Zmluva o dielo
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
/
(ďalej len „Zmluva“)
I. Zmluvné strany
1.1
Objednávateľ:
Obchodné meno:
Mestské služby Topoľčany, s. r. o.
Sídlo:
Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany
IČO:
44 818 378
DIČ:
2022854053
IČ DPH:
SK2022854053
bankové spojenie:
VÚB a.s. pobočka Topoľčany
číslo účtu:
SK49 0200 0000 0026 23092756
zastúpený:
Mgr. Martin Bucko
osoby oprávnenie na rokovanie
vo veciach Zmluvy:
Mgr. Martin Bucko
Telefón:
+ 421 911 481 358
Email:
konatel@sluzbyto.sk
(ďalej len ako „Objednávateľ“)

1.2
Dodávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
číslo účtu:
zastúpený:

PosAm, spol. s r.o.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
313 650 78
2020315440
SK2020315440
Tatra banka, a.s.
SK74 1100 0000 0026 2134 0170
Ing. Marian Marek – generálny riaditeľ na základe plnomocenstva
Ing. Robert Genszký – finančný riaditeľ na základe plnomocenstva

osoby oprávnenie na rokovanie
vo veciach Zmluvy:
Martin Ivančík
Telefón:
+421 907 382 020
Email:
martin.ivancik@posam.sk
(ďalej len ako „Dodávateľ“)

II. Predmet Zmluvy
2.1
2.1.1
2.1.2

Všeobecné ustanovenia:
Názov:
Mestský parkovací systém II
Druh:
Služba
•
Zmluva sa uzatvára ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení (ďalej len „ZVO“)

2.2
2.2.1

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy
Predmetom Zmluvy je dodanie a správa systému na administráciu, úhradu a kontrolu
parkovania prostredníctvom EČV (ďalej len „Plnenie“ alebo „Dielo“), ktorého vlastnosti sú

uvedené v Podmienkach zadávania zákazky s nízkou hodnotu (Príloha č. 1). Dodávateľ
rešpektuje dané vlastnosti a požiadavky Objednávateľa, čo deklaroval predložením ponuky
do verejného obstarávania a uzatvorením tejto zmluvy.
2.2.2
Technické vlastnosti Plnenia:
Bližšia špecifikácia Plnenia je uvedená v prílohe č. 1 tejto Zmluvy – Podmienky zadávania zákazky
s nízkou hodnotou.
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.3.7

Osobitné požiadavky na Plnenie:
Vrátane dopravy na miesto plnenia (inštalácie a predvedenia na mieste plnenia).
Vrátene inštalácie, otestovania a spustenia ostrej prevádzky.
Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať Plnenie, ktoré nebude v požadovanej kvalite
podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky. Rozhodnutie zástupcu Objednávateľa o
nedostatočnej kvalite musí byť písomne odôvodnené.
Vrátane licencií a oprávnení potrebných na prevádzku diela počas 48 mesiacov. Dielo nesmie
mať právne vady a poskytuje sa k nemu nevýhradná licencia na jeho použitie, pre
neobmedzený počet užívateľov diela alebo jeho jednotlivých častí (najmä právo využívať
dielo alebo akúkoľvek jeho súčasť pre užívateľov podľa požiadaviek Objednávateľa), právo
Objednávateľa na spájanie, integráciu alebo iné prepojenie s inými dielami, a to aj
prostredníctvom tretích osôb (dodávateľov). K tomto účelu poskytne dodávateľ všetku
potrebnú súčinnosť bez nároku na odmenu – cena za tieto činnosti je zahrnutá v cene za
dielo.
Vrátane exportu všetkých dát, ktoré sa získajú pri prevádzke a používaní diela. Najneskôr 3
mesiace pred ukončením tejto zmluvy poskytne Dodávateľ export všetkých dát, ktoré sa
získali prevádzkou a používaním diela Objednávateľovi. Export dát sa vykoná vo formáte
súborov, ktoré sú spracovateľné programovými prostriedkami Objednávateľa s popisom
jednotlivých dátových výstupov. Export dát sa vykoná na zálohovacie médiá alebo
prostriedky Objednávateľa. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť pri importe dát do
nového diela označeného Objednávateľom. K tomto účelu poskytne dodávateľ všetku
potrebnú súčinnosť bez nároku na odmenu – cena za tieto činnosti je zahrnutá v cene za
dielo. Týmto nie je dotknutá povinnosť Dodávateľa poskytovať bezpečné online uchovanie
daňových dokladov počas 10 rokov od vystavenia toho ktorého dokladu (legislatívna
povinnosť), možnosť exportu/stiahnutia kedykoľvek počas potreby.
Vrátane parametrizácie, updatovania a spravovania diela. Parametrizácia zohľadňuje
aktuálne požiadavky Objednávateľa (napr. zmeny sadzieb parkovného, užívateľské skupiny)
na Dielo. Updatovanie znamená udržiavanie Diela v bezpečnom a prevádzkovaniaschopnom
stave. Spravovanie znamená poskytovanie obsluhy a technickej podpory pri prevádzke diela
min. v čase od 9:00 – 17:00 vo forme tel. hotline a emailového kontaktného bodu.
Podpora diela zahŕňa bezodkladné riešenie problémov a podnetov na funkčnosť, prevádzku
diela, reklamácie.

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy: mesto Topoľčany

3.2

Čas/lehota plnenia Zmluvy: 48 mesiacov

3.3

Práva a povinnosti Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Všeobecnými zmluvnými
podmienkami Mestských služieb Topoľčany, s. r. o., ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto
Zmluvy.
IV. Zmluvná cena a platobné podmienky

4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

Celková cena Diela
Cena bez DPH: 34 200,00 EUR
Sadzba DPH: 20,00
Cena Diela vrátane DPH: 41 040,00 EUR
Cena Diela pozostáva z ceny:
A) Platba platobnou kartou cez mobilnú aplikáciu za 4 roky (spolu 48 mesiacov) – (Návrh na
plnenie kritérií) 9 % bez DPH
B) Jednorazový aktivačný poplatok za zriadenie služby – (Návrh na plnenie kritérií)
15 000,00 EUR bez DPH
C) Prevádzkový poplatok (spolu 48 mesiacov) služby – (Návrh na plnenie kritérií)
12 000,00 EUR bez DPH

4.2

Štruktúra celkovej ceny Plnenia je uvedená v prílohe č. 2 tejto Zmluvy – Návrh na plnenie
kritérií – krycí list ponuky.

4.3
4.3.1

Platobné podmienky:
Objednávateľ uhradí Dodávateľovi cenu Plnenia podľa bodu 4.1.4 písm. B) na základe faktúry
vystavenej Dodávateľom a doručenej Objednávateľovi po písomnom odovzdaní a prebratí
Plnenia podľa tejto Zmluvy spĺňajúceho požiadavky podľa Prílohy č. 1.
Objednávateľ uhradí Dodávateľovi cenu Plnenia podľa bodu 4.1.4 písm. A) na základe
mesačných faktúr, ktoré zohľadnia províziu vyjadrenú v % v nadväznosti na reálny výnos na
parkovnom cez mobilnú aplikáciu.
Objednávateľ uhradí Dodávateľovi cenu Plnenia podľa bodu 4.1.4 písm. C) na základe
mesačných faktúr.
Faktúra musí obsahovať informácie podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať:
• informácie podľa VZP, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 3 tejto Zmluvy
Písomná faktúra sa doručuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednávateľa uvedenú
v záhlaví tejto Zmluvy.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi.

4.3.2

4.3.3
4.3.4

4.3.5
4.3.6

V. Záverečné ustanovenia
5.1

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvnými stranami. Táto Zmluva
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Objednávateľa,
ktorým je internetová stránka Mestských služieb Topoľčany, s. r. o.

5.2

Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného
oboma Zmluvnými stranami.

5.3

Vzťahy Zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené, sa
riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienkami
realizovaného verejného obstarávania. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto
predpisov, posúdia sa v súlade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstarávania.

5.4

Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude
tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa
nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému Zmluvnými
stranami.

5.5

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu Zmluvných strán o jej predmete.
Vedľajšie dohody k tejto Zmluve neexistujú.

5.6

Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ
dostane tri rovnopisy a Dodávateľ jeden rovnopis.

5.7

Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, túto
Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie
je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi
podpismi tejto Zmluvy.

5.8

Túto zmluvu je možné ukončiť v súlade s Všeobecnými obchodnými podmienkami. V prípade
výpovede je výpovedná lehota tri mesiace.

5.9

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Podmienky zadávania zákazky s nízkou hodnotou
Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií – krycí list ponuky
Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

5.10

Prílohou tejto Zmluvy sú aj Všeobecné zmluvné podmienky Mestských služieb
Topoľčany, s. r. o.

5.11

Zmluva bola zverejnená dňa .....................

V Topoľčanoch, dňa ........................

V Bratislave, dňa ........................

Za Objednávateľa

Za Dodávateľa

––––––––––––––––––
Mgr. Martin Bucko
konateľ

podpísal Ing.
Ing. Marian Digitálne
Marian Marek
Dátum: 2021.09.08
Marek
12:50:17 +02'00'
––––––––––––––––––––
Ing. Marian Marek
generálny riaditeľ
podepsal Ing.
Ing. Robert Digitálně
Robert Genszky
Datum: 2021.09.07
Genszky 20:52:16 +02'00'
_____________________

Ing. Robert Genszký
finančný riaditeľ

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
Dodávateľ bude realizovať Plnenie bez subdodávateľov.

