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

Bratislava, 04.05.2021

Vec
Vysvetlenie súťažných podkladov č. 7
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
Verejný obstarávateľ požaduje v zmysle prílohy SP3 – Návrh zmluvy o poskytnutí
elektronických a servisných služieb, článok XXII predloženie Zábezpeky „vo výške 25 %
Celkovej odmeny vrátane DPH, a to najneskôr do 7 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy“.
Zároveň Verejný obstarávateľ podľa článku XXII Zmluvy, ods. 7 požaduje od Dodávateľa
„predložiť najneskôr do 7 dní od účinnosti tejto Zmluvy platnú a účinnú poistnú zmluvu na
poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, vrátane
škody spôsobenej ktorýmkoľvek subdodávateľom, na minimálnu poistnú sumu vo výške 25%
z ceny Diela vrátane DPH, vrátane dokladu preukazujúceho, že má uhradené poistné za obdobie
podľa poistnej zmluvy“.
Z uvedeného vyplýva pre Dodávateľa povinnosť zaviazať významný objem finančných
prostriedkov (25% z celkovej odmeny) na dlhé časové obdobie (viac ako 48 mesiacov, nakoľko
má slúžiť na zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a teda musí byť zložená po celú
dobu platnosti Zmluvy) pre účely zabezpečenia záväzkov a zároveň (duplicitne) na ten istý účel,
ktorým je zabezpečenie záväzkov, uzatvoriť poistnú zmluvu na sumu vo výške 25% z ceny
diela.
Z rozhodovacej praxe Úradu pre verejné obstarávanie a metodických usmernení je zrejmé, že
nie je možné akceptovať také určenie zmluvnej podmienky, ktoré by mohlo v zásadnej miere
odradiť záujemcov/uchádzačov od účasti vo verejnom obstarávaní, a tak neprimerane obmedziť
zdravú hospodársku súťaž. Na základe uvedeného žiadame verejného obstarávateľa o
vysvetlenie nasledovných skutočností:
Žiadame o vysvetlenie, prečo verejný obstarávateľ duplicitne požaduje zabezpečenie záväzkov
a to kumuláciou zloženia Zábezpeky vo výške 25% Celkovej odmeny vrátane DPH a zároveň
uzavretia poistenia za škodu vo výške 25% z ceny Diela vrátane DPH podľa Článku XXII
Návrhu zmluvy o poskytnutí elektronických a servisných služieb;
Odpoveď
Vzhľadom na dôležitosť plnenia predmetu zákazky pri zavádzaní parkovacej politiky mesta,
najmä jej ekonomickú stránku v prípade nefunkčnosti systému, sa verejný obstarávateľ
rozhodol okrem predloženia zábezpeky vyžadovať, aby mal dodávateľ uzavreté poistenie
zodpovednosti za škodu v zmluve uvedenej výške. V tejto súvislosti verejný obstarávateľ
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zdôrazňuje, že požaduje, aby dodávateľ mal uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu, pričom
toto poistenie nemusí viaznuť iba na plnenie z tejto zmluvy, ako to zrejme pochopil záujemca.
Keďže to takto zrejme pochopil záujemca, verejný obstarávateľ okrem samotného vysvetlenia
precizuje príslušné zmluvné ustanovenia.
Otázka č. 2
Žiadame o vysvetlenie primeranosti stanovenej zmluvnej podmienky na kumulatívne
zabezpečenie záväzkov zložením Zábezpeky a uzatvorením poistenia za škodu podľa Článku
XXII Návrhu zmluvy o poskytnutí elektronických a servisných služieb;
Odpoveď
Vzhľadom na dôležitosť plnenia predmetu zákazky pri zavádzaní parkovacej politiky mesta,
najmä jej ekonomickú stránku v prípade nefunkčnosti systému považuje verejný obstarávateľ
za primerané požadovať kumulatívne zabezpečenie záväzkov tak, ako je uvedené v zmluve.
Otázka č. 3
Žiadame o vysvetlenie, na akú dobu (presné označenie jej dĺžky) má byť Zábezpeka zložená a
Poistná zmluva uzatvorená, rovnako žiadame o vysvetlenie akým spôsobom, za akých
podmienok, v akom čase a za akých okolností príde k uvoľneniu zloženej Zábezpeky podľa
Článku XXII Návrhu zmluvy o poskytnutí elektronických a servisných služieb späť
Zhotoviteľovi, rovnako na základe akých podmienok príde k ukončeniu Poistnej zmluvy
zodpovednosti za škodu, nakoľko Návrh Zmluvy, Článok XXII ani žiadne iné ustanovenie tento
mechanizmus podmienok ukončenia Zmluvných zabezpečovacích záväzkov nijako neupravuje.
Skutočnosť, že Návrh Zmluvy tento mechanizmus neupravuje, je výrazným zásahom do práv
Zhotoviteľa a vyrovnanosti zmluvných vzťahov medzi zmluvnými stranami, nakoľko Návrh
Zmluvy rieši iba podmienky Zloženia zábezpeky a jej čerpanie, podmienky uzatvorenia
Poistnej zmluvy, nie však ich ukončenie;
Odpoveď
Na margo žiadosti o vysvetlenie verejný obstarávateľ precizuje zmluvu. Zábezpeka musí byť
platná počas celého trvania zmluvy a aspoň 6 mesiacov po zániku záväzkov dodávateľa podľa
zmluvy. Dodávateľ bude v dostatočnom predstihu informovaný o jeho povinnosti prolongovať
zábezpeku v prípade uplatnenia práva opcie objednávateľom.
Poistenie zodpovednosti za škodu musí byť platné a účinné počas trvania zmluvy.
Otázka č. 4
Záujemca v procese prípravy ponuky do verejného obstarávania a zisťovania podmienok
uzatvorenia poistenej zmluvy zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s plnením podľa
Návrhu Zmluvy zistil, že viaceré poisťovne s celoeurópskou pôsobnosťou neumožňujú
uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spojenú s poskytovaním služieb tak, ako sú
uvedené v Opise predmetu zákazky. Žiadame verejného obstarávateľa o prehodnotenie
požiadavky na uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu a to vzhľadom na podmienky na
trhu, kedy poisťovne takýto druh poistenia zodpovednosti za škodu, viažuci sa na predmet
zákazky neposkytujú, čím verejný obstarávateľ stanovuje neprimerané obmedzenia vo
verejnom obstarávaní, ktoré môžu záujemcov odradiť od predloženia ponuky do verejného
obstarávania pre nemožnosť získania poistenia podľa podmienok stanovených verejným
obstarávateľom;
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Odpoveď
Ako bolo uvedené v odpovedi na otázku č. 1, verejný obstarávateľ nepožaduje uzatvorenie
poistnej zmluvy zodpovednosti za škodu vzniknutú iba v súvislosti s plnením týkajúcim sa tejto
zmluvy. Verejný obstarávateľ je presvedčený, že poistenie zodpovednosti za škodu je bežným
a dostupným finančným produktom, ktorým obvykle disponuje kvalitný a zodpovedný
hosp. subjekt pôsobiaci na trhu.
Otázka č. 5
Záujemca žiada verejného obstarávateľa o prehodnotenie Článku XXII Zabezpečenie záväzkov
v Návrhu Zmluvy o poskytnutí elektronických a servisných služieb a to tak, aby odstránil
kumulatívne požadovanie dvoch zabezpečovacích zmluvných nástrojov, slúžiacich na ten istý
účel a ponechal maximálne jeden a to tak, aby bol stanovený v súlade so zákonom o verejnom
obstarávaní a neprimerane neobmedzoval zdravú hospodársku súťaž;
Odpoveď
Verejný obstarávateľ verí, že vyššie uvedené vysvetlenia odstránilo pochybnosti záujemcu.
Verejný obstarávateľ trvá na ustanoveniach čl. XXII zmluvy.
Otázka č. 6
Záujemca žiada z dôvodu primeranosti stanovených zmluvných podmienok rovnako o zníženie
výšky požadovanej Zábezpeky z Celkovej odmeny vrátane DPH a to maximálne na úroveň 10%
Celkovej odmeny vrátane DPH.
Odpoveď
Verejný obstarávateľ považuje požadovanú výšky zábezpeky za primeranú náročnosti
a dôležitosti plnenia predmetu zákazky.
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
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