
Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

Názov predmetu zákazky : „Zabezpečenie  služby- prevádzka SMS parkovného na území mesta 

Hlohovec“ 

 

Identifikácia obstarávateľa:  

Vodárenská spoločnost Hlohovec, s.r.o. 

V zastúpení : Ing. Beatrix Kopcová, konateľka spoločnosti  

Sídlo :  Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec 

IČO : 36255556 

Tel. kontakt : 0337320135 

Email: info@vshc.sk 

 

 

Predmet zákazky : Zabezpečenie služby- prevádzka SMS parkovného na území mesta Hlohovec 

 

Druh zákazky : služba  

 

Miesto dodania predmetu zákazky : 

Kraj Trnavský,okres Hlohovec, mesto Hlohovec 

 

Opis predmetu zákazky:  

Vodárenská spoločnost Hlohovec, s.r.o. ako prevádzkovateľ plateného parkovania, v zmysle 

schváleného VZN č 285/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Hlohovec č. 139/2013 o  

dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území Hlohovec v znení neskorších 

predpisov, schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Hlohovec dňa 16.4.2021 dopĺňa realizáciu 

a spustenie elektronického systému plateného parkovania prostredníctvom SMS od 1.7.2021. 

Parkovné tak bude prostredníctvom SMS platby.  

Predmetom obstarávania je systém platieb prostredníctvom SMS bude spĺňať nasledovné požiadavky :  

• Zabezpečenie platobného systému parkovania prostredníctvom  SMS správ mobilných 

telefónov  všetkých telekomunikačných operátorov na území SR na predaj parkovného. 

• Zabezpečenie výstupov z databázových štatistík poskytovanej služby. 

• Zabezpečenie systému na overenie platnosti úhrady za dočasné parkovanie.  

• Vyplatenie súčtu konečných súm za sms úhrady parkovania v zmysle mesačnej štatistiky na 

účet spoločnosti po ukončení zúčtovacieho obdobia.  

• Následná fakturácia odmeny za poskytnutie služby dodávateľom – prílohou k faktúre bude 

výstup z databázových štatistík poskytovanej služby. 

• Základná časová jednotka – tarifikácia 1 hodina.  

• Systém musí rozlišovať čas, počas ktorého sa platí úhrada za parkovanie v zmysle platného 

VZN. 

• Systém zabezpečí, že do 30 sekúnd od odoslania sms bude doručená potvrdzujúca sms 

a uvedenými informáciami o uhradenom parkovnom.  

• Možnosť zakúpenia  SMS parkovacieho lístka na viac hodín prostredníctvom jednej sms 

správy.  



• Systém zabezpečí, že 10 minút pred uplynutím platnosti parkovného bude zaslaná 

upozozňujúca expiračná  sms, ktorá informuje o blížiacom sa konci platnosti zaplateného 

parkovného.  

• Predĺženie parkovacieho času bude umožnené opätovným zaslaním sms. 

• Systém musí umožniť vytlačenie daňového dokladu za parkovanie cez webovú stránku.  

• Zabezpečenie súčinnosti pri riešení reklamácií s reakčným časom max. 24 hodín od doručenia 

požiadavky. 

• Zabezpečenie 24 hod. prevádzky služby (s výnimkou prípadov vyššej moci, nevyhnutných 

technických zásahov a pravidelnej technickej údržby). 

• Systém musí zabezpečiť kontrolu úhrady parkovného na základe zadaného EČV.  

• Súčasťou služby bude bezplatný prístup k API a možnosť bezplatnej integrácie databázy 

parkovacích SMS lístkov do systému tretej strany.  

• Včasné a bezplatné zabezpečenie aplikácie zmien v prípade potreby zmeny ceny parkovného, 

resp. iných zmien týkajúcich sa plateného parkovania.  

• Zaškolenie zamestnancov spoločnosti. 

  

Variantné riešenie : neumožňuje sa.  

 

Typ zmluvy a lehota dodania predmetu zákazky: 

Zmluva s úspešným uchádzačom bude uzatvorená na dobu určitú v trvaní 2 roky, lehota dodania 

predmetu zákazky je najneskôr do 30.6.2021.  

 

Mena a ceny uvádzané v ponuke :   

Odmena (percentuálna provízia z tržby  ) musí zahŕňať všetky požiadavky vrátane všetkých nákladov 

uchádzača, vrátane dodania softvéru, prevádzkovania systému, platby mobilným operátorom, 

zaškolenia obsluhy 

 

Ponuka :  

Cena určená uchádzačom za dodanie predmetu zákazky v ponuke je pre uchádzača záväzná a konečná 

a platí pre celú zákazku v zmysle tejto výzvy na predloženie cenovej ponuky.  

Ponuku môže predložiť uchádzač, ktorý je oprávnený poskytovať služby na požadovaný predmet 

zákazky uvedený v predmete svojej činnosti.  

Spolu s cenovou ponukou musí uchádzač predložiť :  

• Čestné vyhlásenie uchádzača, že na neho nebol vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii 

• Návrh na plnenie kritérií ( príloha č.1). 

• Zoznam zrealizovaných zákaziek o dodaní služby rovnakého charakteru za predchádzajúcich 

5 rokov od vyhlásenia výzvy a doloženie minimálne dvoch referencií. 

• Návrh Zmluvy o zabezpečovaní  

 

Miesto a lehota na predloženie ponuky : 

Ponuky uchádzačov je možné doručiť na:  

• adresu spoločnosti : Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o., Šafárikova 30, 920 01 

Hlohovec - osobne /poštou  

 

Lehota : do 25.5.2021 do 15:00 hod.  

 



Ponuky doručované poštou alebo osobne sa predkladajú v uzavretej obálke s názvom : Zákazka – 

Zabezpečenie služby – prevádzka SMS parkovného na území mesta Hlohovec - neotvárať ! 

 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, obálka musí byť zreteľne označená názvom zákazky.  

 

 

Kritéria na vyhodnotenie ponúk :  

Kritérium na vyhodnotenie ponúk je odmena pre úspešného uchádzača s najnižším percentuálnym 

podielom z ceny predaných parkovacích lístkov.    

  

Podmienky financovania :  

Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného styku v lehote splatnosti faktúr 

minimálne 35 dní.  

 

Doplňujúce informácie :  

Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou.  

 

 

 


