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Bratislava, 20.05.2021

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,
boli doručené žiadosti o nápravu od dvoch záujemcov. Verejný obstarávateľ žiadostiam o
nápravu z časti vyhovel. Týmto dokumentom o uvedenej skutočnosti informuje všetkých
záujemcov.
V nasledujúcich bodoch verejný obstarávateľ identifikuje tie časti podkladov, ktoré budú
upravené, vrátane citácie z vybavenia žiadosti o nápravu (označené kurzívou)
1. Doplnenie poslednej vety čl. V bod 2 zmluvy o nasledovnú textáciu „najneskôr v 30 kalendárny
deň po dní účinnosti tejto Zmluvy“.
„Verejný obstarávateľ má za to, že nie je nutné odstraňovať ani meniť kritérium na
vyhodnotenie ponúk – lehota dodania fázy 0 a 1, nakoniec ani textácia žiadosti o nápravu
nesmeruje svojou argumentáciou proti samotnému kritériu na vyhodnotenie ponúk, ale venuje
sa tomu, že nie je jasne určený začiatok plnenia etapy č. 1. Verejný obstarávateľ preto vyhovuje
tejto časti žiadosti o nápravu a upravuje začiatok poskytovania etapy č. 1. V tejto súvislosti viď
čl. V bod 2 zmluvy, do ktorého sa pridáva „najneskôr v 30 kalendárny deň po dni účinnosti
tejto zmluvy“.“
2. Zníženie výšky zábezpeky v prípade uplatnenia opcie na 10 % z celkovej odmeny vrátane DPH,
viď čl. XXII zmluvy.
„Verejný obstarávateľ prehodnotil návrh žiadateľa o postupné znižovanie zábezpeky, a preto
čiastočne vyhovuje tejto časti žiadosti o nápravu a to tak, že znižuje výšku zábezpeky v prípade
uplatnenia opcie na 10 % z celkovej odmeny vrátane DPH.“
3. Zníženie dĺžky platnosti zábezpeky na 2 mesiace po zániku záväzkov dodávateľa podľa zmluvy,
viď čl. XXII zmluvy.
„Verejný obstarávateľ čiastočne vyhovuje tejto časti žiadosti o nápravu a upravuje dĺžku
platnosti zábezpeky po zániku záväzkov dodávateľa na 2 mesiace.“
4. Zníženie výšky požadovanej poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škodu na 10 %
z celkovej odmeny vrátane DPH, viď čl. XXII zmluvy.
„Na margo žiadosti o nápravu verejný obstarávateľ prehodnotil výšku poistenia zodpovednosti
za škodu, vyhovuje tejto časti žiadosti o nápravu a upravuje jej výšku na 10 % z celkovej
odmeny vrátane DPH počas celého priebehu plnenia zmluvy vrátane uplatnenia opcie.“
5. Precizovanie č. XXII bod 7 zmluvy, a to konkrétne z akej hodnoty sa určí výška poistnej
zmluvy na postenie zodpovednosti za škodu.
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„Žiadateľ poukazuje na nekonzistentné ustanovenia v zmluve týkajúce sa určenia presnej
hodnoty výšky poistenia zodpovednosti za škodu. Verejný obstarávateľ vyhovuje žiadosti o
nápravu v tejto časti. Výška poistnej zmluvy bude v upravenej zmluve určená obdobne ako
výška zábezpeky, a teda z celkovej odmeny vrátane DPH.“
6. Precizovanie okamihu vrátenia zábezpeky v prípade, ak bude zložená na účet, viď čl. XXII
zmluvy.
„Verejný obstarávateľ vyhovuje aj tejto časti žiadosti o nápravu. V prípade zloženia zábezpeky
na účet, bude zábezpeka bude platiť dva mesiace po zániku záväzkov dodávateľa a následne
budú finančné prostriedky vrátane dodávateľovi do 15 dní. Viď úpravy v č. XXII body 1 a 8
zmluvy.“
7. Všetky časti, ktorým verejný obstarávateľ vyhovel sú zapracované v zmluve cez sledovanie
zmien, ktorú verejný obstarávateľ zasiela spolu s vysvetlením súťažných podkladov.

S pozdravom

Mgr. Michal Garaj v.r.
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