Výzva na predkladanie ponúk
na zákazku s nízkou hodnotou na poskytnutie služby
Zabezpečenie systému platieb za parkovanie prostredníctvom SMS
Podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie ponuky na poskytnutie
služby Zabezpečenie systému platieb za parkovanie prostredníctvom SMS
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa :
Názov organizácie : Mesto Senica
IČO : 00309974
Sídlo organizácie : Štefánikova 1408/53, 905 25 Senica
Kontaktná osoba : Ing. Jana Oslejová
Telefón/fax : 034/6515001, kl.129/034/6574058
e-mail : jana.oslejova@senica.sk
internetová stránka : www.senica.sk
1. Predmet zákazky
Poskytnutie služby Zabezpečenie systému platieb za parkovanie prostredníctvom SMS.
Predpokladaná hodnota zákazky je 5 000 € za obdobie 48 mesiacov.
2. Rozsah a opis predmetu zákazky
2.1 Platba za parkovanie cez SMS musí byť zabezpečená na všetkých parkovacích miestach
určených na dočasné parkovanie vozidiel.
2.2 Platbu musí byť možnosť realizovať prostredníctvom všetkých mobilných operátorov,
ktorí poskytujú služby v SR.
2.3 Uchádzač musí dodržať dohodnutú výšku platby za parkovanie (0,50 €/h vrátane DPH).
2.4 V rámci konečnej ceny za parkovanie bude prostredníctvom systému uchádzača doručená
zákazníkovi SMS potvrdzujúca zaplatenie za parkovanie.
2.5 Desať minút pred ukončením platnosti platby za parkovanie systém v rámci konečnej
ceny doručí zákazníkovi upozorňujúcu SMS.
2.6 Prevádzková doba poskytovania služby je NON-STOP vrátane sviatkov (nepretržitá
prevádzka).
2.7 Uchádzač vykoná na vlastné náklady školenie pracovníkov verejného obstarávateľa
a príslušníkov Mestskej polície Senica.
2.8 Uchádzač zabezpečí na vlastné náklady reklamnú kampaň a samolepky, ktoré budú
informovať o spôsobe platby.
2.9 Uchádzač zabezpečí verejnému obstarávateľovi pre kontrolu úhrady za parkovanie
bezodplatné nainštalovanie kontrolného softwéru do zariadení, ktoré sú majetkom Mesta
Senica.
2.10 Uchádzač zabezpečí verejnému obstarávateľovi pre kontrolnú činnosť úhrady na
parkovanie tri samostatné zariadenia pre kontrolu (PDA), ktoré budú používať zamestnanci
verejného obstarávateľa na kontrolnú činnosť.
2.11 Súčasťou ponuky musí byť aj systém kontroly. Uchádzač predloží manuál celej služby.
Súčasťou ponuky musí byť tiež návrh Zmluvy o zabezpečení služby platby za parkovanie

prostredníctvom SMS, ktorá bude obsahovať aj záruky a sankcie v prípade nefunkčnosti
systému, výpadku operátorov a pod.
2.12 Súčasťou ponuky musí byť aj prezentácia dosiahnutých tržieb.
3. Podmienky účasti
3.1 Odborná spôsobilosť
Uchádzač preukáže splnenie podmienky odbornej spôsobilosti originálom, resp. overenou
fotokópiou dokladu, preukazujúceho oprávnenie poskytnúť službu (výpis z obchodného
registra, resp. alebo potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu
podnikateľov v predmete podnikania poskytovanie platieb prostredníctvom SMS).
3.2 Technická spôsobilosť
Uchádzač predloží zmluvy s mobilnými operátormi na poskytovanie služby platieb
prostredníctvom SMS v Slovenskej republike, resp. potvrdenie všetkých mobilných
operátorov, že majú s uchádzačom platnú zmluvu na poskytovanie služby platieb
prostredníctvom SMS.
3.3 Osobné postavenie
Uchádzač predloží doklady o splnení podmienok účasti podľa § 26 ods.2 zákona č.25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
3.4 Ostatné podmienky
Uchádzač predloží referencie min. 3 subjektov, ktorým poskytuje služby v oblasti platieb
prostredníctvom SMS.
4. Ponuka
4.1 Ponuka vrátane všetkých príloh bude vyhotovená v písomnej forme, v slovenskom jazyku.
Ponuka musí obsahovať doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti, navrhovanú cenu
a navrhované obchodné podmienky. Uchádzač predloží návrh zmluvy na poskytnutie služby
na požadovaný predmet zákazky od 1. 7. 2012. Cenou za poskytnutú službu sa rozumie výška
provízie, vyjadrená v % z konečnej ceny za parkovanie vozidiel za splnenia všetkých
podmienok uvedených v bodoch 2 a 3. Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s touto
službou vrátane DPH, neprípustné sú ďalšie platby, resp. poplatky.
4.2 Platnosť ponuky
Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk
je verejným obstarávateľom stanovená do 30. 6. 2012.
4.3 Lehota na realizáciu zákazky
Termín realizácie zákazky je od 1. 7. 2012.
4.4 Zdroj finančných prostriedkov
Financovanie zákazky bude z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
4.5 Kontaktná osoba
Bližšie informácie týkajúce sa súťažných podkladov a informácií k predmetu obstarávania
poskytne Ing. Jana Oslejová, e-mail : jana.oslejova@senica.sk

4.6 Miesto, spôsob a lehota na predkladanie ponúk
Ponuky vrátanie budú doručené poštovou zásielkou na adresu : Mestský úrad Senica,
Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica alebo do podateľne verejného obstarávateľa. Lehota na
predkladanie ponúk je 14. mája 2012 o 9.00 h. Otváranie obálok s ponukami bude 14. mája
2012 o 10.00 h bez prítomnosti účastníkov.
5. Kritériá na hodnotenie ponúk
Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena.
6. Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
6.1 Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o prijatí jeho ponuky a následne bude
s ním uzatvorená zmluva. Ostatným uchádzačom bude doručené oznámenie o tom, že ich
ponuky neboli úspešné.
6.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť výber poskytovateľa služby bez udania
dôvodu, ako i posunúť termín realizácie.
7. Obchodné podmienky
Obchodné podmienky budú špecifikované v návrhu zmluvy a budú obsahovať najmä:





Identifikačné údaje poskytovateľa služby
Predmet zákazky
Cena za poskytnutú službu (vyjadrenú ako provízia v % z konečnej ceny za parkovanie)
Ostatné dojednania
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8. Ostatné informácie
Spôsob výberu za dočasné parkovanie vozidiel bude prebiehať dvoma spôsobmi : 1.
prostredníctvom parkovacích kariet (ročná, mesačná), ktoré budú zabezpečené
a distribuované verejným obstarávateľom
2. prostredníctvom SMS platieb – platby za hodinu parkovania – tento spôsob je predmetom
verejného obstarávania.
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