Výzva na predloženie sponzorských ponúk
I. Vyhlašovatel’
Názov:
Adresa;
Kontaktná osoba;
Telefon:
E-mail:

Mesto Trnava
Hlavná 1, 917 71 Trnava
Natália Gottwaldová, Adam Habiňák
033/32 36 148
bikesharinq@trnava.sk

II. Predmet výzvy
Názov: Poskytnutie sponzorstva na rozšírenie a doplnenie systému zdieľaných
elektrobicyklov a príslušenstva v meste Trnava
III.Všeobecné podmienky
Mesto Trnava dostalo od spoločnosti Arboria BD6, s. r. o., Bratislava darom systém
zdieľaných elektrobicyklov, ktorý slúži verejnosti na rýchly presun v intraviláne mesta.
V čase vyhlásenia tejto výzvy systém niesol názov „Arboria bike“ (bližšie info na
www.arboriabike.sk). pričom v tomto období Mesto Trnava pripravovalo kompletný
rebranding tejto značky. Preto v čase platnosti tejto výzvy môže dôjsť k zmene názvu
systému zdieľaných elektrobicyklov na „Trnavský bikesharing“, ako aj k zmene ďalších
náležitostí, napr. logo, web stránka, aplikácia a pod.
Výrobcom systému zdieľaných elektrobicyklov a príslušenstva je česká spoločnosť
Freebike s. r. o. (predtým Homeport s.r.o.), www.homeport.cz.www.freebike.com.
Systém, ktorý v súčasnosti Mesto Trnava prevádzkuje, pôvodne pozostával z 51 ks
elektrobicyklov a príslušenstva. Mesto ho neskôr rozšírilo o 30 ks elektrobicyklov.
Počas roka 2018 prebiehala testovacia prevádzka a v marci 2019 mesto spustilo ostrú
prevádzku systému. Na základe neustále sa zvyšujúcej požiadavky občanov na tento
ekologický systém prepravy a rozšírenie jeho záberu pre ešte širší okruh používateľov
je potrebné zvýšiť počet elektrobicyklov a príslušenstva.
Cieľom projektu je motivovať verejnosť používať tento tradičný a zároveň moderný
spôsob prepravy. V nadväznosti na vyššie uvedené sa Mesto Trnava rozhodlo vyhlásiť
výzvu, ktorá je zameraná na oslovenie potenciálnych sponzorov^ ktorí majú záujem
^ v zmysle rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-9/17 Maria Tirkkonen - Článok 1 ods. 2 písm. a)
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania
verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby sa má vykladať
v tom zmysle, že taký poľnohospodársky poradenský systém, o aký ide vo veci samej, prostredníctvom ktorého
verejný subjekt vyberá všetky hospodárske subjekty, ktoré spĺňajú požiadavky na spôsobilosť stanovené výzvou
na predkladanie ponúk a ktoré úspešne zložili skúšku uvedenú v predmetnej výzve na predkladanie ponúk, hoci
počas obmedzenej doby platnosti tohto systému nemožno prijať žiadny nový subjekt, nepredstavuje verejnú
zákazku v zmysle tejto smernice.
V zmysle rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci C 410/14 Dr. Falk Pharma GmbH proti DAK Gesundheit:
Článok 1 ods. 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii
postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na
služby sa má vykladať v tom zmysle, že verejnú zákazku v zmysle tejto smernice nepredstavuje systém dohôd,
akým je systém dotknutý vo veci samej, ktorým verejnoprávny subjekt má v úmysle nadobúdať tovary na trhu
tým, že počas celého obdobia platnosti tohto systému bude uzatvárať zmluvy s každým hospodárskym

prispieť poskytnutím vybraných tovarov z nižšie uvedených balíčkov a za nižšie
uvedených podmienok.
Poskytnutie sponzorských príspevkov bude možné do 30. 11. 2020 do 12.00 hod.
Vlastníkom sponzorsky dodaného tovaru (vrátane príslušenstva a požadovaných
plnení) bude Mesto Trnava a používateľmi budú občania a návštevníci mesta. Darca
nebude uplatňovať voči mestu žiadne právne nároky^.
Sponzorská ponuka musí zahŕňať jeden z nasledovných variantov, prípadne ich
kombináciu:
1. sponzorské poskytnutie nových elektrobicyklov (súčasťou bicykla je
jeden kus batérie), (vrátane dopravy do Trnavy) + poskytnutie jednej
náhradnej batérie na každý darovaný elektrobicykel, reklamných plôch
s polepom podľa nižšie uvedených podmienok a licenčných poplatkov
s platnosťou min. na 30 mesiacov od odovzdania daru. Elektrobicykle musia byť
kompatibilné so systémom, ktorý Mesto Trnava v súčasnosti prevádzkuje.
Farebné prevedenie; RAL 1026 - predná vidlica, box,
RAL 9005 - rám.
V prípade, ak sponzor chce darovať iné elektrobicykle ako tie, ktoré dodáva
spoločnosť Freebike s. r. o., musí preukázať kompatibilitu so systémom.
Kompatibilita so systémom znamená, že mesto vie sledovať pohyb
elektrobicyklov cez systém GPS a/alebo GSM. Tento systém umožňuje
indikáciu potreby výmeny batérií, porúch, neoprávnené užívanie elektrobicykle,
odcudzenie elektrobicykle a pod. V prípade dodania iného systému sa vyžaduje
plná integrácia so systémom od Freebike s. r. o., aby mestu nevznikali žiadne
ďalšie náklady na obslužný personál, technické vybavenie, poplatky a pod.
Ďalšie požiadavky na elektrobicykle:
• kabeláž skrytá v konštrukcii elektrobicykle,
• sedlo zaistené proti vybratiu z rámu,
• bezpečnostný spojovací kábel - demontáž iba so špeciálnym nástrojom,
• špeciálne matice zaisťujúce predné a zadné koleso proti krádeži,
• proti-prerazové plášte, dvojstenné ráfiky kolies,
• odolné komponenty pre bike sharing prevádzku.
Nedodržanie týchto podmienok je dôvodom na odmietnutie daru.

subjektom, ktorý sa zaviaže dodávať dotknutý tovar za vopred stanovených podmienok bez toho, aby vykonal
výber medzi zainteresovanými subjektmi, a počas celého obdobia platnosti takéhoto systému týmto subjektom
umožní k uvedenému systému pristúpiť.
^ Týmto nie sú dotknuté nároky, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti darovania.

Obr. Vzorový elektrobicykel č. 1

Obr. Miesto na polep
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2. sponzorské poskytnutie nových náhradných dielov a príslušenstva
(vrátane dopravy do Trnavy), náhradné diely na elektrobicykle musia byť
odporúčané výrobcom Freebike s. r. o.
Sponzorská ponuka vo variante č. 1 musí pozostávať z daru v podobe min.:
x ks elektrobicyklov (vrátane batérie) + x ks náhradná batéria + x ks licencia
x znamená počet (musí byť dodržaný rovnaký počet elektrobicyklov + náhradná
batéria + licencia)
Sponzorská ponuka vo variante č. 2 musí pozostávať z daru v podobe: náhradné
diely v hodnote min. 1 000 € bez DPH.
Sponzorská zmluva nesmie zahŕňať a byť naviazaná na žiaden iný zmluvný vzťah
súvisiaci s daným sponzorským plnením.
Mesto Trnava si počas celého trvania výberu sponzora vyhradzuje právo zrušiť
proces výberu sponzora bez udania dôvodu a právo neprijať sponzorskú ponuku.
Takéto rozhodnutie mesta bude odôvodnené.
Mesto Trnava nezverejňuje osobné údaje sponzora, resp. potenciálneho sponzora
tretím stranám s výnimkou povinností vyplývajúcich zo zákonov Slovenskej republiky,
t. j. najmä povinnosti zverejnenia zmluvy.
Mesto Trnava zverejní vždy štvrt’ročne zoznam darcov na stránke vvww.trnava.sk;
wvvw.arboriabike.sk (resp. nová stránka systému) a na sociálnych sieťach mesta
(Facebook, Instagram, Twitter).
IV. Výber sponzorov a kritériá na posudzovanie sponzorských ponúk
Mesto Trnava príjme predložené sponzorské ponuky spĺňajúce podmienky uvedené
v tejto výzve. Darované plnenia bude mesto využívať podľa svojho uváženia a potrieb.
Nezaručuje sa to, že konkrétny dar je k dispozícii len určitým užívateľom, v určitej
lokalite a pod. Mesto Trnava prijíma dary bez akýchkoľvek výhrad a podmienok zo
strany darcu. V prípade takýchto podmienok bude dar neprijatý.

Sponzor musí spĺňať aj nasledujúce podmienky;
Okrem polepovej plochy nesmie byť dar označený žiadnym symbolom, popisom,
logom ani žiadnym slovným alebo číselným označením (toto sa nevzťahuje na
výrobcom udávané informácie).
Polep môže obsahovať informáciu: „Mestu Trnava daroval - legálne označenie
subjektu „.......“ (doplní darca).
Priestor
-

na polep nesmie obsahovať:
Nelegálne symboly a informácie,
informácie so sexuálnou tematikou,
informácie a symboly spochybňujúce, schvaľujúce alebo sa snažiace
ospravedlniť holokaust, zločiny režimu založeného na fašistickej ideológii,
zločiny režimu založeného na komunistickej ideológii alebo zločiny iného
podobného hnutia, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej
ujmy smerujú k potlačeniu základných práv a slobôd osôb,
- informácie označujúce alebo akokoľvek naznačujúce drogy a nedovolené
látky,
- informácie ohrozujúce dobré mravy.

V prípade, že sponzor považuje návrh polepu za autorské dielo v zmysle
autorského zákona, uzavrie s Vyhlasovateľom výzvy licenčnú zmluvu, ktorá je prílohou
č. 2 tejto výzvy.
Darca je oprávnený ešte pred poskytnutím daru požiadať Vyhlasovateľa
o posúdenie navrhovaného polepu a o jeho príp. akceptáciu. Rozhodnutie je výlučne
na posúdení Vyhlasovateľa.
Vyhlašovatel’ ponechá polep poskytnutý darcom na darovanom elektrobicykli po
dobu trvania licencie, ktorú daroval darca vyhlasovateľovi. Ak darca predĺži licenciu,
vyhlašovatel' ponechá polep na elektrobicykli po dobu predĺženia licencie.
V prípade zničenia alebo poškodenia polepu má sponzor možnosť na svoje náklady
a so súhlasom mesta obnoviť polep. Toto platí aj pre prípadnú potrebu aktualizácie
údajov (napr. zmena obchodného mena). Ak bude bicykel nezvratné poškodený alebo
bude vyradený z činnosti pre jeho technický stav, právo označiť bicykel polepom
zaniká.
Mestu s prijatím daru nevznikajú žiadne záväzky okrem akceptácie polepu
súladného s touto výzvou.
V. Rokovanie s potenciálnymi sponzormi
Mesto Trnava s cieľom zabezpečiť širokú a nelimitujúcu účasť na sponzoringu
vstúpi do rokovaní so všetkými potenciálnymi sponzormi, ktorí v stanovenom termíne
prejavia záujem poskytnúť sponzorské plnenie. Uvedené sa nevzťahuje na prípady,
kedy nebude sponzor spĺňať základné podmienky uvedené v predchádzajúcej časti
tejto výzvy. Takéto sponzorstvo bude písomne odmietnuté.

Mesto Trnava písomne (e-mailom) vyzve všetkých potenciálnych sponzorov, ktorí
predložia návrh sponzorské) ponuky, na rokovanie o obsahu ponuky, jej hodnote a
splnení ostatných požiadaviek sponzorstva na predloženie definitívneho návrhu
sponzorské) ponuky.
Následne bude so sponzorom uzatvorená sponzorská zmluva, ktorej vzor tvorí
prílohu č. 3 tejto výzvy na sponzoring.
VI. Predloženie ponuky
V prípade záujmu o predloženie sponzorské) ponuky žiadame o vyplnenie prílohy č. 1
tejto výzvy - Formulára sponzorské) ponuky.
Platnou ponukou je sponzorská ponuka, ktorá nebude v rozpore s požiadavkami a
podmienkami uvedenými Mestom Trnava v tejto Výzve.
VII. Miesto a lehota doručenia ponuky
Mesto Trnava
Hlavná 1,
917 71 Trnava
Lehota na predloženie sponzorské) ponuky; najneskôr do 30. 11. 2020 do 12.00 hod.
na vyššie uvedenú adresu alebo e-mailovú adresu: bikesharinq@.trnava.sk
s predmetom správy „Sponzoring - bikesharing“.
VIII. Iné
Táto výzva na sponzoring môže byť ukončená, predĺžená a môže byť upravená.

V Trnave 18.07.2019

