[všetkým záujemcom]

V Bratislave dňa 07.05.2021

VEC: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie Výzvy na predloženie cenovej ponuky – Automatizovaný
systém váženia

Verejný obstarávateľ Odvoz a likvidácia odpadu a.s., so sídlom Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
(ďalej ako „Verejný obstarávateľ“) ) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“) vyhlásil dňa
27.04.2021 verejné obstarávanie na predmet zákazky „Automatizovaný systém váženia“ (ďalej aj ako
„Zákazka“).
Verejnému obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky /
žiadosti o vysvetlenie Výzvy na predloženie cenovej ponuky. V súlade ustanovením § 48 Zákona Verejný
obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.
Žiadosti o vysvetlenie

Číslo

Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
Otázka:
Pre zabezpečenie “off-line činnosti“ váhy pri výpadku pripojenia na cloud bude
potrebné, aby na LAN sieti bežala inštancia MS SQL servera, z ktorej sa budú dáta
replikovať na cloud. Kto zabezpečí licenciu na tento server ?

1

Odpoveď:
Primárne prepojenie ma byť online. S lokálnym SQL serverom ani licenciami sa
nepočíta. Dodávateľ navrhne a dodá riešenie ktoré využíva MS SQL Express alebo
bezplatný, dostupný, alternatívny databázový systém pre lokálnu „vyrovnávaciu
pamäť“ pre umožnenie váženia počas výpadku spojenia. Po nadviazaní spojenia sa
dáta odošlú na server a lokálna vyrovnávacia pamäť bude vymazaná. Pre umožnenie
váženia počas výpadku bude potrebné zálohovať v lokálnej databáze niektoré
z číselníkov napr. číselník odpadov, vozidiel, oprávnených kariet atď.

Otázka:
Môže sa hardware rozšíriť o dve čítačky kariet, jedna by bola vo vážnom domčeku
pripojená k PC na ktorom by sa zavádzali do databázy čísla kariet a druhá by bola na
výstupnej váhe ak by sa vážili aj prichádzajúce vozidla?
2
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ vo vyhlásenej zákazke nepripúšťa variantné riešenie. Verejný
obstarávateľ zváži možnosť rozšírenia počtu čítačiek kariet v prípade opätovného
vyhlásenia zákazky.
Otázka: Príloha č.2 Návrh na plnenie... neobsahuje riadky pre stavebné úpravy
spojené s osadením HW, pre ich inštaláciu/oživenie, ani certifikáciu váh ,.. nemajú
byť tieto činnosti naceňované, alebo? Poprosím o info ako postupovať.

3

Odpoveď:
Cena za stavebné úpravy spojené s osadením HW nie je samostatnou položkou
v Návrhu na plnenie, nakoľko v bode 14. Výzvy na predloženie ponúk je uvedené:
„Uchádzačom uvedená ponuková cena je maximálna a nemožno ju navýšiť.
Uchádzač musí pri jej stanovení zohľadniť všetky náklady na poskytnutie celého
plnenia, ktoré je predmetom zákazky v rozsahu ako je to uvedené v prílohe č. 1 –
Technická špecifikácia tejto Výzvy, tzn. Cena za dodanie HW bude obsahovať všetky
náklady vrátanie dopravy, inštalácie a pod. Cena za certifikáciu váh bude zahrnutá v
cene indikátorov.

