menič elektrického napätia: áno
Poradové číslo stĺpa: 20/97
GPS súradnice stĺpa: 49.204745, 18.762938
Názov ulice: Vysokoškolákov
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3. Zastávka: HÁLKOVA, smer centrum
Druh panela: jednostranný, 8+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia
Menič elektrického napätia: áno
Kamerový systém: áno
Poradové číslo stĺpa: 84/94
GPS súradnice stĺpa: 49.219559, 18.733638
Názov ulice: Hálkova
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4. Zastávka: HÁLKOVA, smer Hájik
Druh panela: jednostranný, 8+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia/verejného osvetlenia
Menič elektrického napätia: áno
Kamerový systém: áno
Poradové číslo stĺpa: 81/94
GPS súradnice stĺpa: 49.219436, 18.733044
Názov ulice: Hálkova
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5. Zastávka: HLINSKÁ, smer Solinky
Druh panela: jednostranný, 5+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia/verejného osvetlenia
Menič elektrického napätia: áno
Poradové číslo stĺpa: 13/96
GPS súradnice stĺpa: 49.211096, 18.736402
Názov ulice: Hlinská
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6. Zastávka: HURBANOVA, smer železničná stanica (TESCO)
Druh panela: obojstranný, 8+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia/verejného osvetlenia
Menič elektrického napätia: áno
Kamerový systém: áno
Poradové číslo stĺpa: 66/94
GPS súradnice stĺpa: 49.225916, 18.740580
Názov ulice: Kálov
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7. Zastávka: HURBANOVA, smer polícia (úrad práce)
Druh panela: obojstranný, 8+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia/verejného osvetlenia
Menič elektrického napätia: áno
Kamerový systém: áno
Poradové číslo stĺpa: 46/94
GPS súradnice stĺpa: 49.225131, 18.737958
Názov ulice: J. M. Hurbana
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8. Zastávka: JASEŇOVÁ, smer centrum
Druh panela: jednostranný, 5+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia/verejného osvetlenia
Menič elektrického napätia: áno
Poradové číslo stĺpa: 54/96
GPS súradnice stĺpa: 49.199000, 18.745694
Názov ulice: Obvodová
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9. Zastávka: JASEŇOVÁ, smer Žilinská univerzita
Druh panela: jednostranný, 5+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia/verejného osvetlenia
Menič elektrického napätia: áno
Poradové číslo stĺpa: 51/96
GPS súradnice stĺpa: 49.198944, 18.746013
Názov ulice: Obvodová
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10. Zastávka: KOMENSKÉHO, smer Hliny
Druh panela: jednostranný, 5+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia
Menič elektrického napätia: áno
Poradové číslo stĺpa: 37A/96
GPS súradnice stĺpa: 49.217936, 18.737958
Názov ulice: Komenského
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11. Zastávka: KOŠICKÁ, TESCO HYP., smer centrum
Druh panela: jednostranný, 5+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia/verejného osvetlenia
Menič elektrického napätia: áno
Poradové číslo stĺpa: 66/94
GPS súradnice stĺpa: 49.219604, 18.757949
Názov ulice: Košická
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12. Zastávka: KOŠICKÁ, TESCO HYP., smer Vlčince
Druh panela: jednostranný, 5+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia
Menič elektrického napätia: áno
Poradové číslo stĺpa: 63/94
GPS súradnice stĺpa: 49.219534, 18.756888
Názov ulice: Košická
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13. Zastávka: KVAČALOVA, DPMŽ., smer centrum
Druh panela: jednostranný, 5+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia/verejného osvetlenia
Menič elektrického napätia: áno
Poradové číslo stĺpa: 19/94
GPS súradnice stĺpa: 49.222458, 18.719613
Názov ulice: Kvačalova
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14. Zastávka: LIMBOVÁ, smer centrum
Druh panela: jednostranný, 5+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia/verejného osvetlenia
Menič elektrického napätia: áno
Poradové číslo stĺpa: 21/96
GPS súradnice stĺpa: 49.196264, 18.740471
Názov ulice: Obvodová
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15. Zastávka: LIMBOVÁ, smer Žilinská univerzita
Druh panela: jednostranný, 5+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia/verejného osvetlenia
Menič elektrického napätia: áno
Poradové číslo stĺpa: 24/96
GPS súradnice stĺpa: 49.196179, 18.740890
Názov ulice: Obvodová
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16. Zastávka: MATEJA

BELA, smer centrum

Druh panela: jednostranný, 5+1

Osadenie: novovybudovaný samonosný stĺp
Druh napájania panela: elektrická prípojka
Poradové číslo stĺpa: vlastné nové – 1/17
GPS súradnice stĺpa: v súčasnosti neosadený
Názov ulice: Mateja Bela
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17. Zastávka: MATICE SLOVENSKEJ, smer centrum
Druh panela: jednostranný, 8+1
Osadenie: novovybudovaný samonosný stĺp Menič elektrického napätia: áno
Poradové číslo stĺpa: vlastné nové – 2/17
GPS súradnice stĺpa: v súčasnosti neosadený
Názov ulice: Matice slovenskej
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18. Zastávka: MOSTNÁ, smer centrum
Druh panela: jednostranný, 5+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia/verejného osvetlenia
Menič elektrického napätia: áno
Poradové číslo stĺpa: 55/96
GPS súradnice stĺpa: 49.214723, 18.737716
Názov ulice: Komenského
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19. Zastávka: MOSTNÁ, smer Solinky
Druh panela: jednostranný, 5+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia/verejného osvetlenia
Menič elektrického napätia: áno
Poradové číslo stĺpa: 63/96
GPS súradnice stĺpa: 49.213663, 18.736862
Názov ulice: Mostná
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20. Zastávka: OBCHODNÁ, smer centrum
Druh panela: jednostranný, 5+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia
Menič elektrického napätia: áno
Poradové číslo stĺpa: 81/93
GPS súradnice stĺpa: 49.210828, 18.760350
Názov ulice: Obchodná
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21. Zastávka: POLÍCIA, smer Hájik
Druh panela: jednostranný, 5+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia
Menič elektrického napätia: áno
Kamerový systém: áno
Poradové číslo stĺpa: 109/94
GPS súradnice stĺpa: 49.221138, 18.736799
Názov ulice: Hálkova
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22. Zastávka: POLÍCIA, smer Hurbanova
Druh panela: obojstranný, 5+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia/verejného osvetlenia
Menič elektrického napätia: áno
Kamerový systém: áno
Poradové číslo stĺpa: 21/94
GPS súradnice stĺpa: 49.222187, 18.737340
Názov ulice: Kuzmányho
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23. Zastávka: POLÍCIA, smer Solinky, TPD
Druh panela: jednostranný, 5+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia/verejného osvetlenia
Menič elektrického napätia: áno
Kamerový systém: áno
Poradové číslo stĺpa: 1/94
GPS súradnice stĺpa: 49.221365, 18.738355
Názov ulice: Romualda Zaymusa
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24. Zastávka: POĽNÁ, smer centrum
Druh panela: jednostranný, 5+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia/verejného osvetlenia
Menič elektrického napätia: áno
Poradové číslo stĺpa: 43/96
GPS súradnice stĺpa: 49.206635, 18.734718
Názov ulice: Hlinská
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25. Zastávka: POĽNÁ, smer Solinky
Druh panela: jednostranný, 5+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia/verejného osvetlenia
Menič elektrického napätia: áno
Poradové číslo stĺpa: 39/96
GPS súradnice stĺpa: 49.207248, 18.734979
Názov ulice: Hlinská
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26. Zastávka: POŠTOVÁ, smer centrum
Druh panela: jednostranný, 5+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia/verejného osvetlenia
Menič elektrického napätia: áno
Poradové číslo stĺpa: 49/96
GPS súradnice stĺpa: 49.213611, 18.757624
Názov ulice: Obchodná
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27. Zastávka: PREDMESTSKÁ, smer Vlčince
Druh panela: jednostranný, 5+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia/verejného osvetlenia
Menič elektrického napätia: áno
Poradové číslo stĺpa: 12/93
GPS súradnice stĺpa: 49.219897, 18.748357
Názov ulice: Predmestská
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28. Zastávka: PREDMESTSKÁ, smer železničná stanica
Druh panela: jednostranný, 5+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia
Menič elektrického napätia: áno
Poradové číslo stĺpa: 13/93
GPS súradnice stĺpa: 49.219975, 18.748785
Názov ulice: Predmestská
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29. Zastávka: RUDNAYOVA, smer centrum
Druh panela: jednostranný, 5+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia
Menič elektrického napätia: áno
Poradové číslo stĺpa: 83/97
GPS súradnice stĺpa: 49.203418, 18.740407
Názov ulice: Alexandra Rudnaya
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30. Zastávka: SLNEČNÉ NÁMESTIE, smer centrum
Druh panela: jednostranný, 5+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia/verejného osvetlenia
Menič elektrického napätia: áno
Poradové číslo stĺpa: 167
GPS súradnice stĺpa: 49.212993, 18.712495
Názov ulice: Mateja Bela
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31. Zastávka: SMREKOVÁ, smer centrum
Druh panela: jednostranný, 5+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia/verejného osvetlenia
Menič elektrického napätia: áno
Poradové číslo stĺpa: 89/96
GPS súradnice stĺpa: 49.199068, 18.734699
Názov ulice: Obvodová
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32. Zastávka: SMREKOVÁ, smer Žilinská univerzita
Druh panela: jednostranným 5+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia
Menič elektrického napätia: áno
Poradové číslo stĺpa: 92/96
GPS súradnice stĺpa: 49.198819, 18.734614
Názov ulice: Obvodová
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33. Zastávka: SPANYOLOVA, NEMOCNICA, smer centrum
Druh panela: jednostranný, 5+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia
Menič elektrického napätia: áno
Kamerový systém: áno
Poradové číslo stĺpa: 50/96
GPS súradnice stĺpa: 49.216693, 18.744551
Názov ulice: Vojtecha Spanyola
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34. Zastávka: SPANYOLOVA, NEMOCNICA, smer Vlčince
Druh panela: jednostranný, 5+1
Osadenie: novovybudovaný samonosný stĺp
Druh napájania panela: elektrická prípojka
Kamerový systém: áno
Poradové číslo stĺpa: vlastné nové 3/17
GPS súradnice stĺpa: v súčasnosti neosadný
Názov ulice: Vojtecha Spanyola
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35. Zastávka: STODOLOVA, smer centrum
Druh panela: jednostranný, 5+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia
Menič elektrického napätia: áno
Poradové číslo stĺpa: 198
GPS súradnice stĺpa: 49.215671, 18.709395
Názov ulice: Mateja Bela
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36. Zastávka: SV. CYRILA A METODA, smer centrum
Druh panela: jednostranný, 5+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia/verejného osvetlenia
Menič elektrického napätia: áno
Poradové číslo stĺpa: 143/93
GPS súradnice stĺpa: 49.213795, 18.763116
Názov ulice: Sv. Cyrila a Metoda
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37. Zastávka: SV. CYRILA A METODA, smer Fatranská
Druh panela: jednostranný, 5+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia/verejného osvetlenia
Menič elektrického napätia: áno
Poradové číslo stĺpa: 150/93
GPS súradnice stĺpa: 49.213711, 18.761935
Názov ulice: Sv. Cyrila a Matoda
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38. Zastávka: ŠTEFÁNIKOVO NÁMESTIE, smer nemocnica
Druh panela: obojstranný, 8+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia/verejného osvetlenia
Druh napájania panela: elektrická prípojka
Kamerový systém: áno
Poradové číslo stĺpa: 47/92
GPS súradnice stĺpa: 49.223179, 18.747346
Názov ulice: 1. mája
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39. Zastávka: ŠTEFÁNIKOVO NÁMESTIE, smer železničná stanica
Druh panela: jednostranný, 8+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia/verejného osvetlenia
Menič elektrického napätia: áno
Kamerový systém: áno
Poradové číslo stĺpa: 49/92
GPS súradnice stĺpa: 49.223337, 18.747413
Názov ulice: 1. mája
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40. Zastávka: VEĽKÁ OKRUŽNÁ, smer Hliny
Druh panela: obojstranný, 5+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia
Menič elektrického napätia: áno
Poradové číslo stĺpa: 9/96
GPS súradnice stĺpa: 49.219349, 18.740798
Názov ulice: Veľká okružná
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41. Zastávka: VEĽKÁ OKRUŽNÁ, smer nemocnica
Druh panela: obojstranný, 5+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia/verejného osvetlenia
Menič elektrického napätia: áno
Poradové číslo stĺpa: 12/96
GPS súradnice stĺpa: 49.219497, 18.740798
Názov ulice: Veľká okružná
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42. Zastávka: VYSOKOŠKOLÁKOV, smer centrum
Druh panela: jednostranný, 5+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia/verejného osvetlenia
Menič elektrického napätia: áno
Poradové číslo stĺpa: 80/96
GPS súradnice stĺpa: 49.213920, 18.748225
Názov ulice: Vysokoškolákov
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43. Zastávka: VYSOKOŠKOLÁKOV, smer Vlčince
Druh panela: jednostranný, 5+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia/verejného osvetlenia
Menič elektrického napätia: áno
Poradové číslo stĺpa: 14/03
GPS súradnice stĺpa: 49.213100, 18.750288
Názov ulice: Vysokoškolákov
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44. Zastávka: ZÁVODSKÁ, smer centrum
Druh panela: jednostranný, 5+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia
Menič elektrického napätia: áno
Poradové číslo stĺpa: 18/94
GPS súradnice stĺpa: 49.216132, 18.726527
Názov ulice: Závodská cesta

167

45. Zastávka: ŽELEZNIČNÁ STANICA, smer Hurbanova
Druh panela: obojstranný, 8+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia/verejného osvetlenia
Menič elektrického napätia: áno
Kamerový systém: áno
Poradové číslo stĺpa: 91/92
GPS súradnice stĺpa: 49.226944, 18.745225
Názov ulice: P. O. Hviezdoslava
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46. Zastávka: ŽELEZNIČNÁ STANICA, autobusové nástupište
Druh panela: jednostranný, 5+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia/verejného osvetlenia
Menič elektrického napätia: áno
Kamerový systém: áno
Poradové číslo stĺpa: 78/92
GPS súradnice stĺpa: 49.225942, 18.747997
Názov ulice: P. O. Hviezdoslava
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47. Zastávka: ŽELEZNIČNÁ STANICA, VŠZP
Druh panela: obojstranný, 5+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia/verejného osvetlenia
Menič elektrického napätia: áno
Kamerový systém: áno
Poradové číslo stĺpa: 86/92
GPS súradnice stĺpa: 49.226328, 18.746589
Názov ulice: P. O. Hviezdoslava
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48. Zastávka: ŽILINSKÁ UNIVERZITA, smer Solinky
Druh panela: jednostranný, 5+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia/verejného osvetlenia
Menič elektrického napätia: áno
Poradové číslo stĺpa: 68
GPS súradnice stĺpa: 49.201578, 18.754436
Názov ulice: Veľký diel
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49. Zastávka: ŽILINSKÁ UNIVERZITA, smer Vlčince
Druh panela: jednostranný, 5+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia/verejného osvetlenia
Menič elektrického napätia: áno
Poradové číslo stĺpa: 75
GPS súradnice stĺpa: 49.201038, 18.755288
Názov ulice: Veľký diel
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50. Zastávka: ŽITNÁ, smer centrum
Druh panela: jednostranný, 5+1
Osadenie: stĺp trakčného vedenia/verejného osvetlenia
Menič elektrického napätia: áno
Poradové číslo stĺpa: 63/02
GPS súradnice stĺpa: 49.210956, 18.720849
Názov ulice: Juraja Závodského
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Príloha č. 4: Skladba vozidlového parku pre účel osadenia prvkov informačného
systému
Príloha č. 4: Skladba vozidlového parku pre účel osadenia prvkov
informačného systému
Názov zákazky:
Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline

Druh vozidla

Autobus Autobus Trolejbus Trolejbus Trolejbus Trolejbus Trolejbus Trolejbus
solo
kĺbový
solo
kĺbový
solo
kĺbový
solo
kĺbový

SPOLU

Počet dverí

3

4

4

5

3

4

3

4

-

Počet vozidiel
tohto typu

5

5

7

8

1

10

4

4

44

Označovače
cestovných
lístkov

25

35

49

72

0

0

0

0

181

Snímače
automatického
počítania
cestujúcich
(APC)

15

20

28

40

3

40

12

16

174

174

Príloha č. 5: Harmonogram dodania
Príloha č. 5: Harmonogram dodania
Názov zákazky:
Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline

ČASŤ DODANIA

I.

Modernizácia vozidlového
komunikačného systému

ID

1

Vozidlový komunikačný systém

2

Hlavný dispečerský server
Diskové úložisko vrátane stojanového
rozvádzača
Sieťové úložisko NAS
Záložný zdroj UPS pre server
Sieťový prepínač
Serverový SW
Veľkoplošný displej
Dispečerská pracovná stanica
Špecializovaný dispečerský pult
Pracovná stanica vedúceho dispečera
Pracovná stanica kamerového systému
Dispečerský softvér
Webová informačná aplikácia
Mobilná aplikácia
Jednostranný elektronický zastávkový
panel typu 5+1

3
Modernizácia serverového
II.
dispečerského vybavenia

III.

Modernizácia
dispečerského riadenia

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Elektronické zastávkové
IV. informačné panely a
internetový predaj

POLOŽKA

17

Obojstranný elektronický zastávkový
panel typu 5+1

18

Jednostranný elektronický zastávkový
panel typu 8+1

19
20
21
22
23

Obojstranný elektronický zastávkový
panel typu 8+1
Menič napätia
Kamerový zastávkový systém
Internetový predaj cestovných lístkov
Terminály
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DODACIA
LEHOTA
12
MESIACOV

8
MESIACOV

8
MESIACOV

12
MESIACOV

Príloha č. 6: Vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 6: Vyhlásenie uchádzača
Názov zákazky:
Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Uchádzač:
Obchodné meno, adresa sídla: .................................................................. IČO:
.................................................................................. týmto čestne vyhlasuje,
-že je oboznámený s podmienkami zadanými obstarávateľskou organizáciou
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch,
v sprievodnej dokumentácii k týmto súťažným podkladom a v návrhu zmluvy;
-že ním poskytnuté údaje sú úplné a pravdivé;
-že súhlasí so zverejnením ponuky v profile obstarávateľskej organizácie tak, ako
ukladá zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a to:
a) bez obmedzenia*
b) s obmedzením: označenie miesta ponuky za dôverné*
-že súhlasí s použitím ponuky resp. jej častí obstarávateľskou organizáciou a to:
a) súhlasím bez obmedzenia*
b) súhlasím s obmedzením častí: .....*
c) nesúhlasím*

V ........................ dňa ......................

.................................................................
štatutárny orgán uchádzača, resp. osoba
oprávnená uchádzačom konať v mene
uchádzača
(meno, priezvisko, podpis)

Poznámka: *Uchádzač zreteľne označí uplatnené písmeno krúžkom, v prípade
zverejnenia obsahu ponuky s obmedzením presne označí dôverné miesta svojej
ponuky.
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Príloha č. 7: Identifikačné údaje uchádzača
Príloha č. 7: Identifikačné údaje uchádzača
Názov zákazky:
Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline

Identifikačné údaje uchádzača v súlade s výpisom z obchodného (živnostenského)
registra:
Názov spoločnosti:
Sídlo alebo miesto podnikania:
PSČ:
Mesto:
Štát:
Štatutárny zástupca:
Kontaktná osoba uchádzača vo verejnej súťaži:
E-mail kontaktnej osoby uchádzača:
Telefónne číslo kontaktnej osoby uchádzača:

Za uchádzača vyplnil štatutárny orgán uchádzača, resp. osoba oprávnená
uchádzačom konať v mene uchádzača:
titul, meno, priezvisko:
funkcia:
dátum, miesto, podpis:

Poznámka: Tento formulár môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje.
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Príloha č. 8: Splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov
Príloha č. 8: Splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov
Názov zákazky:
Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline

Splnomocnenie pre osobu konajúcu za skupinu dodávateľov
Splnomocniteľ / splnomocnitelia (všetci členovia skupiny dodávateľov):
(Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený
meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov
štatutárneho orgánu; ak ide o právnickú osobu)
(Meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO člena skupiny
dodávateľov; ak ide o fyzickú osobu)
...
udeľuje/ú splnomocnenie splnomocnencovi:
meno, priezvisko a trvalý pobyt osoby konajúcej za člena skupiny dodávateľov
na prijímanie pokynov a vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene všetkých
členov skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní s názvom zákazky
Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline, vrátane konania pri uzatvorení
Kúpnej zmluvy, ako aj konania pri plnení Kúpnej zmluvy a z Kúpnej zmluvy
vyplývajúcich právnych vzťahov.
Za splnomocniteľa 1*: v ............................, dňa ............................
podpis splnomocniteľa ................................
Za splnomocniteľa 2*: v ............................, dňa ............................
podpis splnomocniteľa ................................
*doplniť podľa potreby a podpisy splnomocniteľov úradne overiť

Poznámka: Tento formulár môže mať aj inú formu, musí však obsahovať
požadované údaje.
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Príloha č. 9: Zoznam subdodávateľov
Príloha č. 9: Zoznam subdodávateľov
Názov zákazky:
Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline

Názov
subdodávateľa

Predmet
subdodávky

IČO

Podiel zákazky (v
%) v úmysle
zadaný
subdodávateľovi

Meno, priezvisko, podpis: .................................................
(štatutárnym orgán uchádzača, resp. osoba oprávnená uchádzačom konať v mene
uchádzača)
Dátum, miesto: .............................
V prípade, že uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi, Prílohu č. 9 predloží tiež a v stĺpci %
podiel zákazky (v %) v úmysle zadaný subdodávateľovi uvedie hodnotu 0,00 %.
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Príloha č. 10: Jednotný európsky dokument
Príloha č. 10: Jednotný európsky dokument
Názov zákazky:
Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v Žiline

JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT – FORMULÁR v.1.00

Časť I : Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného
obstarávateľa alebo obstarávateľa
V prípade postupov verejného obstarávania, v ktorých bola výzva na súťaž uverejnená v Úradnom
vestníku Európskej únie, sa informácie požadované v časti I zobrazia automaticky za predpokladu,
že na vytvorenie a vyplnenie jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie sa použije
elektronická služba jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie1. Referenčné číslo
príslušného oznámenia2 uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie :
Ú. v. EÚ S číslo [ 033/2018 ], dátum [ 16.02.2018 ]
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ S : [ 2 ][ 0 ][ 1 ] [ 8 ]/S[ 0 ][ 3 ][ 3 ]-[ 0 ][ 7 ][ 2 ][ 6 ][ 4 ][ 1 ]
Ak v Úradnom vestníku Európskej únie nebola uverejnená žiadna výzva na súťaž, verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ musí vyplniť informácie umožňujúce jednoznačnú identifikáciu
postupu verejného obstarávania.
V prípade, keď nie je potrebné uverejnenie oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, uveďte
ďalšie informácie umožňujúce jednoznačnú identifikáciu postupu verejného obstarávania (napr.
odkaz
na uverejnenie na vnútroštátnej úrovni). [...........]
INFORMÁCIE O POSTUPE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Informácie požadované v časti I sa zobrazia automaticky za predpokladu, že na vytvorenie
a vyplnenie jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie sa použije spomínaná
elektronická služba jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie. Ak sa tieto informácie
nezobrazia automaticky, musí ich vyplniť hospodársky subjekt.
Identifikácia obstarávateľa3
Názov:

Odpoveď:
[Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.,
Kvačalova 2, 011 40 Žilina ]

1

Útvary Komisie bezplatne sprístupnia elektronickú službu jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie
verejným obstarávateľom, obstarávateľom, hospodárskym subjektom, poskytovateľom elektronických služieb
a iným zainteresovaným stranám.
2
V prípade verejných obstarávateľov: buď predbežné oznámenie používané ako prostriedok vyzvania na
súťaž, alebo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. V prípade obstarávateľov : pravidelné
informatívne oznámenie používané ako prostriedok výzvy na súťaž, oznámenie o vyhlásení verejného
obstarávania alebo oznámenia o existencii kvalifikačného systému.
3
Informácie, ktoré majú byť prevzaté z oddielu I bod I.1 príslušného oznámenia, v prípade spoločného
obstarávania uveďte mená všetkých zúčastnených obstarávateľov.
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Odpoveď: nadlimitná zákazka
[ Informatizácia mestskej hromadnej dopravy v
Žiline]
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný [ VS01/2018 ]
obstarávateľ alebo obstarávateľ (ak sa
uplatňuje)5:
O aké obstarávanie ide?
Názov alebo skrátený opis obstarávania4

Všetky ostatné informácie vo všetkých oddieloch jednotného európskeho dokumentu pre
obstarávanie vypĺňa hospodársky subjekt.
Časť II : Informácie týkajúce sa hospodárskeho subjektu
A : INFORMÁCIE O HOSPODÁRSKOM SUBJEKTE

4
5

Pozri body II.1.1 a II.1.3 príslušného oznámenia.
Pozri bod II.1.1 príslušného oznámenia.
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Identifikácia:
Názov :
Identifikačné číslo pre DPH, ak sa uplatňuje:

Odpoveď:
[ ]
[ ]

Ak sa identifikačné číslo pre DPH neuplatňuje,
uveďte ich národné identifikačné číslo, ak sa
vyžaduje a je uplatniteľné.
Poštová adresa:

[ ]

Kontaktné osoby6:
Telefón:
E-mail:
Internetová adresa (webová adresa)(ak je k
dispozícii):
Všeobecné informácie:
Je hospodársky subjekt mikropodnik7, malý
alebo stredný podnik?

[...........]
[...........]
[...........]
[...........]

Len v prípade, ak je obstarávanie vyhradené8: je
hospodársky subjekt chránená pracovná dielňa,
„sociálny podnik“9 alebo zabezpečí plnenie
zákazky v rámci programov chránených
pracovných miest?
Ak áno,

[...........]

Odpoveď:
Áno

Nie

Áno

Nie

[...........]

aký je zodpovedajúci percentuálny podiel
zdravotne postihnutých alebo znevýhodnených
[...........]
pracovníkov?
Ak sa to vyžaduje, uveďte, do ktorej kategórie
alebo kategórií zdravotne postihnutých alebo
znevýhodnených pracovníkov patria príslušní
zamestnanci?
V príslušných prípadoch: je hospodársky
6

Poskytnutie informácie o kontaktných osobách toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.
Porovnaj odporúčanie Komisie zo 6. mája 2003 týkajúce sa definície mikropodnikov, malých a stredných
podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36). Táto informácia sa vyžaduje len na štatistické účely. Mikropodniky:
podniky, ktoré zamestnávajú menej než 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha
neprekračuje 2 milióny EUR.
7

Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná
súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR.
Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako
250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43
miliónov EUR.
8

Pozri oznámenie o ponuke, bod III. 1.5.
To znamená, že jeho hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia zdravotne postihnutých alebo
znevýhodnených osôb.
9
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subjekt
zapísaný
v úradnom
zozname
schválených hospodárskych subjektov alebo má
rovnocenné osvedčenie (napríklad v rámci
národného (pred)kvalifikačného systému)?
Ak áno:

Áno

Neuplatňuje sa

Nie

Odpovedzte na zvyšné časti tohto oddielu,
oddielu B a v príslušnom prípade oddielu C
tejto časti, v prípade potreby vyplňte časť
V a v každom prípade vyplňte a podpíšte
časť VI.
a) [...........]
a) Uveďte názov zoznamu alebo
osvedčenia a v príslušnom prípade
príslušné číslo zápisu alebo osvedčenia:
b) Ak je osvedčenie o zápise alebo
osvedčenie k dispozícií v elektronickom
formáte, uveďte:
c) Uveďte odkazy, na ktorých je založený
zápis alebo osvedčenie a v príslušnom
prípade klasifikáciu získanú v úradnom
zozname10:
d) Vzťahuje sa zápis alebo osvedčenie na
všetky požadované podmienky účasti?

b) (webová adresa, vydávajúci orgán alebo
subjekt, presný odkaz na
dokumentáciu):
[...........][...........][...........][...........]
c) [...........]

Áno

d)

Nie

Ak nie:
Vyplňte navyše aj chýbajúce informácie
v časti IV, oddiely A, B, C alebo D, a to
podľa potreby
Len ak sa to vyžaduje v príslušnom
oznámení alebo súťažných podkladoch:

d)

d) Bude môcť hospodársky subjekt
poskytnúť osvedčenie, pokiaľ ide
o platbu príspevkov na sociálne
zabezpečenie a daní, alebo informácie,
ktoré verejnému obstarávateľovi alebo
obstarávateľovi umožnia získať toto
osvedčenie priamo prostredníctvom
prístupu do vnútroštátnej databázy
v ktoromkoľvek členskom štáte, ktorá je
k dispozícii bezplatne?
Ak je príslušná dokumentácia
v elektronickom formáte, uveďte:

10

Áno

Nie

(webová adresa, vydávajúci orgán alebo
subjekt, presný odkaz na dokumentáciu):
dostupná [...........][...........][...........][...........]

Ak existujú odkazy a klasifikácie, tak sú uvedené v osvedčení.
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Forma účasti:
Zúčastňuje sa hospodársky subjekt na postupe
obstarávania spoločne s inými subjektmi11?

Odpoveď:
Áno

Nie

Ak áno, zaistite, aby príslušné ostatné subjekty poskytli osobitný formulár JED pre
obstarávanie.
Ak áno:
a) Uveďte úlohu hospodárskeho subjektu
a) [...........]
v rámci skupiny (vedúci subjekt, subjekt
zodpovedný za osobitné úlohy...):
b) Uveďte iné hospodárske subjekty, ktoré
b) [...........]
sa zúčastňujú na postupe obstarávania
spoločne:
c) V prípade potreby názov zúčastnenej
c) [...........]
skupiny:
Časti
Odpoveď:
Ak je to uplatniteľné, oznámenie častí, o ktoré
[ ]
sa hospodársky subjekt chce uchádzať:

B : INFORMÁCIE O ZÁSTUPCOCH HOSPODÁRSKEHO SUBJEKTU
V príslušnom prípade uveďte meno a adresu osoby oprávnenej zastupovať hospodársky subjekt na
účely tohto postupu obstarávania:
Zastúpenie, ak existuje:
Celé meno;
Doplnené dátumom a miestom narodenia, ak sa
vyžadujú:
Pozícia/zastupujúci:
Poštová adresa:
Telefón:
E-mail:
Ak je to potrebné, uveďte potrebné informácie
o zastúpení (jeho formu, rozsah, účel...):

Odpoveď:
[...........]
[...........]
[...........]
[...........]
[...........]
[...........]
[...........]

C : INFORMÁCIE O VYUŽÍVANÍ KAPACÍT INÝCH SUBJEKTOV
Dôvera:
Odpoveď:
Využíva hospodársky subjekt kapacity iných
subjektov, aby mohol splniť podmienky účasti
Áno
Nie
stanovené v časti IV a prípadne kritéria
a pravidlá stanovené ďalej v časti V?

11

Najmä ako súčasť skupiny, konzorcia, spoločného podniku alebo podobne.
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Ak áno, predložte samostatný formulár jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie,
v ktorom budú uvedené informácie požadované v oddiele A a B tejto časti a časti III pre každý
z príslušných subjektov, riadne vyplnený a s podpisom príslušných subjektov.
Upozorňujeme, že tento formulár by mal zahŕňať aj technikov alebo technické orgány, ktoré
priamo nepatria k podniku hospodárskeho subjektu, najmä tých, ktorí zodpovedajú za kontrolu
kvality, a v prípade verejných zákaziek na práce by mal zahŕňať technikov alebo technické orgány,
na ktoré sa môže hospodársky subjekt obrátiť so žiadosťou o vykonanie práce.
Pokiaľ je to relevantné pre špecifickú kapacitu alebo kapacity, ktoré hospodársky subjekt využíva,
uveďte informácie v časti IV a V pre každý z príslušných subjektov12.
D : INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA SUBDODÁVATEĽOV, KTORÝCH KAPACITY
HOSPODÁRSKY SUBJEKT NEVYŽÍVA
(Tento oddiel sa vyplní len vtedy, ak tieto informácie vyslovene vyžaduje verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ).
Subdodávatelia:
Má hospodársky subjekt v úmysle zadať
niektorú časť zákazky tretím stranám?

Odpoveď:
Áno

Nie

Ak áno a pokiaľ sú známe, uveďte zoznam
navrhovaných subdodávateľov:
[...........]
Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyslovene požaduje tieto informácie okrem
informácií v tomto oddiele, uveďte informácie požadované v oddieloch A a B tejto časti
a časti III pre každého (pre každú z kategórií) z príslušných subdodávateľov.
Časť III: Dôvody na vylúčenie
A: DÔVODY TÝKAJÚCE SA ODSÚDENIA ZA TRESTNÝ ČIN
V článku 57 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ sa stanovujú tieto dôvody vylúčenia:
1. Účasť v zločineckej organizácii13;
2. Korupcia14;
3. Podvod15;
12

Napríklad technické orgány zapojené do kontroly kvality: Časť IV oddiel C bod 3.
Ako sa vymedzuje v článku 2 rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti
organizovanému zločinu (Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42).
14
Ako sa vymedzuje v článku 3 Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo
úradníkov členských štátov Európskej únie (Ú. v. ES C 195, 25.6.1997, s. 1), a v článku 2 ods. 1 rámcového
rozhodnutia Rady 2003/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore (Ú. v. EÚ L 192,
31.7.2003, s. 54). Tento dôvod na vylúčenie zahŕňa aj korupciu v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov
verejného obstarávateľa (obstarávateľa) alebo hospodárskeho subjektu.
15
V zmysle článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES C 316,
27.11.1995, s. 48).
13
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4. Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými činnosťami16;
5. Pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu17;
6. Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi18;

Dôvody týkajúce sa odsúdení za trestný čin
podľa
vnútroštátnych
ustanovení
vykonávajúcich dôvody uvedené v článku 57
ods. 1 smernice:
Bol samotný hospodársky subjekt alebo
osoba, ktorá je členom jeho správneho,
riadiaceho alebo kontrolného orgánu alebo
ktorá v ňom má právomoc zastupovať, prijímať
rozhodnutia alebo vykonávať v ňom kontrolu,
konečným rozsudkom odsúdený z jedného
z uvedených dôvodov rozsudkom vyneseným
najviac pred piatimi rokmi, alebo v prípade
ktorého sa lehota vylúčenia stanovená priamo
v rozsudku naďalej uplatňuje?
Ak áno, uveďte20:
a) dátum odsúdenia, uveďte, o ktoré body
1 až 6 ide a dôvod odsúdenia,
b) totožnosť osoby, ktorá bola usvedčená;
c) pokiaľ sa stanovuje priamo
v rozsudku:

Odpoveď:

Áno

Nie

Ak je príslušná dokumentácia dostupná
v elektronickom formáte, uveďte: (webovú
adresu, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný
odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]19
a) dátum:[ ], bod/body: [ ], dôvody: [ ]
b) [...........]
c) dĺžku obdobia vylúčenia. [...........]
a príslušný bod/body [ ]
Ak je príslušná dokumentácia dostupná
v elektronickom formáte, uveďte: (webovú
adresu, vydávajúci orgán alebo subjekt, presný
odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]21

V prípade odsúdenia prijal hospodársky subjekt
opatrenia, aby sa preukázala jeho spoľahlivosť
napriek existencii relevantného dôvodu na
vylúčenie22 („samo očistenie“)?

Áno

Nie

16

Ako sú vymedzené v článkoch 1 a 3 rámcového rozhodnutia Rady z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (Ú. v.
ES L 164, 22.6.2002, s. 3). Tento dôvod na vylúčenie zahŕňa aj podnecovanie alebo napomáhanie alebo
navádzanie alebo pokus o spáchanie trestného činu v súlade s článkom 4 uvedeného rámcového rozhodnutia.
17
Ako sa vymedzuje v článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005
o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v.
EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15).
18
Ako sa vymedzuje v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011
o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza
rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV (Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1).
19

Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je potrebné.
Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je potrebné.
21
Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je potrebné.
22
V súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami, ktorými sa vykonáva článok 57 ods. 6 smernice 2014/24/EÚ.
20
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Ak áno, opíšte prijaté opatrenia23:

[...........]

B: DÔVODY TÝKAJÚCE SA PLATBY DANÍ ALEBO PRÍSPEVKOV NA
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
Platby daní alebo príspevkov na sociálne
Odpoveď:
zabezpečenie:
Splnil hospodársky subjekt všetky svoje
povinnosti týkajúce sa platby daní alebo
Áno
Nie
príspevkov na sociálne zabezpečenie, a to
v krajine, v ktorej sídli, ako aj v členskom štáte
verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ak
ide o inú krajinu, ako je krajina sídla?
Dane
Ak nie, uveďte:
a) Krajinu alebo príslušný členský štát
b) Príslušnú sumu
c) Spôsob stanovenia tohto porušenia
povinností

a) [...........]
b) [...........]

1. Prostredníctvom súdneho alebo
administratívneho rozhodnutia:

a) [...........]
b) [...........]

Áno

c1)
Nie

-

Je rozhodnutie konečné a záväzné?

-

Uveďte dátum odsudzujúceho rozsudku
a rozhodnutia.

-

Príspevky
na
sociálne zabezpečenie

V prípade odsúdenia, pokiaľ sa
stanovuje priamo v rozsudku, aj dĺžku
obdobia vylúčenia:

Áno

c1)

Áno

Nie
Nie

Áno

- [...........]

- [...........]

- [...........]

- [...........]

Nie

2. Inými prostriedkami? Spresnite:
c2) [...........]
d) Splnil hospodársky subjekt svoje
povinnosti tým, že zaplatil alebo uzavrel
Áno
Nie
záväznú dohodu s cieľom zaplatiť
splatné dane alebo príspevky na
sociálne zabezpečenie vrátane
akýchkoľvek prípadných vzniknutých
Ak áno, uveďte
úrokov alebo sankcií?
podrobnosti:
[...........]
23

c2) [...........]
Áno

Nie

Ak áno, uveďte
podrobnosti:
[...........]

Vysvetlenie by so zreteľom na povahu spáchaných trestných činov (presné, opakované a systematické...)
malo ukazovať primeranosť prijatých opatrení.
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Ak príslušné dokumenty týkajúce sa platby daní (webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt,
alebo príspevkov sociálneho zabezpečenia sú presný odkaz na dokumentáciu)24:
dostupné v elektronickom formáte, uveďte:
[...........][...........][...........]
C: DÔVODY TÝKAJÚCE SA KONKURZU, KONFLIKTU ZÁUJMOV ALEBO
ODBORNÉHO POCHYBENIA25
Upozorňujeme, že na účely tohto obstarávania mohli byť niektoré z nasledujúcich dôvodov
na vylúčenie presnejšie vymedzené vo vnútroštátnom práve, v príslušnom alebo súťažných
podkladoch. Vo vnútroštátnych právnych predpisoch sa preto môže napríklad ustanoviť, že
pojem „závažné odborné pochybenie“ sa môže vzťahovať na niekoľko rôznych foriem
správania.
Informácie týkajúce sa prípadného
konkurzu, konfliktu záujmov alebo
profesionálneho pochybenia
Porušil hospodársky subjekt, podľa jeho
vedomostí, svoje povinnosti v oblasti
environmentálneho, sociálneho a pracovného
práva26?

Nachádza sa hospodársky subjekt v niektorej
z týchto situácií:
a) úpadok, alebo
b) konkurz alebo likvidácia, alebo
c) prebieha vyrovnávacie konanie alebo
d) je v akejkoľvek podobnej situácii
vyplývajúcej z podobného konania
podľa vnútroštátnych zákonov a iných
právnych predpisov27 alebo
e) jeho aktíva spravuje likvidátor alebo súd
alebo
f) jeho podnikateľské činnosti sú
pozastavené?
Ak áno:
- Uveďte podrobné informácie:
- Uveďte dôvody, prečo je hospodársky
subjekt napriek tomu schopný plniť
24

Odpoveď:

Áno

Nie

Ak áno, prijal hospodársky subjekt opatrenia,
aby sa preukázala jeho spoľahlivosť napriek
existencii dôvodu na vylúčenie („samo
očistenie“)?
Áno ☐
Nie ☐
Ak prijal opatrenia, opíšte prijaté opatrenia:
[...........]
Áno

Nie

- [...........]
- [...........]

Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je potrebné.
Pozri článok 57 ods. 4 smernice 2014/24/EÚ.
26
Ako je uvedené na účely tohto obstarávania vo vnútroštátnom práve, v príslušnom oznámení alebo
v súťažných podkladoch alebo v článku 18 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ.
27
Pozri vnútroštátne právo, príslušné oznámenie alebo súťažné podklady.
25
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zákazku, pričom sa zohľadnia platné
vnútroštátne pravidlá a opatrenia
týkajúce sa pokračovania podnikateľskej
činnosti za týchto okolností28?
Ak je príslušná dokumentácia dostupná
v elektronickom formáte, uveďte:

(webová adresa, vydávajúci orgán alebo
subjekt, presný odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]

Dopustil sa hospodársky subjekt závažného
odborného pochybenia29?

Áno

Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie:

Nie

[...........]
Ak áno, prijal hospodársky subjekt
samočistiace opatrenia?
Áno

Nie

Ak prijal opatrenia, opíšte prijaté opatrenia:
[...........]
Uzatvoril hospodársky subjekt dohody s inými
hospodárskymi subjektmi s cieľom narušiť
hospodársku súťaž?

Áno

Nie

[...........]

Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie:

Ak áno, prijal hospodársky subjekt
samočistiace opatrenia?
Áno ☐
Nie ☐
Ak prijal opatrenia, opíšte prijaté opatrenia:
[...........]
Vie hospodársky subjekt o akomkoľvek
konflikte záujmov30 z dôvodu jeho účasti na
postupe obstarávania?
Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie:
Poskytoval hospodársky subjekt alebo podnik
súvisiaci
s hospodárskym
subjektom
poradenstvo verejnému obstarávateľovi alebo
obstarávateľovi alebo bol iným spôsobom
zapojený do prípravy postupu obstarávania?

Áno

Nie

[...........]
Áno

Nie

[...........]
28

Tieto informácie sa nemusia uviesť, ak vylúčenie hospodárskych subjektov v jednom z prípadov uvedených
pod písmenami a) až f) je povinné podľa platného vnútroštátneho práva bez možnosti výnimky, keď je však
hospodársky subjekt schopný realizovať zákazku.
29

V prípade potreby pozri definície vo vnútroštátnom práve, príslušnom oznámení alebo v súťažných
podkladoch.
30
Ako sa uvádza vo vnútroštátnom práve, príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch.
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Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie:
Stalo sa hospodárskemu subjektu, že
predchádzajúca
verejná
zákazka,
predchádzajúca
verejná
zákazka
s obstarávateľom
alebo
predchádzajúca
koncesná zmluva bola ukončená predčasne,
alebo že došlo k škode alebo iným
porovnateľným sankciám v súvislosti s touto
predchádzajúcou zákazkou?
Ak áno, uveďte podrobnejšie informácie:

Áno

Nie

[...........]
Ak áno, prijal hospodársky subjekt
samočistiace opatrenia?
Áno

Nie

Ak prijal opatrenia, opíšte prijaté opatrenia:
[...........]
Môže hospodársky subjekt potvrdiť, že:
a) nie je vinný zo závažného skreslenia pri
predkladaní informácií vyžadovaných na
overenie neexistencie dôvodov na
vylúčenie alebo splnenia podmienok
účasti;
b) nezadržal takéto informácie;
c) môže bezodkladne predložiť podporné
dokumenty požadované verejným
obstarávateľom alebo obstarávateľom a
d) nenáležite neovplyvňoval rozhodovací
proces verejného obstarávateľa s cieľom
získať dôverné informácie, ktoré môžu
poskytnúť nenáležité výhody v rámci
postupu verejného obstarávania, alebo
z nedbalosti neposkytol zavádzajúce
informácie, ktoré môžu mať podstatný
vplyv na rozhodnutia týkajúce sa
vylúčenia, výberu alebo zadania
zákazky?

Áno

Nie

D: INÉ DÔVODY NA VYLÚČENIE, KTORÉ MÔŽU BYŤ STANOVENÉ VO
VNÚTROŠTÁTNYCH PRÁVNYCH PREDPISOCH ČLENSKÉHO ŠTÁTU VEREJNÉHO
OBSTARÁVATEĽA ALEBO OBSTARÁVATEĽA
Čisto vnútroštátne dôvody vylúčenia
Odpoveď:
Uplatňujú sa čisto vnútroštátne dôvody
vylúčenia, ktoré sú špecifikované v príslušnom
Áno
Nie
oznámení alebo súťažných podkladoch?
Ak je dokumentácia požadovaná v príslušnom
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(webová

adresa,

vydávajúci

orgán

alebo

oznámení alebo v súťažných podkladoch subjekt, presný odkaz na dokumentáciu):
dostupná v elektronickom formáte, uveďte:
[...........][...........][...........]31
V prípade, že sa uplatňujú len čisto
vnútroštátne dôvody vylúčenia, prijal
Áno
Nie
hospodársky subjekt samočistiace opatrenia?
[...........]

Ak ich prijal, opíšte prijaté opatrenia:

Časť IV : Podmienky účasti

V súvislosti s podmienkami účasti (oddiel α alebo oddiely A až D tejto časti) hospodársky subjekt vyhlasuje, že :

α: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI
Hospodársky subjekt by mal toto políčko vyplniť iba v prípade, ak verejný obstarávateľ
alebo obstarávateľ uviedol v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch uvedených
v oznámení,
že hospodársky subjekt môže vyplniť len oddiel α časti IV bez toho, aby musel vyplniť iné
oddiely časti IV:
Splnenie všetkých podmienok účasti

Odpoveď

Spĺňa požadované podmienky účasti:

Áno

Nie

A: VHODNOSŤ
Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, keď verejný obstarávateľ
alebo obstarávateľ v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch uvedených
v oznámení vyžadoval tieto podmienky účasti.
Vhodnosť
1. Je zapísaný v príslušných profesijných
alebo obchodných registroch vedených
v členskom štáte, v ktorom má hospodársky
subjekt sídlo32:

Odpoveď
[...........]

(webová adresa, vydávajúci orgán alebo
Ak je príslušná dokumentácia dostupná subjekt, presný odkaz na dokumentáciu):
v elektronickom formáte, uveďte:
[...........][...........][...........]
2. V prípade zákaziek na poskytnutie
služieb:
Áno
Nie
je osobitné povolenie alebo členstvo
Ak áno, spresnite, o ktoré povolenie alebo
v konkrétnej organizácii potrebné na to, aby
členstvo ide a uveďte, či ich hospodársky
31

Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.

32

Ako sa uvádza v prílohe XI k smernici 2014/24/EÚ; na hospodárske subjekty z určitých členských štátov sa
môže vzťahovať povinnosť dodržiavať iné požiadavky stanovené v uvedenej prílohe.
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bolo možné poskytovať príslušné služby
v krajine usadenia hospodárskeho subjektu?

subjekt má: [...........]
Áno

Ak je príslušná dokumentácia dostupná
v elektronickom formáte, uveďte:

Nie

(webová adresa, vydávajúci orgán alebo
subjekt, presný odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]

B: EKONOMICKÉ A FINANČNÉ POSTAVENIE
Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, keď verejný obstarávateľ
alebo obstarávateľ v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch uvedených
v oznámení vyžadoval tieto podmienky účasti.
Ekonomické a finančné postavenie
1.a) Ročný obrat („všeobecný“) hospodárskeho
subjektu za niekoľko finančných rokov
vyžadovaný v príslušnom oznámení alebo
v súťažných podkladoch je takýto:

Odpoveď:
rok: [...........] obrat: [...........] [...] mena
rok: [...........] obrat: [...........] [...] mena
rok: [...........] obrat: [...........] [...] mena

A/alebo
(počet rokov, priemerný obrat):
[...........] obrat: [...........] [...] mena

1.b) Priemerný ročný obrat hospodárskeho
subjektu za niekoľko rokov vyžadovaný
v príslušnom oznámení alebo súťažných
podkladoch je takýto33:
Ak je príslušná dokumentácia dostupná
v elektronickom formáte, uveďte:
2.a) Ročný („osobitný“) obrat hospodárskeho
subjektu v oblasti činnosti, na ktorú sa
vzťahuje zmluva a ktorá je špecifikovaná
v príslušnom oznámení alebo súťažných
podkladoch pre požadovaný počet finančných
rokov je takýto:

(webová adresa, vydávajúci orgán alebo
subjekt, presný odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]
rok: [...........] obrat: [...........] [...] mena
rok: [...........] obrat: [...........] [...] mena
rok: [...........] obrat: [...........] [...] mena

A/alebo
(počet rokov, priemerný obrat):
[...........] obrat: [...........] [...] mena

2.b) Priemerný ročný obrat hospodárskeho
subjektu v danej oblasti za niekoľko rokov
vyžadovaný v príslušnom oznámení alebo
súťažných podkladoch je takýto34:
Ak je príslušná dokumentácia dostupná
v elektronickom formáte, uveďte:
3. V prípade, že informácie týkajúce sa obratu
33
34

(webová adresa, vydávajúci orgán alebo
subjekt, presný odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]
[...........]

Len v prípade, ak je to povolené v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch.
Len v prípade, ak je to povolené v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch.
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(všeobecné alebo osobitné) nie sú
k dispozícií za celé požadované obdobie,
uveďte dátum, ku ktorému bol hospodársky
subjekt zriadený alebo keď začal vykonávať
svoju činnosť:
4. Pokiaľ ide o finančné ukazovatele35
uvedené v príslušnom oznámení alebo
v súťažných podkladoch, hospodársky
subjekt vyhlasuje, že skutočná hodnota pre
požadovaný ukazovateľ je takáto:

(určenie požadovaného pomeru – pomer medzi
x a y36 – a hodnota):
[...........],[...........]37

Ak je príslušná dokumentácia dostupná
v elektronickom formáte, uveďte:

(webová adresa, vydávajúci orgán alebo
subjekt, presný odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]
[...........],[...........] mena

5. Poistená suma poistenia náhrady škôd
vyplývajúcich z podnikateľského rizika
hospodárskeho subjektu je takáto:
Ak je príslušná dokumentácia dostupná
v elektronickom formáte, uveďte:
6. Pokiaľ ide o prípadné iné hospodárske
alebo finančné požiadavky, ktoré by mohli
byť stanovené v príslušnom oznámení alebo
súťažných podkladoch, hospodársky subjekt
vyhlasuje, že:
Ak je príslušná dokumentácia, ktorá by mohla
byť stanovená v príslušnom oznámení alebo
súťažných podkladoch, dostupná
v elektronickom formáte, uveďte:

(webová adresa, vydávajúci orgán alebo
subjekt, presný odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]
[...........]

(webová adresa, vydávajúci orgán alebo
subjekt, presný odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]

C: TECHNICKÁ A ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ
Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, keď verejný obstarávateľ
alebo obstarávateľ v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch uvedených
v oznámení vyžadoval tieto podmienky účasti.
Technická a odborná spôsobilosť
Odpoveď:
1.a) Len v prípade verejných zákaziek na Počet rokov (toto obdobie je stanovené
uskutočnenie stavebných prác:
v príslušnom oznámení alebo súťažných
podkladoch):
38
Počas referenčného obdobia hospodársky
[...........]
subjekt vykonal tieto stavebné práce
Stavebné práce : [...........]
konkrétneho typu:
35

Napr. pomer medzi aktívami a pasívami.
Napr. pomer medzi aktívami a pasívami.
37
Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.
36
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Ak je príslušná dokumentácia týkajúca sa
uspokojivého vykonania a výsledkov
najdôležitejších stavebných prác dostupná
elektronicky, uveďte:

webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt,
presný odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]

1.b) Len v prípade verejných zákaziek na
dodanie tovaru a verejných zákaziek na
poskytnutie služieb:

Počet rokov (toto obdobie je stanovené
v príslušnom oznámení alebo súťažných
podkladoch):
[...........]
opis
sumy
dátumy
príjemcovia

Počas referenčného obdobia39, hospodársky
subjekt doručil tieto hlavné zásielky
stanoveného typu alebo poskytol tieto
hlavné služby stanoveného typu: Pri
zostavovaní zoznamu, uveďte výšku súm,
dátumy a príjemcov, či už verejných alebo
súkromných40:
2. Hospodársky subjekt môže požiadať týchto
technikov alebo technické orgány41, najmä
tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu
kvality:
V prípade verejných zákaziek na uskutočnenie
stavebných prác hospodársky subjekt bude
môcť využiť týchto technikov alebo technické
orgány na vykonanie práce:
3. Hospodársky subjekt využíva tieto
technické zariadenia a opatrenia na
zabezpečenie kvality a jeho výskumné
zariadenia sú:
4. Hospodársky subjekt bude môcť pri plnení
zákazky uplatňovať tento systém riadenia
dodávateľského reťazca a sledovací
systém:
5. V prípade zložitých výrobkov alebo
služieb, ktoré majú byť dodané alebo
poskytnuté, alebo výnimočne v prípade
výrobkov alebo služieb, ktoré sú
požadované na osobitný účel:
38

[...........]

[...........]

[...........]

[...........]

Áno

Nie

Verejní obstarávatelia môžu vyžadovať až päť rokov a umožniť skúsenosti z obdobia viac ako päť rokov.
Verejní obstarávatelia môžu požadovať až tri rokov a umožniť skúsenosti z obdobia viac ako tri rokov.
40
Inými slovami, všetci príjemcovia by mali byť uvedení v zozname a tento zoznam by mal obsahovať
verejných aj súkromných klientov pre príslušné dodávky tovaru alebo príslušné služby.
41
V prípade technikov alebo technických orgánov, ktoré priamo nepatria k podniku hospodárskeho subjektu, ale
ktorých kapacity hospodársky subjekt využíva, ako sa stanovuje v časti II, oddiel C, sa musia vyplniť samostatné
formuláre jednotného európskeho dokumentu pre obstarávanie.
39
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Hospodársky subjekt umožní vykonanie
kontrol42 výrobných kapacít alebo
technickej spôsobilosti hospodárskeho
subjektu a v prípade potreby študijných
a výskumných prostriedkov, ktoré má
k dispozícii, a kvality kontrolných opatrení.
6. Tieto subjekty musia mať takéto vzdelanie
a odbornú kvalifikáciu:
a) Samotný poskytovateľ služieb alebo
zhotoviteľ, a/alebo (v závislosti od
požiadaviek uvedených v príslušnom
oznámení alebo súťažných podkladoch)
b) jeho riadiaci pracovníci:
7. Hospodársky subjekt bude pri plnení
zákazky schopný uplatňovať tieto opatrenia
environmentálneho riadenia:
8. Ročný priemerný počet zamestnancov
hospodárskeho subjektu a počet riadiacich
pracovníkov za posledné tri roky sú takéto:

9. Tieto nástroje, strojové alebo technické
vybavenie bude mať hospodársky subjekt
k dispozícii na realizáciu zákazky:
10. Hospodársky subjekt má v úmysle
prípadne zadať subdodávateľom43 túto
časť (t. j. percento) zákazky:
11. V prípade verejných zákaziek na dodanie
tovaru:

a) [...........]

b) [...........]
[...........]
Rok, ročný priemerný počet zamestnancov:
[...........],[...........],
[...........],[...........],
[...........],[...........],
Rok, počet riadiacich pracovníkov:
[...........],[...........],
[...........],[...........],
[...........],[...........],
[...........]

[...........]

Hospodársky subjekt poskytne požadované
vzorky, opisy alebo fotografie tovaru, ktorý sa
má dodať, ku ktorým nemusia byť priložené
osvedčenia o pravosti.

Áno

Nie

V náležitosti prípadných hospodárskych
subjektov okrem toho vyhlasuje, že bude
poskytovať požadované osvedčenie o pravosti.

Áno

Nie

42

Kontrolu má vykonávať verejný obstarávateľ alebo v prípade, že verejný obstarávateľ vyjadrí súhlas, v jeho
mene príslušný úradný orgán štátu, v ktorom je poskytovateľ služieb alebo dodávateľ usadený.
43

Upozorňujeme, že ak hospodársky subjekt rozhodol, že časť zákazky zadá subdodávateľom, a využíva
kapacity subdodávateľa, aby splnil túto časť, potom za týchto subdodávateľov vyplňte samostatný jednotný
európsky dokument pre obstarávanie, pozri časť II, oddiel C.

195

Ak je príslušná dokumentácia dostupná
v elektronickom formáte, uveďte:

webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt,
presný odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]

12. V prípade verejných zákaziek na dodanie
tovaru:
Môže hospodársky subjekt predložiť
požadované osvedčenia vydané oficiálnymi
ústavmi alebo agentúrami na kontrolu
kvality, ktoré majú priznanú právomoc vydávať
potvrdenia o zhode výrobkov, ktorá je jasne
určená odkazmi na technické špecifikácie alebo
normy, ktoré sú stanovené v príslušnom
oznámení alebo v súťažných podkladoch?
Ak nie, vysvetlite prečo a uveďte, ktoré iné
dôkazné prostriedky možno poskytnúť.

Áno

Nie

[...........]

webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt,
presný odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]
D: SYSTÉMY ZABEZPEČENIA KVALITY A NORMY ENVIRONMENTÁLNEHO
MANAŽÉRSTVA

Ak je príslušná dokumentácia dostupná
v elektronickom formáte, uveďte:

Hospodársky subjekt by mal poskytovať informácie len vtedy, ak verejný obstarávateľ alebo
obstarávateľ v príslušnom oznámení alebo súťažných podkladoch uvedených v oznámení
vyžaduje systém zabezpečenia kvality a/alebo normy environmentálneho manažérstva.
Systém zabezpečenia kvality a normy
environmentálneho manažérstva
Bude môcť hospodársky subjekt predložiť
osvedčenia vydané nezávislými orgánmi,
v ktorých sa potvrdzuje, že hospodársky subjekt
spĺňa požadované normy zabezpečenia kvality
vrátane prístupu pre osoby so zdravotným
postihnutím?
Ak nie, vysvetlite prečo a uveďte, ktoré iné
dôkazné prostriedky týkajúce sa systému
zabezpečenia kvality možno poskytnúť:

Odpoveď:

Áno

Nie

[...........][...........]

Ak je príslušná dokumentácia dostupná
v elektronickom formáte, uveďte:

webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt,
presný odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]

Bude môcť hospodársky subjekt predložiť
osvedčenia vydané nezávislými orgánmi,
v ktorých sa potvrdzuje, že hospodársky subjekt
spĺňa požadované systémy alebo normy
environmentálneho manažérstva?
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Áno

Nie

Ak nie, vysvetlite prečo a uveďte, ktoré iné
dôkazné prostriedky týkajúce sa systémov
alebo noriem environmentálneho
manažérstva možno poskytnúť:

[...........][...........]

Ak je príslušná dokumentácia dostupná
v elektronickom formáte, uveďte:

webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt,
presný odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]

Časť V: Zníženie počtu kvalifikovaných záujemcov
Hospodársky subjekt by mal poskytnúť informácie len vtedy, ak verejný obstarávateľ alebo
obstarávateľ stanovil objektívne a nediskriminačné kritéria alebo pravidlá, ktoré sa budú
uplatňovať s cieľom obmedziť počet záujemcov, ktorí sa vyzvú na predloženie ponuky alebo
na vedenie dialógu. Tieto informácie, ktoré sa môžu doplniť požiadavkami týkajúcimi sa
(druhov) osvedčenia alebo foriem listinných dôkazov, ktoré je potrebné predložiť, ak
existujú, sú stanovené v príslušnom oznámení alebo v súťažných podkladoch uvedených
v oznámení.
Len v prípade užších súťaží, súťažných konaní s rokovaním, súťažných dialógov
a inovatívnych partnerstiev:

Hospodársky subjekt vyhlasuje, že:
Zníženie počtov
Spĺňa objektívne a nediskriminačné kritéria
alebo pravidlá, ktoré sa budú uplatňovať
s cieľom obmedziť počet záujemcov, a to týmto
spôsobom:
V prípade, ak sa vyžadujú určité osvedčenia
alebo ostatné formy listinných dôkazov, pri
každom uveďte, či má hospodársky subjekt
požadované dokumenty:

Odpoveď:
[...........]

Áno

Ak sú niektoré z týchto osvedčení alebo foriem
listinných dôkazov k dispozícii v elektronickom
formáte44, uveďte pre každý z nich:

Jasne uveďte, ktorej položky sa odpoveď týka.
Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.
46
Zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné.
45
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45

webová adresa, vydávajúci orgán alebo subjekt,
presný odkaz na dokumentáciu):
[...........][...........][...........]46

Časť VI: Záverečné vyhlásenia

44

Nie

Podpísaný/podpísaní vyhlasuje/ú, že informácie uvedené v častiach II – V sú pravdivé
a správne a, že boli uvedené pri plnom vedomí následkov závažného skresľovania skutočností.
Podpísaný/podpísaní vyhlasuje/ú, že na požiadanie okamžite predloží/ia uvedené osvedčenia
a ostatné formy listinných dôkazov, okrem prípadov, keď:
a) verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ má možnosť získať sprievodnú dokumentáciu
priamo na základe prístupu do vnútroštátnej databázy v ktoromkoľvek členskom štáte,
ktorá je dostupná bezplatne47, alebo
b) najneskôr do 18. októbra 201848 bude mať verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
príslušnú dokumentáciu k dispozícii.
Ja/my, dolupodpísaný/dolupodpísaní, formálne súhlasím/súhlasíme, aby [identifikujte
verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ako je stanovený v časti I oddiele A] získal
prístup k podporným dokumentom obsahujúcim informácie, ktoré som/sme poskytol/poskytli v
[identifikujte príslušnú časť/oddiel/body] tohto jednotného európskeho dokumentu pre
obstarávanie na účely [identifikujte postup obstarávania: (opis zhrnutia, odkaz na uverejnenie
v Úradnom vestníku Európskej únie, referenčné číslo)].
Dátum, miesto a, ak sa to vyžaduje alebo je to potrebné, podpis/podpisy: [...........]

47

Pod podmienkou, že hospodársky subjekt poskytol potrebné informácie (webová adresa, vydávajúci orgán
alebo subjekt, presný odkaz na dokumentáciu), ktoré umožňujú verejnému obstarávateľovi alebo
obstarávateľovi, aby tak urobili. V prípade potreby to musí byť sprevádzané príslušným súhlasom s takýmto
prístupom.
48
V závislosti od vnútroštátneho vykonávania článku 59 ods. 5 druhého pododseku smernice 2014/24/EÚ.
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