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

Bratislava, 12.04.2021

Vec
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5
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, boli verejnému
obstarávateľovi doručené viaceré žiadosti o vysvetlenie. Verejný obstarávateľ poskytuje
nasledovné vysvetlenie.
Otázka č. 1
V části C soutěžních podkladů - Spôsob a kritériá na vyhodnotenie ponúk uvádí zadavatel v
kapitolách 1.2, 1.3 a 1.4 způsob hodnocení popisu nabízeného plnění na bodové stupnici od 1
do 5 bodů. U každého z bodových hodnocení se zadavatel odvolává na míru přidané hodnoty
navrženého způsobu řešení, přičemž nikde není popsáno, co zadavatel považuje za přidanou
hodnotu. Při realizaci plnění jsme schopni naplnit veškeré požadavky zadavatele, avšak bez
detailního popisu neumíme tyto požadavky a tím ani míru přidané hodnoty stanovit. Prosíme
tedy o objasnění, jakým způsobem bude zadavatel objektivně hodnotit míru přidané hodnoty
navrhovaného řešení. Jsme toho názoru, že při splnění veškerých požadavků zadavatele by
nabídka účastníka měla být vždy hodnocena plným počtem bodů tak, aby hodnocení nabídek
bylo transparentní a v co největší možné míře objektivní.
Odpoveď
Verejný obstarávateľ bude ponuky hodnotiť komparatívne porovnaním predložených ponúk a
výsledok vyhodnotenia bude následne zdôvodnený v informácií o výsledku vyhodnotenia
ponúk. Tieto otázky boli preskúmavané na základe námietok a následne o legálnosti ich
stanovenia rozhodoval UVO, viď rozhodnutie č. 14398-6000/2020-OD, 14532-6000/2020-OD
zo dňa 19. 01. 2021. Rozhodnutie o námietkach možno nájsť tu.
Otázka č. 2
V části C soutěžních podkladů - Spôsob a kritériá na vyhodnotenie ponúk v článku 1.5. uvádí
zadavatel způsob hodnocení lhůty dodání fáze 0 a fáze 1 předmětu plnění. Domníváme se, že
přidělení počtu bodů k jednotlivým časovým rozptylům neodpovídá váže hodnotícího kritéria,
které je hodnoceno až 20 body z celkových 100. Žádáme zadavatele o přehodnocení
přidělených bodů k jednotlivým časovým rozptylům vůči váze hodnotícího kritéria tak, aby
bodové hodnocení reflektovalo požadavky zadavatele na co nejkratší dobu dodání předmětu
plnění. Tzn. že ponížení přidělených bodů o jednotlivých počtů měsíců by mělo být snižováno
poměrným způsobem, nikoliv tak, jak je tomu nyní.
Odpoveď
Verejný obstarávateľ nemá v úmysle meniť spôsob bodovania na pomerový spôsob.
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Aj táto skutočnosť bola preskúmavaná na základe námietok a o legálnosti tejto úpravy
rozhodoval UVO, viď rozhodnutie č. 14398-6000/2020-OD, 14532-6000/2020-OD zo dňa
19. 01. 2021.
Otázka č. 3
Aký obsah obstarávateľ očakáva v prípade vzorového scenára - "Registrácia nového
používateľa Rezidenta cez internetový portál s jeho verifikáciou s eID (mobileID) a bez eID"?
Má ísť o
1/ všeobecnú registráciu fyzickej osoby (s/bez eID), ktorý chce komunikovať elektronicky s
magistrátom a nakupovať pod svojim kontom parkovacie karty (rezidentské, abonentské),
prípadne aj s následným zakúpením Rezidentskej karty, alebo
2/ má ísť o zakúpenie Rezidentskej karty bez registrácie, s/bez využitia eID ?"
Odpoveď
Pod scenárom i. v zmysle Prílohy SP6 je treba rozumieť:
Registráciu fyzickej osoby (s a aj bez eID), ktorá potrebuje komunikovať elektronicky s
magistrátom aby mohla požiadať o vydanie parkovacích kariet (rezidentské, abonentské...) pod
svojou identitou.
Otázka č. 4
Žiadame Vás o vysvetlenie prečo verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 6 ods. 16
zákona, keď vyčlenil časť nadlimitnej zákazky a obstaráva ju ako zákazku s nízkou hodnotou?
Odpoveď
Záujemca spolu so žiadosťou o vysvetlenie podal aj podnet na kontrolu vnútornému
kontrolórovi. Verejný obstarávateľ ako odpoveď zasiela „Podnet na kontrolu - stanovisko OVO
vnútornému kontrolórovi“, vrátane samotného podnetu. Uvedený dokument je zároveň
odpoveďou na túto otázku položenú záujemcom v rámci žiadosti o vysvetlenie. Verejný
obstarávateľ zároveň upravuje čiastkové kritéria hodnotenia ponúk.
Otázka č. 5
Akým spôsobom sa verejný obstarávateľ vysporiada s faktom, že zadávaním neverejnej
zákazky s nízkou hodnotou na Bridge Parksys pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk
verejnej súťaže PARKSYS, verejný obstarávateľ výrazne zasiahol do čestnej hospodárskej
súťaže vo vyhlásenej verejnej súťaži a to vyššie uvedeným značným zvýhodnením
hospodárskeho subjektu, ktorý bol vybratý na dodávku Bridge Parksys?
Odpoveď
Viď odpoveď na otázku č. 4.
Otázka č. 6
Otázka č. 3: Akým spôsobom sa verejný obstarávateľ vysporiada s faktom, že paralelným
nákupom dočasného IS zabezpečujúceho parkovaciu politiku Bridge Parksys a systému
PARKSYS zaplatí dodávateľovi, alebo dodávateľom riešenia dvakrát za fázu 0 a fázu 1 dodania
v relatívne krátkom období po sebe? V prípade, ak sa bude jednať o totožného dodávateľa
obidvoch systémov, k čomu verejný obstarávateľ aktívne napomáha, tento bude dvakrát
odmenený za tú istú službu.
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Odpoveď
Viď odpoveď na otázku č. 4.
Vzhľadom na žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov sa verejný obstarávateľ rozhodol
zmeniť výšku bodov jednotlivých čiastkových kritérií
Celková cena za poskytnuté služby za 48 mesiacov prevádzky s DPH
Popis ponúkaného plnenia
Systémové integrácie
Spôsob dodania predmetu plnenia (project delivery approach)
Lehota dodania fázy 0 a fázy 1

50
15
10
20
5

Verejný obstarávateľ zároveň primerane predlžuje lehotu na predkladanie ponúk z 23. 04. 2021
9:00 hod. na 05. 05. 2021 9:00 hod. Takisto sa mení aj otváranie ponúk z pôvodnej na
05. 05. 2021 10:00 hod.
Konsolidované znenie súťažných podkladov v zmysle zmien vyplývajúcich z vysvetlení
súťažných podkladov, bude zverejnené v systéme JOSEPHINE spolu s týmto vysvetlením
súťažných podkladov. Jednotlivé zmeny v súťažných podkladoch sú farebne odlíšené, resp. sú
sprocesované cez sledovanie zmien.
S pozdravom
v. r.
Mgr. Michal Garaj
vedúci oddelenia verejného obstarávania

-

Prílohy
Súťažné podklady – ParkSys_zmena č. 6
Príloha SP3 - Návrh zmluvy o poskytnutí elektronických a servisných služieb _zmena č. 4
Podklady bridgeParksys (Výzva na predkladanie ponúk vrátane všetkých jej príloh, Podnet na
kontrolu/žiadosť o vysvetlenie vrátane stanoviska k podnetu)

