
Zmluva o poskytovaní služby platobného systému na úhradu parkovného
prostredníctvom SMS správ mobilného telefónu

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom
znení (ďalej len „Zmluva“)

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
so sídlom: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
kontaktná osoba, t.č., e-mail: ...........................................
IČO: 00 603 317
DIČ: 2020887385
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: ............................................

(ďalej v texte ako „objednávateľ“)

a

Dodávateľ:
so sídlom:
spoločnosť zapísaná v:
zastúpený:
kontaktná osoba, t.č., e-mail:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zapísaný v

(ďalej v texte ako „dodávateľ“)

(ďalej spolu v texte objednávateľ a dodávateľ ako „zmluvné strany“)

ČI. I. Úvodné ustanovenie

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je zápisnica z vyhodnotenia ponúk z verejného
obstarávania objednávateľa s názvom zákazky: „Platby za dočasné parkovanie cez SMS“ č.
.................. zo dňa ....................

Článok II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je:
a)  záväzok dodávateľa - poskytnutie služieb plne v súlade s prílohou č. 1 – opisom

predmetu zákazky (vrátane bližšej špecifikácie funkcionalít systému), v súlade
s prílohou č.  2 – návrhom prevádzkového poriadku, ako aj všeobecne záväzným
nariadením mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 z 10.12.2019
o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (ďalej len „VZN“), spočívajúcich v:
●  zabezpečení možnosti platby za dočasné parkovanie motorových vozidiel

v pilotnej zóne Tehelné pole s plateným státím na území mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto prostredníctvom mobilného telefónu bez registrácie
systémom SMS s využitím všetkých mobilných operátorov na



Slovensku; platba parkovného prostredníctvom mobilného telefónu
využívajúceho zahraničného operátora nebude možná

●  zabezpečení systému na overenie platnosti úhrady za parkovanie, vrátane
odborného zaškolenia,

●  udržiavaní služby v prevádzkyschopnom stave,
● zabezpečení rozšírenia možnosti platby v prípade, ak:

-  počas plnenia tejto zmluvy začne na Slovenskom trhu pôsobiť nový
mobilný operátor, ktorý bude poskytovať služby možnosti úhrady cez SMS
alebo

-  už pôsobiaci operátor na Slovenskom trhu začne poskytovať služby
možnosti úhrady cez SMS

● zabezpečení vykonania zmien v platobnom systéme na úhradu parkovného
prostredníctvom SMS správ mobilného telefónu v prípade, ak počas plnenia
zmluvy dôjde k akýmkoľvek zmenám vo VZN (napríklad cien parkovného,
rozsahu zóny s plateným státím /napr. pridanie, zmena označenia alebo
zrušenie v rámci lokality plateného parkovania/, rozsahu poskytovaných zliav
z parkovného, doby spoplatnenia, intervalu úhrady /1 h, 2 h, ... až po
celodenné státie/, určeniu nových), a to najneskôr ku dňu účinnosti uznesenia
miestneho  zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

; pričom nevyhnutnosťou poskytnutia služieb je integrácia, resp.
prepojenie systému platieb cez SMS s informačným systémom
objednávateľa pre správu regulovaného parkovania

;  a to za podmienok uvedených v tejto zmluve a jej prílohách,
(ďalej v texte ako „predmet zmluvy, resp. služby“)

b) záväzok objednávateľa zaplatiť za poskytovanie služby a jej udržiavanie
dodávateľovi odmenu.

2. Dodávateľ sa zaväzuje, že sprevádzkuje službu v plnom rozsahu, t.j. vrátane uvedenia
systému do prevádzky /vrátane zaškolenie osôb poverených objednávateľom/ a
integrácie, resp. prepojenia systému s informačným systémom objednávateľa
k 01.05.2020, t.j. ku dňu účinnosti VZN.

Čl. III. Odmena, platobné podmienky

1. Odmena dodávateľa za zabezpečenie poskytnutia predmetu zmluvy je ........ %
(slovom: ............... percent) z celkového úhrnu úhrad prostredníctvom SMS za dočasné
parkovanie motorových vozidiel za obdobie 1 mesiaca; pričom odmena je stanovená
ako pevná a dodávateľ nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom odmenu jednostranné
navýšiť alebo akýmkoľvek spôsobom meniť.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v cene sú zahrnuté všetky a akékoľvek náklady
súvisiace s plnením predmetu zmluvy, t.j. najmä dopravné náklady, náklady na
uvedenie predmetu zmluvy do prevádzky, na zaškolenie osôb poverených
objednávateľom, za integráciu, resp. prepojenie systému platieb cez SMS
s informačným systémom objednávateľa, poplatky pre operátorov súvisiace
s prípravou prevádzkovania a prevádzkovaním služieb, vykonanie zmien, na
doplnenie prevádzkového poriadku, zabezpečenie systému na overenie platnosti
úhrady, zabezpečenie rozšírenia možnosti platby a pod., a to vrátane všetkých ďalších
nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a
vykonanie predmetu zmluvy v plnom rozsahu, vrátane poskytnutej licencie v zmysle



tejto zmluvy. Dodávateľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi žiadne iné
finančné čiastky, ako sú dojednané v tejto zmluve.

3. Úhrady zrealizované užívateľmi parkovacích miest prostredníctvom SMS za dočasné
parkovanie motorových vozidiel bude oprávnený prijímať dodávateľ, ktorý tieto
úhrady mesačne, najneskôr do 10 dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca
poukáže na účet objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Následne je dodávateľ
oprávnený vystaviť faktúru v zmysle platných právnych predpisov, s lehotou
splatnosti 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi; pričom neoddeliteľnou
súčasťou faktúry bude písomný výstup z databázových štatistík za prislúchajúci
kalendárny mesiac.

4. Nárok poskytovateľa na zaplatenie odmeny za predmet zmluvy vzniká riadnym
a včasným poskytnutím služieb objednávateľovi v príslušnom kalendárnom mesiaci.

5. Zaplatením faktúry sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu
objednávateľa.

5.    V prípade vrátenia faktúry pre chybné vyúčtovanie ceny alebo nesprávne uvedenie
iných podstatných údajov podľa zákona, túto je povinný opraviť dodávateľ v čo
najkratšom možnom termíne. Počas tohto obdobia nie je objednávateľ s platbou
v omeškaní; lehota splatnosti faktúry sa prerušuje a opätovne začína plynúť až dňom
doručenia opravenej faktúry.

6. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky voči
druhej strane tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany,
pod následkom neplatnosti takéhoto úkonu. Obsah tejto zmluvy sa nesmie stať
akýmkoľvek zabezpečovacím prostriedkom druhej zmluvnej strany.

Čl. IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Dodávateľ je povinný zrealizovať predmet zmluvy riadne a včas, v dojednaných
termínoch a plne v súlade s požiadavkami objednávateľa dojednanými v tejto zmluve.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ je povinný vykonávať predmet zmluvy sám
resp. prostredníctvom svojich zamestnancov, pričom môže poveriť realizáciou
jednotlivých plnení inú osobu (subdodávateľa), pričom v zmysle ust. § 41 ods. 1 písm.
b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
(ďalej v texte ako „zákon o VO“) je dodávateľ oprávnený vykonať práce
prostredníctvom subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienky týkajúce sa osobného
postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h)
a ods. 7 zákona o VO (ďalej len „podmienky“).

Dodávateľ v súlade s ust. § 41 ods. 3 zákona o VO uvádza, v prípade využitia
subdodávateľov na vykonanie jednotlivých plnení predmetu zmluvy (údaje sa
neuvádzajú o dodávateľovi tovaru)
• údaje o všetkých známych subdodávateľoch
........................................................................,
• údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu - meno
a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
..............................................................................



V súlade s ust. § 41 ods. 4 zákona o VO sa zároveň dodávateľ zaväzuje oznámiť
bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch (v prípade, ak ich využije)
podľa predchádzajúceho odseku, ako aj údaj, či noví subdodávatelia spĺňajú
podmienky určené v tomto bode zmluvy; a to najneskôr v deň zmeny subdodávateľa
písomne.

V prípade, ak subdodávateľ nespĺňa podmienky, je dodávateľ povinný, najneskôr do 5
pracovných dní doručiť objednávateľovi písomne návrh nového subdodávateľa.

Pri realizácii predmetu zmluvy inou osobou má dodávateľ zodpovednosť, akoby
predmet zmluvy vykonával sám. Objednávateľ má právo vyjadrovať sa
k navrhovaným subdodávateľom a v prípade, že s niektorým(-i) navrhovaným(-i)
subdodávateľom (-mi) nesúhlasí, má právo uvedené písomne dodávateľovi namietať
a dodávateľ má povinnosť sa k takejto námietke vyjadriť kvalifikovaným spôsobom.
Dodávateľ je povinný viesť zoznam subdodávateľov s presným určením
vykonávaných prác.

Porušenie tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy, s možnosťou
odstúpenia od zmluvy, pričom v prípade jeho porušenia má objednávateľ možnosť na
úhradu zmluvnej pokuty voči dodávateľovi vo výške 1.000,- € za každé aj jednotlivé
porušenie; ustanovenia o náhrade škody týmto nie sú dotknuté.

3. Pri vykonávaní predmetu zmluvy postupuje dodávateľ samostatne, pričom je viazaný
pokynmi objednávateľa. Dodávateľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať, či
pokyny mu dané objednávateľom sú vhodné k realizácii predmetu zmluvy. V prípade,
ak dodávateľ bez zbytočného odkladu neupozorní objednávateľa na nevhodnosť
týchto pokynov, zodpovedá za vady jednotlivých plnení predmetu zmluvy, ktoré boli
týmito pokynmi spôsobené. V prípade, ak bude objednávateľ písomne trvať na svojich
pokynoch napriek skutočnosti, že bol na dôvod ich nevhodnosti dodávateľom
upozornený, nezodpovedá dodávateľ za vady jednotlivých plnení predmetu zmluvy
priamo spôsobené nevhodnosťou týchto pokynov.

4. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania predmetu
zmluvy. V prípade, ak objednávateľ zistí, že dodávateľ pri realizácii predmetu zmluvy
porušuje svoje povinnosti, je dodávateľ povinný bez akéhokoľvek odkladu odstrániť
závady (chyby, nedostatky, poruchy a pod.) a realizovať ďalej predmet zmluvy riadne.

5. Objednávateľ poskytne dodávateľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné
spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení
podkladov nevyhnutných pre kvalitné splnenie predmetu zmluvy, pričom akékoľvek
doklady, podklady, ktoré dodávateľ obdrží od objednávateľa, resp. ktoré získa pri
plnení predmetu zmluvy, je dodávateľ povinný bezodkladne, po tom, ako ich už
nebude potrebovať k realizácii predmetu tejto zmluvy, odovzdať objednávateľovi.

6. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť prevádzkyschopnosť dodávanej služby po celú
dobu trvania tejto zmluvy s výnimkou nevyhnutných technických zásahov
a pravidelnej technickej údržby, pričom o technických zásahoch a pravidelnej
technickej údržby sa zaväzuje objednávateľa vopred písomne informovať, najneskôr
24 hodín pred plánovanou technickou odstávkou. Dodávateľ je povinný si nastaviť
plánovanú technickú odstávku v čase mimo spoplatnenia, t.j. v čase od 18.00 hod. do
08.00 hod..

7. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi http adresu na web stránku, ktorú
zabezpečí dodávateľ, ktorej účelom bude možnosť získať daňový doklad o úhrade



parkovného, a na ktorej bude možné po zadaní telefónneho čísla mobilného telefónu
a overovacieho kódu z potvrdzujúcej SMS získať tento daňový doklad.

8. Dodávateľ sa zaväzuje vytvoriť kontrolný systém na overenie platnosti úhrady za
dočasné parkovanie online, ktorý poskytne objednávateľovi prostredníctvom
webového rozhrania aktuálne informácie o úhradách parkovného pre konkrétne EČV
ako aj nižšie uvedené údaje z databázových štatistík. Tento kontrolný systém (tzn.
prehliadanie  úhrad  cez  webové  rozhranie),  ktorého  dodanie  je  o.  i.  predmetom  tejto
zmluvy, bude slúžiť objednávateľovi na evidenciu a vyhodnocovanie úhrad
parkovného (z hľadiska štatistík a pod).

9. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť prenos informácií o SMS úhradách do
informačného systému objednávateľa s následnou možnosťou kontroly
zadaním/snímaním EČV tak, aby informačným systémom objednávateľa mohli byť
kontrolované aj úhrady parkovného realizované prostredníctvom SMS.

10. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť výstupy z databázových štatistík poskytovanej
služby. Databázová štatistika bude obsahovať minimálne tieto údaje: počet
zaplateného parkovného prostredníctvom SMS s rozdelením na parkovacie lokality,
dĺžku parkovania (kódy 0-10) a mobilných operátorov.

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť odborné zaškolenie osôb (zamestnanci mestskej
časti Bratislava- Nové Mesto, zamestnanci Mestskej polície) v sídle objednávateľa.
Predmetom odborného zaškolenia bude oboznámenie personálu so systémom, ktorý
ponúka úspešný uchádzač, napr. s požadovaným kontrolným systémom na overenie
platnosti úhrady zadaním EČV cez webové rozhranie.

12. Dodávateľ je povinný bezodkladne vždy na e-mailovú adresu kontaktnej osoby
objednávateľa, ako aj telefonicky informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom
predĺženia lehoty na odovzdanie čiastkového predmetu zmluvy, ako aj o dôvodoch
takejto udalosti, ktoré musí preukázať.

Čl. V. Zodpovednosť za vady

1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je realizovaný podľa
podmienok tejto zmluvy a bude mať vlastnosti v zmluve dohodnuté, že zodpovedá
určeným podmienkam a podkladom predložených objednávateľom do verejného
obstarávania, že sa riadi východiskovými podkladmi objednávateľa a že zodpovedá
všetkým prislúchajúcim platným právnym predpisom SR.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje odstraňovať všetky vady, závady, poruchy do 2 hodín od
ohlásenia (v prípade závažnej poruchy sa zmluvné strany v odôvodnených prípadoch
dohodnú na inej lehote, potrebnej na odstránenie).

Čl. VI. Licencia

1. Objednávateľ berie na vedomie, že funkčné riešenie služby, ktoré dodávate pri plnení
tejto zmluvy využíva sú predmetom autorskoprávnej ochrany podľa zákona č.
185/2015 Z.z. Autorský zákon.

2. Dodávateľ udeľuje objednávateľovi nevýhradnú, vecne a územne neobmedzenú
licenciu na použitie funkčného riešenia služby – softvérového vybavenia, jeho



úpravu, na spracovanie, spojenie s iným, a to po dobu trvania tejto zmluvy.
Dodávateľ vyslovuje svoj súhlas s poskytnutím sublicencie v rozsahu udelenej
licencie objednávateľovi, na tretiu osobu.

Čl. VII. Doručovanie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti zo strany objednávateľa alebo
dodávateľa je možné doručovať v prípadoch výslovne uvedených v tejto zmluve e-
mailom na e-mailové adresy kontaktných osôb zmluvných strán a v ostatných
prípadoch osobne, poštou alebo prostredníctvom kuriéra na adresy zmluvných strán
uvedených v záhlaví tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti doručované osobne, poštou alebo kuriérom
sa považujú za doručené okamihom

- prevzatia doručovanej zásielky adresátom, t.j. dňom uvedeným na
doručovanej listine alebo poštovej doručenke ako deň prevzatia zásielky resp.
dňom uvedeným na potvrdení o prevzatí zásielky v prípade doručovania
kuriérom,

- v prípade nevyzdvihnutia písomnosti adresátom na pošte, resp. nezastihnutia
adresáta kuriérom dňom, ktorý je uvedený na vrátenej zásielke odosielateľovi
ako nedoručenej s vyznačenou poznámkou adresát sa odsťahoval“, „adresát
je neznámy“, „adresát nezastihnutý“  a

- v prípade odmietnutia prevzatia zásielky adresátom, t.j. dňom uvedeným na
doručovanej listine alebo poštovej doručenke ako deň odmietnutia prevzatia
zásielky resp. dňom uvedeným na potvrdení o odmietnutí prevzatia zásielky
v prípade doručovania kuriérom

Čl.  VIII. Ukončenie platnosti a účinnosti zmluvy

1. Táto Zmluva môže byť ukončená pred uplynutím dojednanej doby z nasledujúcich
dôvodov:
a) odstúpením od Zmluvy
b) písomnou dohodou zmluvných strán

2.  Každá zo zmluvných strán má právo od zmluvy odstúpiť v prípade, ak tak určuje táto
zmluva a to písomným oznámením druhej strane o odstúpení od zmluvy, v prípade
výskytu ktorejkoľvek zo skutočností oprávňujúcej príslušnú stranu na odstúpenie od
zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú ku dňu doručenia oznámenia
o odstúpení druhej zmluvnej strane.

2. 2. Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v týchto prípadoch:
a) omeškanie dodávateľa s realizáciou predmetu tejto zmluvy o viac ako 5

dní;
b) ak dodávateľ bude predmet zmluvy vykonávať v rozpore s

podmienkami dohodnutými v zmluve;
c) zistenie porušenia povinností dodávateľa majúcich za následok výskyt

väčšieho počtu porúch, ktoré poskytovateľ neodstráni v lehotách
v zmysle tejto zmluvy;

2. 2. Dodávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v týchto prípadoch:
a) ak objednávateľ neposkytne spolupôsobenie dohodnuté v tejto zmluve

a toto nesplnenie zmarí u dodávateľa možnosť zrealizovať predmet
tejto zmluvy;



b) omeškanie objednávateľa s platením oprávnene vystavených
čiastočných  faktúr o viac ako 30 dní.

3. V prípade vzniku nároku ktorejkoľvek zo zmluvných strán na odstúpenie od tejto
zmluvy, je oprávnená zmluvná strana povinná zaslať druhej zmluvnej strane
písomnú výzvu na plnenie s poskytnutím dodatočnej lehoty na nápravu v trvaní max.
5 dní.

4. Po predčasnom ukončení zmluvy je dodávateľ povinný vyhotoviť „finančné
vysporiadanie“ tejto zmluvy. Finančné vysporiadanie sa stanoví vo výške
pohľadávok, na ktoré majú strany nárok.

Čl. IX  Sankcie

1. V prípade omeškania s  realizáciou predmetu tejto zmluvy, zaplatí dodávateľ
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- € za každý deň omeškania, avšak len
do lehoty max. 10 dní omeškania. V prípade, ak dodávateľ prekročí aj túto lehotu 10
dní omeškania, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5.000,-€ denne. V prípade
odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa, vznikne objednávateľovi právo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,-€.

2. V prípade, ak dodávateľ poruší povinnosť v zmysle čl. V. tejto zmluvy, vznikne
objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,-€ za každé
jednotlivé porušenie.

3. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká objednávateľovi právo na náhradu škody
vzniknutej z titulu omeškania.

4. Ak Objednávateľ nezaplatí faktúru v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť úrok
z omeškania stanovený zákonom.

Čl. X. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do
30.04.2021.

2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
až po účinnosti zmluvy o dodávke plnení a poskytovaní súvisiacich služieb, ktorá je
predmetom samostatného verejného obstarávania objednávateľa s názvom: „Pilotný
projekt parkovacej politiky – Poskytnutie služieb v rámci dodania, implementácie
a prevádzkovania informačného systému pre správu regulovaného parkovania,
univerzálneho platobného portálu na úhradu a kontrolu parkovného prostredníctvom
mobilnej aplikácie, web stránky a parkovacích automatov v pilotnej zóne BANM“
a súčasne až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke
Objednávateľa www.banm.sk.

3. Všetky právne vzťahy, ktoré sú založené touto zmluvou sa riadia výlučne slovenským
právnym poriadkom. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, spravujú sa práva a
povinnosti zmluvných strán podľa príslušných ustanovení slovenského Obchodného
zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení a ďalšími slovenskými všeobecne
záväznými právnymi predpismi.



4. Ak ktorékoľvek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatným či nevykonateľným,
jeho neplatnosť alebo nevykonateľnosť neohrozí platnosť ktoréhokoľvek iného
ustanovenia zmluvy. Strany súhlasia s tím, že vykonajú všetky kroky potrebné
k dosiahnutiu rovnakého výsledku, ktorý zamýšľalo neplatné alebo nevykonateľné
ustanovenie.

5. Táto zmluva je vyhotovená v  šiestich (6) vyhotoveniach, pričom dodávateľ obdrží dva
(2) rovnopisy a objednávateľ obdrží štyri (4) rovnopisy tejto zmluvy.

6. Všetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy a jej príloh sú pre
strany i ich prípadných zákonných nástupcov záväzné.

7. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy ako prejav ich slobodnej a
vážnej vôle, túto vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa  ..................                                V Bratislave dňa  ..........................
Objednávateľ:                                                         Dodávateľ:

_________________________          _____________________________
       Mgr. Rudolf Kusý
            s t a r o s t a


