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Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie k zákazke Informatizácia MHD v Žiline
-Vysvetľovanie č. 1

Obstarávateľovi Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina bola dňa
06.10.2020 doručená od záujemcu žiadosť o vysvetlenie k zákazke Informatizácia MHD v Žiline
(verejná súťaž uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 199/2020 z 23.9.2020 pod zn.
33008-MST a v Úradnom vestníku Európskej únie č. 2020/s 184 z 22.9.2020 pod č. 445117),
ktorej obsahom bolo nasledovné:
Otázka:
V Prílohe č. 1, časť 3. Elektronické zastávkové informačné panely a kamerový systém, P.č. 11
Komponent: Menič napätia, riadok 360: dodávka vrátane certifikátov, odbornej inštalácie
a montáže
Menič napätia pripojený na trakčnú sieť je určeným technickým zariadením podľa Vyhlášky č.
205/2010 Z.z. a Zákona č. 513/2009 Z.z. Uvedenie do prevádzky zariadenia UTZ si vyžaduje
splnenie nasledovných podmienok:
- Projektová dokumentácia vypracovaná projektantom s oprávnením podľa vyššie
uvedeného zákony a vyhlášky
- Projektová dokumentácia musí byť posúdená Poverenou právnickou osobou
- Zariadenie UTZ musí byť revidované revíznym technikom s oprávnením podľa vyššie
uvedeného zákona a vyhlášky
- Na zariadení UTZ musí byť pred uvedením do prevádzky vykonané overenie a schválenie
spôsobilosti
- (montáž musí realizovať firma s platným oprávnením )
Majú byť náklady na splnenie uvedených podmienok zahrnuté do činností v riadku 360?
V nadväznosti na doručenú žiadosť o vysvetlenie obstarávateľ k uvedenému poskytuje
nasledovnú odpoveď:

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

Náklady na splnenie uvedených podmienok vrátane vykonania úradnej skúšky na danom
zariadení majú byť zahrnuté do činností v riadku 360.

Obstarávateľ informuje, že na základe vyššie uvedenej odpovede nevykonáva zmenu
v dokumentácii k verejnému obstarávaniu (súťažné podklady s prílohami, oznámenie o vyhlásení
verejného obstarávania) a tieto uverejnené dokumenty ostávajú platné v pôvodnom znení.

S úctou

Ing. Ján Barienčík, PhD.
konateľ a riaditeľ

