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Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov potvrdzuje: 

 
 

                       Ing. Marián Novák 
 
 

Vypracoval: Ľudovít Ivanovič 
 
 
 

V Trnave, dňa 06.08.2012 

 
 



Časť I. 
Všeobecné informácie 

1  Identifikácia obstarávateľa 

Verejný obstarávateľ: Mesto Trnava 

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Butko, primátor mesta 

Adresa: Hlavná 1, 917 01 Trnava 

IČO: 313114 

DIČ: 2021175728 

Bankové spojenie: VÚB Trnava, č.ú.: 26925-212/0200 

Telefón: 033/3236193 

Fax:033/3236400 

 

2  Predmet obstarávania 

2.1 Kód služieb zo štatistickej klasifikácie produkcie: 64.21.20.00-5 
                                                                                       64.21.21.00-6 
                                                                                       63.71.24.00-7 

 
   2.2  Platobný systém parkovania prostredníctvom SMS správ mobilného telefónu 

 
 

3 Komplexnosť dodávky 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania. 
 

4 Zdroj finančných prostriedkov 

Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov vyhradených v rozpočte 
mesta Trnava na rok 2012. 

 

5 Zmluva 

5.1 Výsledkom obstarávania bude podpísanie zmluvy.  
 

5.2. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na poskytnutie služby tvorí časť      
IX. Obchodné podmienky, VII. Opis predmetu obstarávania  a VIII. Spôsob 
určenia ceny. 

 

6 Miesto dodania služby  

          Mestský úrad Trnava, Trhová 3, Trnava  

 

7 Variantné riešenie 

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 
 

 

8 Platnosť ponuky 

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 11.11.2012 
 



Časť II. 
Dorozumievanie a vysvetľovanie 

 

9 Dorozumievanie medzi obstarávateľom a uchádzačmi 

Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi 
verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa zo strany verejného obstarávateľa 
bude uskutočňovať výlučne elektronickou formou v zadávacom kole. 

 

 

Časť III. 
Príprava ponuky 

10 Jazyk ponuky 

Ponuka a predložené dokumenty musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.  
 

 

11  Obsah ponuky 

Ponuka musí obsahovať doklady v elektronickej forme a  to:  

11.1  vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov   
uvedených v ponuke, 

 

11.2   doklad o oprávnení podnikať alebo kópiu potvrdenia o zapísaní do zoznamu 
podnikateľov, 

11.3 vyhlásenie uchádzača, že porozumel týmto súťažným podkladom 
11.4 vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými verejným   

obstarávateľom 
 

 

12 Mena a ceny uvádzané v ponuke 

12.1 Navrhovaná cena (provízia) musí byť stanovená podľa  § 3 zákona NR SR 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

12.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená percentom z celkovej 
tržby za poskytnutú službu - úhradu dočasného parkovania motorových 
vozidiel prostredníctvom SMS) 

12.3 Na skutočnosť, že uchádzač nie je platcom DPH upozorní v ponuke. 
 
 
 

Časť IV. 
Predkladanie ponúk v elektronickej aukcii 

13  Zadávacie kolo 

13.1 Potrebné doklady podľa bodu 11 musia byť uložené ako prílohy v aukčnej 
sieni uchádzača do termínu ukončenia zadávacieho kola. 

13.2 Zadávacie kolo elektronickej aukcie začína 08.08.2012 o 12.00 hod. 
13.3 Výzva k účasti v on-line výberovom konaní bude jednotlivým uchádzačom 

zaslaná e-mailom.  



13.4 Pre účasť v elektronickom výberovom konaní je nutné vyplniť prihlášku, po jej 
vyplnení bude uchádzačom zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč na 
sprístupnenie e-aukčnej siene. 

 

14  Medzikolo  

14.1 Medzikolo sa začína 15.08.2012 o 09.00 hod. 
14.2 Počas trvania medzikola nie je možné upravovať ponuky a vkladať prílohy do 

aukčnej siene. 
14.3 Medzikolo slúži verejnému obstarávateľovi na kontrolu priložených dokladov. 
 

15 Súťažné kolo 

15.1 Súťažné kolo sa uskutoční  16.08.2012 o 09.00 hod.  
 
 

Časť V. 
Vyhodnotenie ponúk 

16  Hodnotenie ponúk  

16.1 Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe ekonomicky najvýhodnejšej 
ponuky.  

16.2 Kritéria na hodnotenie ponúk sú: 
- cena (vyjadrená percentom z celkovej tržby za poskytnutú službu - 

úhradu dočasného parkovania motorových vozidiel prostredníctvom 
SMS)  

- počet hodín, na ktoré sa dá uhradiť dočasné parkovanie motorových 
vozidiel jednou SMS  
 

16.3 Relatívna váha jednotlivých kritérií: 
- Cena.... 60% [najvýhodnejšia ponuka je minimálny hodnota, vzorec pre 

výpočet hodnotenia je : (minimálna hodnota ponuky/ponuka 
uchádzača) * váha (%)]. 

- Počet hodín za 1 SMS..... 40%  [najvýhodnejšia ponuka je maximálna 
hodnota – 10 hodín, vzorec pre výpočet hodnotenia je : (ponuka 
uchádzača/ maximálna hodnota ponuky) * váha (%)]. 
 

16.4 Verejný obstarávateľ si  vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za 
službu bez DPH  bude vyššia ako limit v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 25/2006 
Z. z. 

16.5 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, 
ak cena najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov 
vyčlenených verejným obstarávateľom na predmet zákazky a zároveň právo 
zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená  

16.6 Nakoľko je výberové konanie realizované formou zadávania zákazky s nízkou 
hodnotou (prieskum trhu), verejný obstarávateľ si vyžaduje právo neprijať 
žiadnu ponuku. 

16.7 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje neprijať ani jednu ponuku ak ani jeden 
uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní 



16.8 Úspešný uchádzač bude kontaktovaný verejným obstarávateľom do 5 
pracovných dní. 
 

 

 
Časť VI. 

Uzavretie zmluvy 

 

17   Uzavretie zmluvy 

17.1 S úspešným  uchádzačom  bude podpísaná zmluva do 10 pracovných dní od 
ukončenia elektronickej aukcie. 

17.2 V prípade, že úspešný uchádzač na základe výsledku elektronickej aukcie 
odmietne s verejným obstarávateľom uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ to 
bude považovať za odstúpenie uchádzača od ponuky a vyhradzuje si právo 
uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorého ponuka sa na základe výsledku 
elektronickej aukcie umiestnila ako druhá v poradí. 
 
 

 

Časť VII. 
Opis predmetu obstarávania 

 

 

Predmetom obstarávania je zabezpečenie poskytovania úhrady za dočasné 
parkovanie motorových vozidiel parkujúcim vodičom, v zónach so spoplatneným 
parkovaním na území mesta Trnava podľa VZN č.400, prostredníctvom 
mobilného telefónu  bez registrácie, a to systémom SMS   s využitím všetkých 
mobilných operátorov na Slovensku. 
Požadované parametre na úhradu za dočasné parkovanie prostredníctvom SMS: 
 
-zabezpečenie platobného systému parkovania prostredníctvom SMS správ 
mobilného telefónu. 
-zabezpečenie systému na overenie platnosti úhrady za dočasné parkovanie 
vrátane odborného    zaškolenia. 
- zabezpečenie výstupov z databázových štatistík poskytovanej služby. 
-vyplatenie súčtu konečných súm za SMS úhradu v zmysle mesačnej štatistiky 
na účet mesta najneskôr do 40 dní po ukončení zúčtovacieho mesiaca. 
-fakturácia odmeny za poskytnutie služieb dodávateľom -príloha k faktúre: výstup 
z databázových štatistík poskytovanej služby. 
-základná časová jednotka- tarifikácia: 1 hodina 
--systém musí byť schopný rozlišovať zóny spoplatnenia A a B pričom sú dané 
dve výšky úhrad. 
-výška úhrady: 0,60Eur/hodina pre Zónu A  
--výška úhrady: 0,30Eur/hodina pre Zónu B 
- čas spoplatnenia: pondelok- piatok od 08.00.hod.do 18.00.hod. zhodný pre 
Zónu A aj Zónu B. 

-systém musí rozlišovať čas, počas ktorého sa platí úhrada za dočasné 
parkovanie podľa VZN č.400 a to pre Zónu A aj Zónu B na dni Pondelok až 



Piatok v čase 08.00 do 18.00 hod.  Mimo prevádzkovej doby je spoplatnenie 
prostredníctvom SMS neprípustné. 

-potvrdenie zaplatenia úhrady prostredníctvom spätnej SMS správy. 
-servisná SMS komunikácia, vrátane notifikácií expirácie už realizovanej úhrady. 

 

 

Časť VIII. 

Spôsob určenia ceny 
 
 

1. Uchádzač vypracuje ponuku na základe opisu predmetu obstarávania.  
2. Cena za službu  bude vyjadrená percentom z celkovej tržby za úhradu dočasného 

parkovania motorových vozidiel prostredníctvom SMS. 
3. Vyjadrené percento bude obsahovať všetky náklady spojené s prevádzkou 

platobného systému parkovania prostredníctvom SMS správ mobilného telefónu 
vrátane platby mobilných operátorov.  

 
 

Časť IX. 
Obchodné podmienky  

 
 

1. Obchodné podmienky uvedené v objednávke: 

 

- Objednávateľ: Mesto Trnava 

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Butko , primátor mesta 

Adresa: Hlavná 1, 917 01 Trnava 

IČO: 313114 

DIČ: 2021175728 

Bankové spojenie: VÚB Trnava, č.ú.: 26925-212/0200 

Telefón: 033/3236193 

Fax:033/3236400 

 

- Predmet zmluvy na poskytnutie služby: 

- Platobný systém parkovania prostredníctvom SMS správ mobilného telefónu.  

 

- Termín poskytnutia služby: 

- 1.10.2012 do 30.9.2013 

 

- Miesto dodania: 

- Mesto Trnava - Zóna A a Zóna B v zmysle VZN č. 400 

 

- Odmena 

Percento z tržieb za SMS-parkovanie, v zmysle výsledku elektronickej aukcie. Zmluvné 

strany sa dohodli, že súhrn odmien vyúčtovaných podľa tejto zmluvy neprevýši sumu 

10 000 EUR bez DPH. 

- Podmienky financovania:  

- Mesačný prevod finančných prostriedkov za SMS- parkovanie na účet mesta po 

predchádzajúcom schválení reportu mesačnej prevádzky SMS- úhrad. 

- Mesačná fakturácia odmeny prevádzkovateľovi za plnenie predmetu zmluvy. 



 

- Platobné podmienky a fakturácia: 
- Prevod finančných prostriedkov za SMS- parkovanie na účet mesta mesačne do 40 dní 

po ukončení zúčtovacieho mesiaca, predloženie faktúry minimálne 1 deň po prevode 
finančných prostriedkov za SMS- parkovanie na účet mesta za predchádzajúci mesiac, 
príloha k faktúre- mesačný  výpis jednotlivých platieb za SMS- parkovanie, splatnosť 
faktúry 21 dní odo dňa doručenia. 

 
- Zmluvné pokuty: 

- Za nedodržanie zmluvného terminu zavedenia systému SMS úhrad bude uplatnená pokuta 

vo výške 500 eur. 

- Za omeškanie plnenia peňažného záväzku bude uplatnená zmluvná pokuta vo výške 0,1%  

z peňažného plnenia daného mesiaca. 

 

- Osobitné podmienky: 
Zmluva so všetkými mobilnými operátormi pôsobiacimi na Slovensku uzatvorená pre 
zabezpečenie podmienok na zavedenie systému úhrad za parkovanie cez mobilný 
telefón prostredníctvom SMS- správ. 

 

- Harmonogram dodania predmetu zmluvy 
- Termín dodania predmetu zmluvy je do 4 týždňov od podpisu zmluvy. Dodaním sa 

rozumie uvedenie do stavu plnej funkčnosti predmetu zmluvy a podpísanie preberacieho 
protokolu zmluvnými stranami. Podmienkou dodania predmetu zmluvy podľa tohto bodu 
je, že dodávateľ poskytne všetky údaje potrebné pre riadnu  prevádzku predmetu zmluvy.  

 

- Záverečné ustanovenia 

1. Práva a povinnosti dodávateľa a objednávateľa, ak nie sú stanovené touto 

objednávkou inak, riadia sa podľa Obchodného zákonníka a s ním súvisiacich 

predpisov. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva 

nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Mesta 

Trnava, ktorým je internetová stránka Mesta Trnava. 

3. Zmluva bola zverejnená dňa ...................... 

 


