Vysvetlenie súťažných podkladov
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Názov zákazky: 2. etapa - Modernizácia a skvalitnenie služieb cestujúcej verejnosti
Výzva:

11382 – WYT, Vestník č. 59/2020 zo dňa 13.03.2020

Odpoveď č. 1:
Dôvodom, prečo sme v podmienkach uviedli, že informačné panely musia komunikovať s riadiacim
a odbavovacím systémom Mijola, je ten, že ARRIVA Liorbus, a.s. nedisponuje komunikačným
protokolom. Máme za to, že keď sa do 1. etapy modernizácie informačného systému v rámci
predchádzajúceho projektu a obstarávania informačných panelov zapojilo niekoľko uchádzačov, tieto
úspešne komunikovali vo veci informačného systému a ďalšej spolupráce resp. poskytnutia daných
protokolov s dodávateľom riadiaceho a odbavovacieho systému. Zverejnenie protokolov v rámci
súťažných podkladov širokej verejnosti by značne ohrozilo IKT bezpečnosť spoločnosti ARRIVA Liorbus,
a.s. a celej skupiny firiem zabezpečujúcich verejnú dopravu.

Odpoveď č. 2:
EM Rdi – S4 doska v sebe obsahuje Ethernetové porty (switch) nutné na spojenie riadiaceho panelu a
tlačiarne s TFT-LCD obrazovkou cez sieť Ethernet, ktorá nie je súčasťou vozidla (nakoľko spojenie
palubnej jednotky Mijola a tlačiarne je realizované priamo prepojením Ethernet káblom). Zapojenie
ďalšieho zariadenia si vyžaduje montáž prepájacieho Ethernet zariadenia.

Odpoveď č. 3:
Pre odstránenie pochybností v technologických špecifikáciách nachádzajúcich sa v opise predmetu
zákazky obstarávateľ pripúšťa ekvivalent náhrady vyhotovenia informačného Exteriérového panelu,
ktorý musí spĺňať príslušné smernice a normy týkajúce sa systémov verejnej hromadnej osobnej
dopravy, pre požiarnu bezpečnosť, pre mechanickú odolnosť a tiež certifikáciu.

Odpoveď č. 4:
Dôvodom, prečo sme v podmienkach uviedli, že informačné panely musia komunikovať informačným
systémom, je ten, že ARRIVA Liorbus, a.s. nedisponuje komunikačným protokolom. Máme za to, že keď
sa do 1. etapy modernizácie informačného systému v rámci predchádzajúceho projektu a obstarávania
informačných panelov zapojilo niekoľko uchádzačov, tieto úspešne komunikovali vo veci informačného
systému a ďalšej spolupráce resp. poskytnutia daných protokolov s dodávateľom riadiaceho
a odbavovacieho systému. Zverejnenie protokolov v rámci súťažných podkladov širokej verejnosti by
značne ohrozilo IKT bezpečnosť spoločnosti ARRIVA Liorbus, a.s. a celej skupiny firiem zabezpečujúcich
verejnú dopravu.

Odpoveď č. 5:
Panely budú montované na prevádzkach spoločnosti ARRIVA Liorbus, a.s. – na prevádzke v Námestove
bude LED panel s 10 riadkami a na prevádzke v Trstenej bude LED panel s 8 riadkami. Pred montážou
prebehne s dodávateľom obhliadka miest montáže. Po dohovore presnej polohy montáže, naši
pracovníci pripravia pripojenie k elektrickej sieti až k miestu montáže LED panela.

Odpoveď č. 6:
Zadávateľ dodá SIM karty zo svojej siete na ktorej fungujú ostatné informačné panely a komunikujú
s poskytovateľom online informácií o odchodoch autobusov.

Odpoveď č. 7:
Máme za to, že uchádzači, ktorí predložia svoju ponuku, budú garantom úspešného zrealizovania
predmetu zákazky. Obstarávané množstvá tovarov v rámci časti 1 a 2 zákazky nie sú veľké, nijako
nevybočujú zo štandardov „risk managementu“; t.z. sú vo väčšine etablovaných firiem na relevantnom
trhu dostupné (v priebehu plánovaných 3 mesiacov). Spoločnosť ARRIVA Liorbus, a.s. na financovanie
predmetu zákazky požiadala o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP a pri plnení povinností
príjemcu finančnej pomoci z EŠIF bude mať voči Poskytovateľovi povinnosti. Aj v prípade
neočakávaných udalostí v súvislosti spojených COVID-19, ale aj na základe už spomenutých povinností
prijímateľa pomoci z EŠIF, k podpisu zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom dôjde až po ukončení
procesu verejného obstarávania po úplné vyhodnotenie ponúk a po kontrole procesu zadávania
zákazky zo strany Poskytovateľa pomoci. Z tohto dôvodu nie je nutné upravovať lehoty dodania.

