NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26
Kancelária predsedu
__________________________________________________________________________________________
Výzva na predloženie ponuky

Z-003117/2021/1158/KJH

Najvyšší kontrolný úrad SR, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZVO“ ) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky.

Monitoring služobných motorových vozidiel Najvyššieho kontrolného úradu SR
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa:
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“)
Sídlo: Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26
Štatutárny zástupca: Ing. Karol Mitrík
IČO: 308 44 878
DIČ: 2020815665
IČ DPH: nie je platca DPH
Tel.: 0918 765 133
E-mail: verejneobstaravanie@nku.gov.sk
Internetová stránka: www.nku.gov.sk
Bankové spojenie: Štátna pokladňa, č. účtu 700 0060 6603/8180
IBAN: SK41 8180 0000 0070 0006 0603
2. Predmet obstarávania: Monitoring služobných motorových vozidiel Najvyššieho kontrolného úradu SR
3. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Predmetom zákazky je monitoring 28 služobných motorových vozidiel Najvyššieho kontrolného úradu SR.
Ide o dodanie GPS monitorovacích zariadení a ich príslušenstvo, montáž, demontáž, remontáž GPS
monitorovacích zariadení, poskytovanie služby GPS monitorovania, aktiváciu systému a SIM kariet a servis
GPS monitorovacích zariadení na sledovanie a zaznamenávanie vybraných údajov o prevádzke služobných
motorových vozidiel. Dodávka a montáž monitorovacích zariadení s možnosťou pripojenia na palubný
počítač, vrátane inštalácie potrebného softvérového vybavenia pre zabezpečenie monitorovať pohyb
vozidiel. Ide o dodanie tovaru s pravidelnou mesačnou službou ns dobu 48 mesiacov, t.j. v priebehu tohto
obdobia umožniť objednávateľovi získavať dáta o služobných motorových vozidlách, mať nepretržitý
elektronický prístup na komunikačný server za účelom vytvárania a získavania požadovaných zostáv a
informácií, akými sú trasa, tankovanie, poloha a iné dostupné data.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č.1 tejto výzvy. Predmet obstarávania nie je
rozdelený na časti.
4. Financovanie predmetu zákazky: z prostriedkov štátneho rozpočtu. Verejný obstarávateľ neposkytuje
preddavok ani zálohovú platbu.
5. Predpokladaná hodnota zákazky: do výšky 15 547,- € bez DPH.
V prípade ak ponuková cena uchádzača bez DPH bude vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky určená
verejným obstarávateľom, verejný obstarávateľ má právo túto ponuku neprijať.
6. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: súťažné podklady sa záujemcom
neposkytujú, pretože opis predmetu zákazky, kritéria na vyhodnotenie ponúk, lehota a miesto
na predkladanie ponúk a ďalšie informácie sú súčasťou výzvy.
7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.
8. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 72 222 300-0 Služby informačných technológií.

9. Miesto, lehota a spôsob na predloženia/doručenia ponuky:
Miesto: NKÚ SR Priemyselná 2, Bratislava 824 73
Lehota: do 8.06.2021 do 09:00 h.
Spôsob predloženia ponuky: e-mailom na mailovú adresu: verejneobstaravanie@nku.gov.sk, poštou
alebo osobne na adresu NKÚ SR Priemyselná 2, 824 73 Bratislava v podateľni v čase od 09:00 h do 14:00
hod. Ponuka predložená osobne, alebo poštou na adresu NKÚ SR, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava, musí
byť označená s názvom: „MONITORING SLUŽOBNÝCH VOZIDIEL– NEOTVÁRAŤ“
Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:
Mgr. Jana Kadnárová, tel.: 0918 765 133.
10. Podmienky účasti a pokyny na zostavenie ponuky:
Osobné postavenie - § 32 ods. 1) ZVO
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO je oprávnený poskytovať službu.
Minimálne požadovaná úroveň štandardov - § 32 ods. 2 ZVO
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO dokladom o oprávnení
poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. Postačuje predložiť obyčajnú kópiu uvedeného
dokladu (dokladov). V prípade predloženia ponuky prostredníctvom e – mailu je možné predložiť uvedený
doklad (doklady) v elektronickej podobe (sken).
Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie
môže doklady požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ZVO nahradiť
predložením informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho
zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO.
V takom prípade bude verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich
sa osobného postavenia postupovať v zmysle § 152 ods. 4 a súvisiacich ustanovení ZVO.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného
členského štátu, ktorým uchádzač, alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo
záujemcom.
11. Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a údaje:
a. Nacenený návrh uchádzača (spracovaný do tabuliek č.1, č. 2 a č.3 podľa prílohy č. 1.). Navrhovaná
cena pre predmet zákazky pri jednotlivých a jednotkových cenách musí byť zaokrúhlená maximálne
na dve desatinné miesta.
b. Identifikáčné údaje uchádzača: (obchodné méno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ,
IČ pre daň, telefón, e-mail, webová stranka, bankové spojenie, číslo účtu a pod.) s uvedením
predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá, príloha č. 2
c. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie podľa vzoru - príloha č. 2
d. Vyplnený návrh Rámcovej dohody, t.j. identifikačné údaje uchádzača, cena celkom bez DPH číslom
a slovom, cena celkom s DPH číslom a slovom, podpisová doložka konateľa spoločnosti
a podpis konateľa spoločnosti – príloha č. 3.
e. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu 10 tejto
výzvy na predkladanie ponúk: - Fotokópia dokladu o oprávnení podnikať, alebo potvrdenie
príslušného orgánu v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci dodávateľa
na dodanie požadovaného predmetu zákazky. U právnických osôb napr. výpis z obchodného
registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade,
že uchádzač predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného
obstarávateľa.
Ponuky musia byť predložené v slovenskom jazyku. Variantné riešenie sa nepripúšťa.
12. Otváranie ponúk:
Dňa 8.06.2021 o 11:00 h. v mieste verejného obstarávateľa NKÚ SR, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava.
13. Postup pri otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude neverejné.
14. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2021
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15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk je najnižšia celková cena v eurách s DPH, za celý
predmet zákazky, resp. cena celkom, ktorá bude uvedená v prílohe č. 2., tejto výzvy. Cena musí obsahovať
všetky náklady spojené s poskytovaním služby t.j.: dodanie predmetu zálazky, náklady na všetky súvisiace
služby, práce spolu s dopravou na miesto určenia. Vysúťažená cena sa nebude navyšovať o ďalšie náklady.
Pri fakturácií sa použijú jednotkové ceny uvedené v ponuke úspešného uchádzača.
16. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania (výsledok verejného obstarávania):
S úspešným uchádzačom bude na celý predmet zákazky uzatvorená Rámcová dohoda (ďalej len “RD”)príloha č. 3, na obdobie 48 mesiacov, v zmysle ustanovenia § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Požiadavky na poskytovanie pravidelnej mesačnej
služby budú zadávané jednotlivými čiastkovými objednávkami priebežne počas platnostnej a účinnej RD.
17. Miesto a termín plnenia predmetu zákazky:
2.1. Miesto:
Miestom výkonu monitoringu SMV je celé územie Slovenskej republiky. Miestom na dodanie, montáž,
demontáž, remontáž a servis GPS monitorovacích zariadení na sledovanie a zaznamenávanie vybraných
údajov o prevádzke služobných motorových vozidiel sú priestory poskytovateľa vo všetkých krajských
mestách Slovenskej republiky - Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice.
Termín:
Počas platnej a účinnej RD.
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky
znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa. Úspešnému uchádzačovi
bude e-mailovou formou zaslané oznámenie o úspešnej ponuke a následne s ním bude uzatvorená RD.
19. Zrušenie verejného obstarávania
Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky ak nastanú okolnosti uvedené v § 57 ZVO
a upovedomí uchádzačov o zrušení verejného obstarávania s uvedením dôvodu zrušenia. Zároveň oznámi
postup verejného obstarávania, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet obstarávania.
20. Neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy sú dve prílohy:
Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky a cenník jednotlivých položiek
Príloha č. 2: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 3: Návrh Rámcovej dohody
Vybavuje: Mgr. Jana Kadnárová
V Bratislave 26.05.2021
v.r.
..........................................................
Mgr. Ľubica Gazdová
generálna riaditeľka
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Príloha č. 1 k Výzve na predloženie ponuky
Špecifikácia predmetu zákazky a cenník jednotlivých položiek:
Predmetom zákazky je dodanie zariadení a príslušenstva, montáž a servis GPS monitorovacích zariadení, t.j.
zariadení na sledovanie a zaznamenávanie vybraných údajov o prevádzke služobných osobných motorových
vozidiel (ďalej len „vozidiel“) Najvyššieho kontrolného úradu SR (ďalej len NKÚ SR).
Globálne polohovacie zariadenie ako profesionálny sledovač vozidiel s vnútornými anténami GSM a GNSS ktorý
dokáže zbierať súradnice zariadení a ďalšie užitočné údaje a prenášať ich prostredníctvom siete GSM na server,
digitálny vstup/výstup na diaľkové monitorovanie a riadenie, záložná batéria, možnosť pracovať bez externého
zdroja napájania. Napojenie GPS lokátora na CAN (controller area network) zbernicu vozidla. Ide o GPS
monitorovacie zostavy s pripojením na palubný počítač vozidla pomocou rozhrania CAN. Dodanie a montáž
monitorovacích zariadení (HW vybavenie) vrátane inštalácie potrebného softvérového vybavenia (SW vybavenie)
so zabezpečením monitorovať pohyb, získané dáta spracovávať a umožniť nepretržitý elektronicky prístup na
komunikačný server za účelom vytvárania a získavania požadovaných zostáv a informácií. Zariadenie na
monitorovanie polohy a prevádzky vozidiel (GPS – hardvér) je kompaktné zariadenie s integrovaným anténnym
systémom. Monitorovacie zariadenie je pripojiteľné na 12 V (elektrické napájanie 12 V z autobatérie). Umiestnenie
monitorovacieho zariadenia pod prístrojovou doskou vodiča je potrebné zabezpečiť ochranou pred neodbornou
manipuláciou a poškodením. Pokročilý GPS monitoring polohy a pohybu vozidla, priame meranie spotreby vozidla,
kontrolu hladiny paliva v nádrži, a synchronizuje KM v systéme s údajom na prístrojovej doske v reálnom čase a
pokročilé štatistiky štýlu jazdy t.j. zobrazovanie všetkých aktuálnych údajov z vozidla v reálnom čase - stav
tachometra, stav nádrže, aktuálne tankovania, spotreba paliva, štýl jazdy vodiča, rýchlosť, plynový pedál, otáčky.
Prevádzkovanie/monitoring GPS zabezpečí služby spojené s monitorovaním vozidiel, dátové prenosy, správu
servera, pravidelné kapacitné plánovanie, časovo aj kapacitne neobmedzené uchovávanie dát zálohované na
nezávislom serveri, licencie a update máp, update a upgrade systému, poradenstvo a pomoc pri problémoch 24
hod. denne 7 dní v týždni, servis do 48 hod. od telefonického nahlásenia požiadavky (resp. prostredníctvom mailu)
vrátane dodávky náhradných dielov, úvodné zaškolenie, záloha dát počas trvania zmluvného vzťahu, ale aj po jeho
ukončení minimálne v trvaní 2 po sebe nasledujúcich kalendárnych týždňov, za účelom zabezpečenia prevodu
zálohovaných dát a údajov. IS bude poskytovať detailnú knihu jázd vozidla v súlade s platnou legislatívou SR,
monitoring spotreby PHM - záznamy o tankovaní, kompatibilita s dodávateľom pohonných hmôt. t.j. import
informácií o tankovaní, lokalizácia sledovaného vozidla – počas prevádzky aj mimo prevádzky vozidla (vypnuté
vozidlo), online dostupnosť IS 24 hod., 7 dní v týždni, možnosť vstupu do IS knihy jazdy prostredníctvom oprávnení
za účelom prípadnej korekcie alebo iných nastavení minimálne na konci kalendárneho mesiaca a možnosť
užívateľskej úpravy tlačových zostáv, mapové podklady SR a EÚ, ich aktualizácia minimálne 1 x za rok v prípade
potreby aj viackrát podľa existujúcich zmien tak, aby bolo možné zistenie všetkých vozidiel s podrobnosťou. Výstup
- export údajov, reporty a štatistiky, fungovanie vozového parku – sledovanie spotreby, optimalizácia trás, zostavy
podľa vodičov a podľa EČV, vyhodnotenie efektivity ich jazdy, analýza nákladov vo všetkých dostupných formátoch.
Predpokladané odhadované množstvo GPS monitorovacích zostáv pre služobné motorové vozidlá NKÚ SR na
vybavenie GPS monitorovacím systémom, ktoré budú mesačne monitorované je 28 vozidiel. Prvá montáž
pozostáva z montáže a demontáže pôvodného zariadenia vo všetkých 28 vozidlách.
V navyšovaní počtu vozidiel počas trvania Rámcovej dohody (ďalej len „RD“), ktorá bude uzatvorená s úspešným
uchádzačom z verejného obstarávania na štyri roky, NKÚ SR predpokladá len minimálne. Obnovu vozového parku
počas trvania RD, NKÚ SR predpokladá v počte 10 kusov vozidiel. Obnovenie vozového parku spočíva vo výmene
vozidiel t.j. v kúpe a následnom vyradení - v ponížení počtu vozidiel.
Miesto určenia pre montáž, demontáž, remontáž a prácu technika je potrebné zabezpečiť vo všetkých krajských
mestách: Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice.
Úvodné zaškolenie v rozsahu 4 hodiny v troch lokalitách (spolu 12 hod.) bude požadované v troch krajských
mestách: Bratislava, Banská Bystrica, Košice.

Cenová ponuka pozostáva z prvej montáže 28 zariadení, aktivácie systému, aktivácie SIM kariet, mesačného
poplatku za prevádzku systému počas trvania RD a tiež v prípade potreby NKÚ SR za montáž, demontáž
a remontáž ďalších vozidiel v priebehu trvania RD. V celkovej cene v eurách s DPH musí byť započítaná doprava
za požadované služby spojené s dodaním zariadení, montážou, demontážou a remontážou, servisom na mieste
určenia a úvodného zaškolenie v rozsahu 4 hodiny v troch lokalitách počas platnosti RD.

Tabuľka č.1 - Obchodné označenie tovaru
Obchodné označenie tovaru

Technické parametre

Tabuľka č.2 - Dodávka, montáž monitorovacích zariadení

P. č. Názov

MJ

Predpo kladané
Cena v € bez Cena v € s
množstvo
DPH za kus DPH za kus
počas 48
mesiacov

1.

Zariadenie

ks

28

2.

Prvá montáž
(demontáž a montáž)

ks

28

3.

Montáž

ks

1

4.

Demontáž

ks

1

5.

Remontáž

ks

10

7.

Aktivácia systému

ks

1

8.

Aktivácia SIM karty

ks

28

Cena v € bez DPH
spolu s
predpokladaným
množstvom počas
48 mesiacov

Cena v € s DPH
spolu s
predpokladaným
množstvom
počas 48
mesiacov

SPOLU:

Tabuľka č. 3 - Paušál s predpokladaným množstvom 28 vozidiel počas 48 mesiacov

Názov MJ

Počet
mesiacov

Predpokladané
množstvo
vozidiel

Paušál mesiac

48

28

Cena v
€ bez
DPH za
vozidlo/
mesiac

Cena v Cena v €
bez DPH
€s
s predpoklaDPH
daným
za
množstvom
vozidlo/ 28vozidiel/
mesiac mesiac

Cena v €
s DPH
s predpokladaným
množstvom
28vozidiel/
mesiac

Cena v €
bez DPH spolu
s predpokladaným
množstvom
28vozidiel/
48 mesiacov

Cena v €
s DPH spolu
s predpokladaným
množstvom
28vozidiel/
48 mesiacov

Príloha č. 2 k Výzve na predloženie ponuky

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA
URČENÉHO VEREJNÝM
OBSTARÁVATEĽOM NA VYHODNOTENIE PONÚK
1. Obchodné meno uchádzača:
2. Sídlo a miesto podnikania uchádzača:

3. IČO:
4. DIČ:
5. IČ pre daň:
6. Telefón, e-mail, webová stránka:

7. Bankové spojenie - číslo účtu (IBAN):

8. Názov predmetu zákazky: Monitoring služobných motorových vozidiel Najvyššieho kontrolného úradu SR
9. Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovených uchádzačom:
Monitoring služobných motorových vozidiel NKÚ SR Cena bez DPH 20% DPH
Cena s DPH
Dodávka, montáž monitorovacích zariadení
(Tabuľka č.2)
Paušál s predpokladaným množstvom 28 vozidiel
počas 48 mesiacov (Tabuľka č. 3)
CENA SPOLU za celý predmet zákazky:
Poznámka:
1) Uchádzači zaokrúhľujú svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na dve desatinné miesta.
2) Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za celý predmet zákazky.
3) Ponuky uchádzačov budú vyhodnotené na základe najnižšej ceny za celý predmet zákazky.
4) Celkovou cenou za predmet zákazky v eurách sa rozumie cena s DPH.
5) V prípade rovnosti kritérií na vyhodnotenie u viacerých uchádzačov, sa stane úspešnou ponukou
ponuka uchádzača, ktorá bola doručená skoršie.

Dátum:
..................................................................
odtlačok pečiatky, meno a podpis uchádzača

Príloha č. 3 k Výzve na predloženie ponuky

Návrh - Rámcová dohoda
Monitoring služobných motorových vozidiel Najvyššieho kontrolného úradu SR
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
Zmluvné strany:
Poskytovateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
IBAN:
Právna forma:
Tel.:
Kontakt: e-mail/fax:
(ďalej len „poskytovateľ“)
a
Objednávateľ:
Názov: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Sídlo: Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26
IČO: 30844878
DIČ: 2020815665
IČ DPH: Nie je platcom DPH
Zastúpený: Ing. Karol Mitrík
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK41 8180 0000 0070 0006 0603
Právna forma: štátna rozpočtová organizácia
Tel.: 02/50114900
Kontakt: e-mail/fax:
(ďalej len „objednávateľ“)
(poskytovateľ a objednávateľ spoločne aj ako „zmluvné strany“)
uzatvárajú túto rámcovú dohodu
(ďalej len „rámcová dohoda“)
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.1. Zmluvné strany uzatvárajú túto rámcovú dohodu v súlade s výsledkom verejného obstarávania
na „Monitoring služobných motorových vozidiel Najvyššieho kontrolného úradu SR” (ďalej len „monitoring
SMV“), na základe súťaže ktorá bola vyhlásená dňa 26.5.2021 a zverejnená webovej stránke Najvyššieho
kontrolného úradu Slovenskej republiky www.nku.gov.sk .
1.2. Poskytovateľ vyhlasuje, že predmet rámcovej dohody je mu jasný a je schopný a bude ho vykonávať riadne,
kompletne a na požadovanej odbornej úrovni a v požadovanej kvalite v súlade s touto rámcovou dohodou,
doručenými objednávkami a s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok 2
Predmet rámcovej dohody
2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť objednávateľovi monitoring SMV, spĺňajúc požiadavky špecifikované v
prílohe č. 1 tejto rámcovej dohody - „Špecifikácia predmetu dohody a cenník jednotlivých položiek“ (ďalej len
„ príloha č.1“).
2.2. Poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa dodať GPS monitorovacie zariadenia a ich príslušenstvo,
vykonať montáž, demontáž, remontáž GPS monitorovacích zariadení, poskytovať služby GPS
monitorovania, aktiváciu systému a SIM kariet (ďalej len „dodanie tovaru a poskytnutie služby“) v súlade s
touto rámcovou dohodou a podľa objednávateľom predložených objednávok.
2.3. Miestom výkonu monitoringu SMV je celé územie Slovenskej republiky. Miestom na dodanie, montáž,
demontáž, remontáž a servis GPS monitorovacích zariadení na sledovanie a zaznamenávanie vybraných
údajov o prevádzke služobných motorových vozidiel sú priestory poskytovateľa vo všetkých krajských
mestách Slovenskej republiky - Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice.
2.4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za monitoring SMV v súlade s článkom 4, a to za riadne a v súlade
s touto rámcovou dohodou dodaný tovar a poskytnutú službu podľa bodu 2.1 tohto článku.
Článok 3
Zabezpečenie predmetu rámcovej dohody
3.1. Objednávateľ na účel dodania tovaru a poskytnutia služby je povinný, zabezpečiť pristavenie služobných
motorových vozidiel na miesto určenia uvedeného podľa bodu 2.3. tejto rámcovej dohody. Miesto a čas
uvedie objednávateľ v objednávke.
3.2. Objednávateľ v súlade s prílohou č. 1, v objednávke uvedie úplné znenie, presnú textáciu predmetu
a požadovaný počet.
3.3. Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi nevyhnutnú súčinnosť potrebnú k splneniu záväzkov
poskytovateľa v zmysle tejto rámcovej dohody.
3.4. Poskytovateľ je povinný potvrdiť prijatie objednávky to platí aj pre objednávky doručované prostredníctvom
e-mailu.
3.5. Poskytovateľ zabezpečí objednávateľovi dodanie tovaru a poskytnutie služby, najneskôr do 10 pracovných
dní odo dňa prevzatia objednávky v čase od 08:00 hod do 14:00 hod. na mieste výkonu podľa bodu 2.3. tejto
rámcovej dohody, ak sa s objednávateľom nedohodne inak, pričom zmenená doba dodania tovaru, alebo
poskytnutia služby musí byť objednávateľom uvedená v objednávke.
3.6. Poskytovateľ sa zaväzuje na základe objednávky vykonať monitoring SMV pre objednávateľa bezodkladne
v súlade s objednávkou a prílohou č. 1, ak z povahy poskytovanej služby nevyplýva jej okamžité
poskytnutie, alebo ak v zmysle prílohy č. 1, nevyplýva iná lehota na jej poskytnutie.
3.7. Prvá montáž pre 28 motorových služobných vozidiel zahŕňa demontáž pôvodných a montáž nových GPS
monitorovacích zariadení.
3.8. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť úvodné zaškolenie v rozsahu 4 hodiny v troch lokalitách (spolu 12
hod.) v krajských mestách: Bratislava, Banská Bystrica, Košice.
3.9. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi v zmysle rámcovej dohody tovar s užívateľskou
dokumentáciou potrebnou na užívanie tovaru v slovenskom jazyku.
3.10. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť záruku na dodaný tovar počas trvania rámcovej dohody.
Článok 4
Cena za predmet
4.1. Celková cena za monitoring SMV podľa tejto rámcovej dohody, na základe všetkých objednávok, nesmie
presiahnuť finančný limit plnenia, ktorý je:
.........................................................

€ bez DPH (slovom: ............................... € ............. centov bez DPH),

........................................................... € s DPH (slovom: ................................ €...................... centov s DPH).

4.2. Objednávateľ nie je povinný vyčerpať finančný limit plnenia uvedený v bode 4.1. tohto článku. Celková cena
za monitoring SMV je závislá od objednaného monitoringu SMV po dobu platnosti tejto rámcovej dohody na
základe jednotkových cien, za dodanie tovaru a poskytnutie služby, uvedených v prílohe č. 1. Táto cena je
konečná, nie je možné ju zvýšiť a sú v nej zahrnuté všetky ostatné náklady spojené s monitoringom SMV t.j.
všetky ekonomicko oprávnené náklady poskytovateľa vynaložené v súvislosti s predmetom Rámcovej
dohody (náklady za tovar a jeho obstaranie, clo, obeh, doprava na miesto dodania, úvodné zaškolenie, ako
aj všetky ďalšie súvisiace služby, platby a primeraný zisk poskytovateľa).
4.3. Cena za monitoring SMV podľa bodu 4.1 tohto článku je stanovená v súlade so zákonom NR SR
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
4.4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi cenu za poskytovanie služieb GPS monitorovania
služobných motorových vozidiel mesačnými platbami podľa objednávateľom predložených objednávok po
dobu platnosti tejto rámcovej dohody.
4.5. Prvá úhrada nákladov súvisiacich s dodaním a prvou montážou dodaných monitorovacích zariadení GPS sa
uskutoční jednorazovou platbou, ktorá bude fakturovaná spolu s prvou realizovanou platbou za poskytovanie
služieb GPS monitorovania služobných motorových vozidiel alikvotnou časťou mesačného paušálu.
4.6. Cena za monitoring SMV je uvedené v prílohe č. 1
Článok 5
Platobné podmienky
5.1. Úhrada ceny za monitoring SMV sa uskutočňuje na základe riadne vyhotovených faktúr predložených
poskytovateľom.
5.2. Úhrada ceny za monitoring SMV sa realizuje formou bezhotovostného platobného styku bez poskytnutia
preddavku alebo zálohy.
5.3. Poskytovateľ podľa objednaného a v súlade s touto rámcovou dohodou skutočne dodaného tovaru a
poskytnutej služby vystaví objednávateľovi spätne faktúru za riadne dodaný tovar a poskytnutú službu.
5.4. Poskytovateľ vystaví faktúru na základe potvrdeného preberacieho protokolu o dodaní tovaru a poskytnutých
službách uvedených v príslušnej objednávke. Preberací protokol podpíše oprávnený zástupca poskytovateľa
a oprávnený zástupca objednávateľa, ktorí potvrdia dodanie tovaru a poskytnutých službách v súlade s touto
rámcovou dohodou a príslušnou objednávkou.
5.5. Poskytovateľ je povinný doručiť faktúru poštou na adresu sídla objednávateľa, alebo osobne do podateľne
objednávateľa.
5.6. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť preberací protokol podľa bodu 5.4 tohto článku.
5.7. Ak faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, alebo ak objednávateľ zistí formálne, alebo vecné
chyby faktúry, objednávateľ vráti faktúru poskytovateľovi na prepracovanie.
5.8. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry. V prípade, ak bola faktúra vrátená
poskytovateľovi na prepracovanie podľa bodu 5.7. tohto článku, nová 30 dňová lehota splatnosti faktúry
plynie odo dňa doručenia faktúry prepracovanej v súlade s požiadavkami objednávateľa.
5.9. Faktúra sa považuje za uhradenú momentom odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa na účet
poskytovateľa uvedený v tejto rámcovej dohode.
5.10. Poskytovateľ je oprávnený v súlade s § 369 a zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov účtovať objednávateľovi úroky omeškania platieb vo výške stanovenej nariadením
vlády SR.

Článok 6
Platnosť rámcovej dohody
6.1. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to na 48 mesiacov odo dňa účinnosti tejto rámcovej
dohody, resp. do vyčerpania finančného limitu uvedeného v bode 4.1 tejto rámcovej dohody, podľa toho,
ktorá z okolností nastane skôr.
6.2. Zmluvné strany môžu túto rámcovú dohodu ukončiť dohodou.
6.3. Zmluvné strany môžu ukončiť túto rámcovú dohodu písomnou výpoveďou s trojmesačnou výpovednou
lehotou, a to aj bez uvedenia dôvodu. Trojmesačná výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená
poskytovateľovi.
6.4. Objednávateľ má právo jednostranne odstúpiť od tejto rámcovej dohody v prípade, ak:
a) poskytovateľ nezabezpečí monitoring SMV riadne a včas a v súlade s príslušnou objednávkou,
b) poskytovateľ porušil túto rámcovú dohodu.
c) poskytovateľ na základe opakovanej odôvodnenej písomnej sťažnosti objednávateľa na kvalitu
monitoringu SMV v primeranej lehote nezabezpečí nápravu.
6.5. Písomné oznámenie objednávateľa o odstúpení od tejto rámcovej dohody sa považuje za doručené
poskytovateľovi dňom prevzatia zásielky alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky alebo dňom vrátenia
neprevzatej zásielky. Nárok na náhradu škody podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a nárok
na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je uplatnením práva na odstúpenie od tejto rámcovej dohody dotknutý.
Článok 7
Náhrada škody a zmluvné pokuty
7.1. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z objemu
objednávky za nezabezpečenie monitoringu SMV v kvalite alebo v termíne určenom podľa článku 3, z
dôvodov na strane poskytovateľa, a to za každé aj opakované porušenie týchto povinností.
7.2. Zaplatením zmluvnej pokuty uvedenej v bode 7.1 tohto článku sa poskytovateľ nezbavuje povinnosti nahradiť
celú škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia povinností uvedených v tejto rámcovej dohode.
Poskytovateľ je povinný nahradiť náklady objednávateľa súvisiace so zabezpečením monitoringu SMV ktoré
sa neuskutočnilo, pretože poskytovateľ neposkytol riadne a včas dodanie tovaru, alebo poskytnutie služby
ktoré je predmetom tejto rámcovej dohody.
7.3. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dodanie tovaru a poskytnutie služby v prípade:
a) ak bol tovar dodaný po lehote dodania podľa článku 3. tejto rámcovej dohody, alebo
b) ak má viditeľné vady, alebo
c) ak na základe objednávky nebolo dodržané objednané množstvo, druh tovaru alebo poskytnutie služby.
Článok 8
Spoločné ustanovenia
8.1. Za zmluvné strany pri plnení tejto rámcovej dohody konajú oprávnené osoby, ktoré si zmluvné strany
oznámia do 5 pracovných dní od uzatvorenia tejto rámcovej dohody.
8.2. Zmluvné strany berú na vedomie, že na základe tejto rámcovej dohody je objednávateľ počas jej platnosti
oprávnený, nie však povinný, objednať celý rozsah predmetu tejto rámcovej dohody.
8.3. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré boli poskytnuté alebo
získané v rámci plnenia rámcovej dohody a súčasne k zabezpečeniu ochrany osobných údajov súvisiacich s
poskytovaním služieb elektronického monitoringu podľa tejto rámcovej dohody v súlade s ustanoveniami
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane údajov v znení neskorších predpisov.

Článok 9
Záverečné ustanovenia
9.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody je príloha č.1. Akékoľvek doplnenia alebo zmeny tejto
rámcovej dohody je možné robiť len písomnými a očíslovanými dodatkami podpísanými zmluvnými stranami.
9.2. Táto rámcová dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve
vyhotovenia a všetky majú platnosť originálu.
9.3. Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom od
1.augusta 2021.
9.4. Táto rámcová dohoda je v podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povinne zverejňovanou zmluvou
a bude objednávateľom zverejnená v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.
9.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že rámcovú dohodu uzatvorili slobodne, vážne, jej obsah je im plne zrozumiteľný
a určitý, ich zmluvná voľnosť je neobmedzená, s predmetom rámcovej dohody sú oprávnení nakladať
a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú.
Za poskytovateľa:
V

Za objednávateľa:

dňa ..................

V Bratislave dňa ..................

-----------------------------------------

--------------------------------------Ing. Karol Mitrík
predseda NKÚ SR

´

Príloha č. 1 k Rámcovej dohode „Špecifikácia predmetu dohody a cenník jednotlivých položiek“
Špecifikácia predmetu dohody a cenník jednotlivých položiek:
Predmetom Rámcovej dohody (ďalej len „RD“) je dodanie zariadení a príslušenstva, montáž a servis GPS
monitorovacích zariadení, t.j. zariadení na sledovanie a zaznamenávanie vybraných údajov o prevádzke
služobných osobných motorových vozidiel (ďalej len „vozidiel“) Najvyššieho kontrolného úradu SR (ďalej len NKÚ
SR).
Globálne polohovacie zariadenie ako profesionálny sledovač vozidiel s vnútornými anténami GSM a GNSS ktorý
dokáže zbierať súradnice zariadení a ďalšie užitočné údaje a prenášať ich prostredníctvom siete GSM na server,
digitálny vstup/výstup na diaľkové monitorovanie a riadenie, záložná batéria, možnosť pracovať bez externého
zdroja napájania. Napojenie GPS lokátora na CAN (controller area network) zbernicu vozidla.
Ide o GPS monitorovacie zostavy s pripojením na palubný počítač vozidla pomocou rozhrania CAN. Dodanie a
montáž monitorovacích zariadení (HW vybavenie) vrátane inštalácie potrebného softvérového vybavenia (SW
vybavenie) so zabezpečením monitorovať pohyb, získané dáta spracovávať a umožniť nepretržitý elektronicky
prístup na komunikačný server za účelom vytvárania a získavania požadovaných zostáv a informácií. Zariadenie
na monitorovanie polohy a prevádzky vozidiel (GPS – hardvér) je kompaktné zariadenie s integrovaným
anténnym systémom. Monitorovacie zariadenie je pripojiteľné na 12 V (elektrické napájanie 12 V z autobatérie).
Umiestnenie monitorovacieho zariadenia pod prístrojovou doskou vodiča je potrebné zabezpečiť ochranou pred
neodbornou manipuláciou a poškodením. Pokročilý GPS monitoring polohy a pohybu vozidla, priame meranie
spotreby vozidla, kontrolu hladiny paliva v nádrži, a synchronizuje KM v systéme s údajom na prístrojovej doske
v reálnom čase a pokročilé štatistiky štýlu jazdy t.j. zobrazovanie všetkých aktuálnych údajov z vozidla v reálnom
čase - stav tachometra, stav nádrže, aktuálne tankovania, spotreba paliva, štýl jazdy vodiča, rýchlosť, plynový
pedál, otáčky.
Prevádzkovanie/monitoring GPS zabezpečí služby spojené s monitorovaním vozidiel, dátové prenosy, správu
servera, pravidelné kapacitné plánovanie, časovo aj kapacitne neobmedzené uchovávanie dát zálohované na
nezávislom serveri, licencie a update máp, update a upgrade systému, poradenstvo a pomoc pri problémoch 24
hod. denne 7 dní v týždni, servis do 48 hod. od telefonického nahlásenia požiadavky (resp. prostredníctvom
mailu) vrátane dodávky náhradných dielov, úvodné zaškolenie, záloha dát počas trvania zmluvného vzťahu, ale
aj po jeho ukončení minimálne v trvaní 2 po sebe nasledujúcich kalendárnych týždňov, za účelom zabezpečenia
prevodu zálohovaných dát a údajov.
IS bude poskytovať detailnú knihu jázd vozidla v súlade s platnou legislatívou SR, monitoring spotreby PHM záznamy o tankovaní, kompatibilita s dodávateľom pohonných hmôt. t.j. import informácií o tankovaní, lokalizácia
sledovaného vozidla – počas prevádzky aj mimo prevádzky vozidla (vypnuté vozidlo), online dostupnosť IS 24
hod., 7 dní v týždni, možnosť vstupu do IS knihy jazdy prostredníctvom oprávnení za účelom prípadnej korekcie
alebo iných nastavení minimálne na konci kalendárneho mesiaca a možnosť užívateľskej úpravy tlačových
zostáv, mapové podklady SR a EÚ, ich aktualizácia minimálne 1 x za rok v prípade potreby aj viackrát podľa
existujúcich zmien tak, aby bolo možné zistenie všetkých vozidiel s podrobnosťou. Výstup - export údajov, reporty
a štatistiky, fungovanie vozového parku – sledovanie spotreby, optimalizácia trás, zostavy podľa vodičov a podľa
EČV, vyhodnotenie efektivity ich jazdy, analýza nákladov vo všetkých dostupných formátoch.
Predpokladané odhadované množstvo GPS monitorovacích zostáv pre služobné motorové vozidlá NKÚ SR na
vybavenie GPS monitorovacím systémom, ktoré budú mesačne monitorované je 28 vozidiel. Prvá montáž
pozostáva z montáže a demontáže pôvodného zariadenia vo všetkých 28 vozidlách.
V navyšovaní počtu vozidiel počas trvania RD, ktorá bola uzatvorená s úspešným uchádzačom z verejného
obstarávania na štyri roky, NKÚ SR predpokladá len minimálne. Obnovu vozového parku počas trvania RD, NKÚ
SR predpokladá v počte 10 kusov vozidiel. Obnovenie vozového parku spočíva vo výmene vozidiel t.j. v kúpe
a následnom vyradení - v ponížení počtu vozidiel.
Miesto určenia pre montáž, demontáž, remontáž a prácu technika je potrebné zabezpečiť vo všetkých krajských
mestách: Bratislava, Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice.
Úvodné zaškolenie v rozsahu 4 hodiny v troch lokalitách (spolu 12 hod.) bude požadované v troch krajských
mestách: Bratislava, Banská Bystrica, Košice.

Cenová ponuka pozostáva z prvej montáže 28 zariadení, aktivácie systému, aktivácie SIM kariet, mesačného
poplatku za prevádzku systému počas trvania RD a tiež v prípade potreby NKÚ SR za montáž, demontáž
a remontáž ďalších vozidiel v priebehu trvania RD. V celkovej cene v eurách s DPH je započítaná doprava za
požadované služby spojené s dodaním zariadení, montážou, demontážou a remontážou, servisom na mieste
určenia a úvodného zaškolenie v rozsahu 4 hodiny v troch lokalitách počas platnosti RD.

Tabuľka č.1 - Obchodné označenie tovaru
Obchodné označenie tovaru

Technické parametre

Tabuľka č.2 - Dodávka, montáž monitorovacích zariadení

P. č. Názov

MJ

Predpo kladané
Cena v € bez Cena v € s
množstvo
DPH za kus DPH za kus
počas 48
mesiacov

1.

Zariadenie

ks

28

2.

Prvá montáž
(demontáž a montáž)

ks

28

3.

Montáž

ks

1

4.

Demontáž

ks

1

5.

Remontáž

ks

10

7.

Aktivácia systému

ks

1

8.

Aktivácia SIM karty

ks

28

Cena v € bez DPH
spolu s
predpokladaným
množstvom počas
48 mesiacov

Cena v € s DPH
spolu s
predpokladaným
množstvom
počas 48
mesiacov

SPOLU:

Tabuľka č. 3 - Paušál s predpokladaným množstvom 28 vozidiel počas 48 mesiacov

Názov MJ

Počet
mesiacov

Predpokladané
množstvo
vozidiel

Paušál mesiac

48

28

Cena v
€ bez
DPH za
vozidlo/
mesiac

Cena v
€s
DPH
za
vozidlo/
mesiac

Cena v €
bez DPH
s predpokladaným
množstvom
28vozidiel/
mesiac

Cena v €
s DPH
s predpokladaným
množstvom
28vozidiel/
mesiac

Cena v €
bez DPH spolu
s predpokladaným
množstvom
28vozidiel/
48 mesiacov

Cena v €
s DPH spolu
s predpokladaným
množstvom
28vozidiel/
48 mesiacov

