Z 2020 - 217

Dodatok č. 1
k Zmluve o poskytovaní služieb č. ÚEZ 197/2020 zo dňa
20.10.2020
Objednávateľ:
sídlo:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
00 603 317
2020887385
Prima banka Slovensko, a.s.
SK29 5600 0000 0018 0034 2070

(ďalej v texte ako „objednávateľ“)
Poskytovateľ:
so sídlom:
zapísaný v:
zastúpený:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
číslo účtu:
SWIFT:

Parkio – Servicos Informatica LDA
EUA-Campus Santiago Edificio 1, 3810-193 Aveiro
Conservatória do Registo Comercial Coimbra
Bc. Michal Matúš – konateľ – Managing director, konateľ
514609206
514609206
Banco BPI, S.A.
PT50 0010 0000 5567 8760 0018 8
BBPIPTPL

(ďalej v texte ako „poskytovateľ“)
Preambula
1.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.10.2020 Zmluvu o poskytovaní služieb ÚEZ č.
197/2020 (ďalej v texte ako „zmluva“), ktorej predmetom je požiadavka objednávateľa
na poskytnutie služby - Software as a service (SaaS – Softvér ako služba) zo strany
poskytovateľa, spočívajúca najmä v realizácii, dodaní, prevádzkovaní a spravovaní
elektronickej integračnej platformy pozostávajúcej z informačného / parkovacieho
systému určeného na administráciu zóny parkovania a elektronickú komunikáciu
s obyvateľmi a návštevníkmi zóny, umožňujúcej realizovať platby za parkovanie
motorových vozidiel v zóne s plateným státím na časti územia mestskej časti BratislavaNové Mesto prostredníctvom mobilnej aplikácie, webového rozhrania a prostredníctvom
SMS s využitím všetkých dostupných mobilných operátorov na Slovensku (túto službu
zabezpečuje objednávateľ osobitne na základe samostatného verejného obstarávania),
ako aj zabezpečenie systému na overenie platnosti úhrady za parkovanie; pričom
neoddeliteľnou súčasťou parkovacieho systému bude databáza registrovaných
užívateľov a druhú časť parkovacieho systému bude tvoriť platobný a kontrolný
mechanizmus, umožňujúci realizáciu platieb za parkovanie a jeho následnú kontrolu
(ďalej v texte aj ako „služba“).

2.

Vzhľadom na prebiehajúcu globálnu pandémiu ochorenia COVID-19 spôsobenú
prenosom akútneho respiračného syndrómu SARS-CoV-2 a vládou SR vyhlásený
mimoriadny a následne núdzový stav, sa zmluvné strany, na základe súhlasného prejavu
vôle, dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b) a

c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení, a to z nasledovných dôvodov:
a) v zmysle požiadaviek objednávateľa mala byť registrácia žiadateľov o vydanie
parkovacích kariet /dlhodobé parkovanie/ realizovaná osobne na miestnom úrade
objednávateľa, avšak vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu, vyhlásenie
mimoriadneho a následne núdzového stavu vládou SR a k tomu prislúchajúcich
opatrení, objednávateľ požaduje dodanie tzv. naviac prác a to doplnenie ďalšej
služby - možnosť online registrácie žiadateľov o vydanie parkovacích kariet (ďalej
v texte ako „naviac práce“);
b) v súvislosti s uvedenými naviac prácami a krátkosťou času na spustenie parkovacej
politiky v zmysle všeobecne záväzného nariadenia objednávateľa od 01.12.2020 je
zároveň potrebné posunúť niektoré čiastkové termíny dodania služby, a to
nasledovne:
- dodanie webovej aplikácie a webového rozhrania určených na kontrolnú činnosť
(overenie platnosti úhrady za parkovanie) v termíne do 07.12.2020
- dodanie funkcionality mobilnej aplikácie a webového rozhrania na online
úhradu parkovného výlučne v časti jazykových variácií nemecky, maďarsky
v termíne do 14.12.2020.
3.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti je zrejmé, že naviac práce sú nevyhnutné v záujme
ochrany zdravia obyvateľov, pričom tieto nie sú zahrnuté v pôvodnej zmluve, naviac
práce môže dodať/poskytnúť poskytovateľ a zároveň potreba zmien vyplynula
z okolností, ktoré objednávateľ nemohol predvídať a zmenou sa nemení charakter
zmluvy.
I. Predmet dodatku

1.

Článok II. s názvom Predmet a účel zmluvy sa dopĺňa o naviac práce – zabezpečenie
možnosti online registrácie žiadateľov o vydanie parkovacích kariet v pilotnej zóne,
pričom uvedené zahŕňa najmä:
- vytvorenie jednotného online formuláru pre všetky druhy parkovacích kariet
s minimálnym rozsahom kontrol vyplnenia polí vrátane možnosti priloženia
naskenovaných dokumentov,
- vytvorenie schránky/notifikácie pre uloženie prijatých žiadostí,
- vytvorenie funkcionality na prácu a správu priložených súborov,
- prepojenie s parkovacím systémom, ako jeho súčasť,
- online formulár bude prevádzkovaný na webovom sídle poskytovateľa s platným
SLL certifikátom,
- online formulár bude udržiavaný v plnej funkčnosti na serveroch a webových
platformách poskytovateľa,
- všetky dáta z online formulárov budú uložené na úložisku/serveroch poskytovateľa
(ďalej v texte aj ako „online registrácia“).

2.

Článok II. s názvom Miesto a termín plnenia sa dopĺňa o termín spustenia testovacej
prevádzky online registrácie, a to dňa 18.11.2020. V prípade zistenia akýchkoľvek vád
online registrácie, je poskytovateľ povinný tieto vady odstrániť bezodkladne, najneskôr
však v lehote do 24 hod. od oznámenia zo strany objednávateľa, pričom do ostrej
prevádzky je povinný poskytovateľ uviesť online registráciu bezodkladne po
odsúhlasení testovacej prevádzky zo strany objednávateľa.

3.

V článku II. s názvom Miesto a termín plnenia sa posúvajú termíny:

- dodania webovej aplikácie a webového rozhrania určených na kontrolnú činnosť
(overenie platnosti úhrady za parkovanie), a to do 07.12.2020
- dodania funkcionality mobilnej aplikácie a webového rozhrania na online úhradu
parkovného výlučne v časti jazykových variácií nemecky, maďarsky, a to do
14.12.2020.
4.

Článok IV. s názvom Cena predmetu zmluvy sa dopĺňa o jednorazovú cenu za online
registráciu, a to vo výške 1.000,- € (slovom: tisíc eur) bez DPH, t.j. 1.200,- € (slovom:
tisícdvesto eur) vrátane príslušnej DPH; pričom nárok poskytovateľa na zaplatenie tejto
ceny vznikne až po predložení písomného potvrdenia objednávateľa o absolvovaní
testovacej prevádzky bez vád.

5.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa na online registráciu použijú primerane.
II. Osobitné a záverečné ustanovenia

1.

Tento dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá 4
rovnopisy a poskytovateľ obdrží 2 rovnopisy.

4.

Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku tento vlastnoručne podpisujú.

5.

Tento dodatok je platný dňom jeho podpisu a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a v súlade s ust. 40/1964 Zb. § 47a Občianskeho zákonníka.

V Bratislave, dňa 16.11.2020

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
objednávateľ

V Bratislave, dňa 16.11.2020

Bc. Michal Matúš, v. r.
poskytovateľ

