MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
oddelenie verejného obstarávania
Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava

Bratislava, 29.09.2020

Vec
Informácia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu
Verejnému obstarávateľovi vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „PARKSYS“, ktoré
bolo vyhlásené v Úradnom vestníku EÚ dňa 21.08.2020 pod značkou 2020/S 162-393718 a vo
Vestníku verejného obstarávania č. 179/2020 zo dňa 24.08.2020 pod značkou 31367 - MSS,
bola doručená žiadosť o nápravu, ktorej verejný obstarávateľ z časti vyhovel.
Týmto dokumentom o uvedenej skutočnosti informuje všetkých záujemcov.
1. Verejný obstarávateľ doplní v rámci najbližšieho vysvetlenia súťažných podkladov v priebehu
nasledujúcich dní Prílohu OZ9, z ktorej bude vyplývať predpokladaný objem a počet transakcií,
ktoré by mali ísť cez platobnú bránu.
Predpokladaný počet parkovacích oprávnení /PO/, suma transakcií za PO na konci
obdobia od spustenia parkovacej zón(y), nie od podpisu zmluvy
RPK (39-500 EUR)
Na konci obdobia
Rok 1
Rok 2-3
Rok 4-7
Rok 8
Spolu kariet
15 360
34 560
62 400
102 120
Spolu € (v miliónoch)
0,60M €
1,35M €
2,40M €
4,00M €
APK (500+ EUR)
Na konci obdobia
Rok 1
Rok 2-3
Rok 4-7
Rok 8
Spolu kariet
1 015
2 290
3 800
6 235
Spolu € (v miliónoch)
0,51M €
1,15M €
1,90M €
3,10M €
BK (10 EUR)
Na konci obdobia
Rok 1
Rok 2-3
Rok 4-7
Rok 8
Spolu kariet
61 248
85 782
120 704
171 836
Spolu € (v miliónoch)
0,60M €
0,87M €
1,20M €
1,70M €
Súčet za všetko PO
Na konci obdobia
vydaných kariet spolu
Spolu € (v miliónoch)

Rok 1
77 623
1,71M €

Rok 2-3
122 632
3,37M €

Rok 4-7
186 904
5,50M €

Rok 8
280 191
8,80M €

2. Súčasťou žiadosti o nápravu bola aj odpoveď, ktorá mala charakter vysvetlenia súťažných
podkladov. Za účelom zabezpečenia princípu rovnakého zaobchádzania túto odpoveď verejný
obstarávateľ dáva na vedomie všetkým záujemcom. V predmetnom bode žiadateľ rozporoval
skutočnosť, že zo súťažných podkladov nevyplýva úprava Riadiaceho výboru (RV), čo malo
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mať podľa žiadateľa vplyv na určenie lehoty dodania. Verejný obstarávateľ poskytol
nasledovnú odpoveď:
„Verejný obstarávateľ považuje RV za súčasť projektového tímu. V tejto súvislosti verejný
obstarávateľ poukazuje na bod 7 čl. XXV zmluvy, z ktorého vyplýva, že „Zmluvné strany sa
dohodli na zriadení riadiaceho výboru (ďalej len „Riadiaci výbor“ v príslušnom gramatickom
tvare) a to podľa návrhu Dodávateľa, ktorý bol predložený v procese VS. Činnosť Riadiaceho
výboru, ktorý vykonáva úlohy podľa tejto Zmluvy riadi jeho predseda, ktorého výber je
vyhradený Objednávateľovi. (...).“ Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby
skoncipovali pravidlá a spôsob fungovania RV, ktoré bude zároveň verejný obstarávateľ
hodnotiť v rámci kritéria na vyhodnotenie ponúk 1.5 Spôsob dodania predmet plnenia (project
delivery approach). V tejto súvislosti viď bod 1.5 v tabuľke v prílohe SP6, konkrétne povinnosť
v ponuke definovať „Štruktúru projektového tímu a rolí v jednotlivých fázach projektu“.
Z uvedenej tabuľky vyplýva záväzná štruktúra opisu ponúkaného riešenia, ktorá je potrebná pre
hodnotiaci proces. Pravidlá a spôsob fungovania RV bude následne pre úspešného uchádzača
záväzný, čo vyplýva z čl. I bod 2 písm. a) zmluvy a najmä čl. II bod 2 zmluvy.“
3. Verejný obstarávateľ upraví súťažné podklady o informáciu, že výsledky bodových hodnotení
ani ich súčtov pri vyhodnocovaní ponúk nebudú zaokrúhľované.
4. Platobné brány aplikácií tretích strán a platobné brány parkomatov nie sú predmetom tohto
verejného obstarávania. Dodávateľ Parksys nebude znášať transakčné náklady viaznuce na ne.

S pozdravom

Mgr. Michal Garaj
vedúci oddelenia verejného obstarávania

