Zmluva o dielo
uzatvorená v súlade s ustanovením § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení /ďalej len „Zmluva“/
Zmluvné strany:
Spoločnosť:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zap.:
Zast.:
/ďalej len „Zhotoviteľ“/
a
Spoločnosť: SLUŽBY MODRA, s. r. o.
Sídlo adresa: Šúrska 5, 900 01 Modra
IČO: 43 805 426
DIČ: 2022478271
IČ DPH: SK2022478271
Zap.: OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 48881/B
Zast.: Mgr. Art Jakub Liška, MRes, konateľ
/ďalej len „Objednávateľ“/
/ďalej spolu len „zmluvné strany“/
Preambula
Táto Zmluva je uzatvorená na základe Výzvy Objednávateľa na predloženie cenovej ponuky zo dňa
.................., ako zákazka s nízkou hodnotou obstarávaná postupom a v súlade s ustanovením § 117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, na základe ktorej bol Zhotoviteľ vybraný Objednávateľom ako úspešný uchádzač.
Článok. I.
Predmet Zmluvy
1.

Na základe tejto Zmluvy a za podmienok v nej stanovených sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre
Objednávateľa predmet plnenia - dielo špecifikované v článku II. tejto Zmluvy a Objednávateľ sa
zaväzuje dokončené dielo alebo jeho časť prevziať a zaplatiť zaň Zhotoviteľovi cenu vo výške
a spôsobom podľa článku V. tejto Zmluvy.
Článok II.
Predmet plnenia

1.

Pre účely tejto Zmluvy sa Dielom rozumie dodanie tovaru a poskytnutie služby - dodávka a
montáž 3 ks parkovacích automatov vrátane inštalácie ich programového vybavenia na
území mesta Modra, a to podľa technickej špecifikácie, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy
/ďalej len „Dielo“/.

2.

Rozmiestnenie parkovacích automatov tvoriacich predmet Diela podľa tejto Zmluvy je vyznačené
v situačnej mapke, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
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3.

Zmluvné strany berú na vedomie, že Dielo je zhotovené na základe obhliadky miesta vykonania
Diela, ako aj na základe pokynov Objednávateľa k inštalácii programového vybavenia Diela
podľa potrieb Objednávateľa a v zmysle pokynov Objednávateľa, uskutočnenej Zhotoviteľom na
základe výzvy Objednávateľa na predloženie cenovej ponuky v súlade s ustanovením § 117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo za podmienok a v termínoch uvedených v tejto Zmluve.
Článok III.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonávaní Diela v súlade s touto Zmluvou a s odbornou
starostlivosťou zodpovedne, s využitím všetkých svojich teoretických znalostí a praktických
skúseností s cieľom chrániť oprávnené záujmy, dobré meno a povesť objednávateľa a na základe
pokynov Objednávateľa riadne a v súlade s platnými právnymi predpismi na území Slovenskej
republiky tak, aby bolo Dielo zhotovené riadne a včas.

2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vynaloží maximálne možné úsilie smerujúce k zhotoveniu Diela
v súlade s touto Zmluvou.

3.

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi v primeranom rozsahu súčinnosť pri
vykonávaní Diela vrátane vysvetlení potrebných k zhotoveniu Diela zo strany Zhotoviteľa.
Objednávateľ je najmä povinný poskytovať Zhotoviteľovi informácie potrebné pre zhotovenie
Diela.

4.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a schopný plniť záväzky, ktoré mu vyplývajú z ustanovení
tejto Zmluvy a že mu nie sú známe skutočnosti, ktoré by bránili riadnemu plneniu predmetu tejto
Zmluvy.
Článok IV.
Miesto a čas plnenia

1.

Miestom vykonania aj odovzdania Diela je mesto Modra, a to v miestach vyznačených v situačnej
mapke, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo najneskôr do 31.05.2022.

3.

Zhotoviteľ je oprávnený vykonať Dielo aj pred dohodnutým termínom vykonania a odovzdania
Diela v súlade s touto Zmluvou.

4.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zásahu vyššej moci, ktorá čiastočne alebo úplne zamedzí
splnenie záväzkov jednej alebo druhej zmluvnej strany, sa termíny plnenia záväzkov predlžujú
o dobu trvania vyššej moci. Zmluvné strany sú povinné navzájom sa okamžite informovať
o výskyte udalosti vyššej moci a spolu konzultovať jej vzájomné prijateľné riešenie, majúc na
zreteli najmä predmet a účel tejto Zmluvy. Udalosť vyššej moci znamená pre účely tejto Zmluvy
udalosť, ktorá nastala z dôvodu, na ktorý nemá príslušná zmluvná strana žiadny vplyv, vrátane
ale nielen prípadu nedostupnosti akéhokoľvek komunikačného systému, sabotáže, záplav,
výbuchu, iných prírodných živlov, teroristických útokov, násilia, pandémie, štrajku, vzbury alebo
vládnych zásahov, vojny a to aj nevyhlásenej.
Článok V.
Cena Diela

1.

Cena Diela podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán na základe ponuky
Zhotoviteľa zo dňa ...................., ktorá bola vybratá ako úspešná ponuka v rámci výberového
konania uskutočneného v súlade s výzvou Objednávateľa na predloženie cenovej ponuky
v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
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a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2.

Cena Diela podľa predchádzajúceho odseku tohto článku Zmluvy je určená dohodou zmluvných
strán, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení vo výške
................... € bez DPH (slovom: .................................... eur bez DPH), k čomu bude pripočítaná
DPH vo výške podľa platných právnych predpisov v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia
(ďalej len „cena Diela“).

3.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, nárok Zhotoviteľa na cenu Diela vzniká realizáciou
predmetu plnenia, t. j. jeho riadnym ukončením a odovzdaním Objednávateľovi.

4.

Cena Diela je konečná a nemenná, bez možnosti jej navýšenia.

5.

Cena Diela obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s vykonávaním Diela podľa tejto
Zmluvy. V cene Diela sú započítané všetky náklady Zhotoviteľa spojené s plnením Zmluvy
podľa požiadaviek Objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve. V dohodnutej cene Diela sú
obsiahnuté aj všetky zľavy, dane, clá, poplatky, platby vyberané v rámci uplatňovania
nesadzobných opatrení ustanovené osobitnými predpismi, ako aj iné náklady súvisiace s plnením
podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné
dodatočné náklady, ktoré si nezapočítal do ceny Diela podľa tohto článku Zmluvy.

6.

Zmluvné strany sa dohodli, že cena Diela bude uhradená jednorazovo po riadnom odovzdaní
a prevzatí Diela v súlade s článkom VI. tejto Zmluvy, bezhotovostným prevodom v prospech
bankového účtu Zhotoviteľa, a to na základe faktúry Zhotoviteľa vystavenej a doručenej
Objednávateľovi so splatnosťou 14 dní odo dňa jej vystavenia.

7.

Pre vylúčenie pochybností lehota splatnosti faktúry neuplynie skôr ako 7 dní odo dňa doručenia
faktúry objednávateľovi.

8.

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov
na území Slovenskej republiky.

9.

Zhotoviteľ má právo vystaviť faktúru len na základe podpísaného protokolu o odovzdaní a
prevzatí Diela, ktorý tvorí prílohu faktúry.

10.

V prípade, ak bude Objednávateľ v omeškaní s úhradou ceny Diela v súlade s touto Zmluvou, má
Zhotoviteľ nárok na úroky z omeškania vo výške vypočítanej v súlade s platnými právnymi
predpismi na území Slovenskej republiky.

11.

Objednávateľ vyhlasuje, že disponuje dostatočným množstvom finančných prostriedkov
potrebných na zaplatenie ceny Diela.

12.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje dostatočným množstvom materiálneho a technického
vybavenia potrebného na riadne a včasné zhotovenie Diela a bez výhrad potvrdzuje, že je v plnom
rozsahu spôsobilý zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy a že mu v riadnom a v časnom plnení
predmetu podľa tejto Zmluvy nebránia žiadne prekážky objektívneho a/alebo subjektívneho
charakteru.

13.

Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť
svoje pohľadávky z tejto Zmluvy vyplývajúce na tretiu osobu
Článok VI.
Odovzdanie a prevzatie prác

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ Dielo Objednávateľovi odovzdá a tento ho prevezme
na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, podpísaného obidvomi zmluvnými stranami.
V protokole sa uvedie opis každej odovzdávanej súčasti Diela, kvalita vykonaných prác, súpis
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zistených vád a nedostatkov a termíny na ich odstránenie. Objednávateľ Dielo prevezme len v
prípade, ak nebude mať žiadne vady a nedostatky obmedzujúce funkčnosť zariadení alebo
zabraňujúce v užívaní zariadení tvoriacich Dielo podľa tejto Zmluvy.
2.

Dielo sa považuje za vykonané, ak je Dielo a/alebo jeho časť riadne a včas dokončené v celom
rozsahu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a je uskutočnené protokolárne odovzdanie
a prevzatie Diela.

3.

Prevzatím Diela prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na Diele na Objednávateľa.

4.

Objednávateľ sa zaväzuje prebrať dokončené Dielo do 7 dní odo dňa doručenia písomného
oznámenia Zhotoviteľa o ukončení zhotovenia Diela. V prípade, ak Objednávateľ nezačne
preberanie Diela ani do 21 dní po doručení oznámenia od Zhotoviteľa ani neoznámi Zhotoviteľovi
dôvody, pre ktoré Dielo odmieta prevziať, považuje sa Dielo uplynutím 21. dňa za odovzdané a
prevzaté.

5.

Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevziať Dielo a/alebo jeho časť v prípade, ak má Dielo
vady, a to až do momentu ich odstránenia.

6.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je vykonané v súlade s touto Zmluvou a platnými právnymi
predpismi na území Slovenskej republiky, a to riadne a včas.
Článok VII.
Záruka

1.

Zhotoviteľ ručí za to, že Dielo má v momente prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa
všetky vopred dohodnuté parametre, že zodpovedá technickým normám a predpisom Slovenskej
republiky a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania
k zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným účelom.

2.

Ak Objednávateľ prevezme Dielo so skrytými vadami, má právo na dodatočné bezplatné
odstránenie vady. Ak Zhotoviteľ po výzve neodstráni vady v dohodnutej lehote, môže Objednávateľ
zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. V takom prípade je však povinný o svojom
rozhodnutí vyrozumieť Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu.

3.

Na žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady Diela odstrániť v
lehote určenej Objednávateľom.

4.

Objednávateľ je povinný reklamovať vadu písomne bez zbytočného odkladu najneskôr však do 30
dní po jej zistení. Vada musí byť pri uplatnení reklamácie dostatočne špecifikovaná.

5.

Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamovanú vadu, ak bude reklamácia opodstatnená, v lehote
dohodnutej medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom pri ohliadke vady Diela v závislosti od povahy
vytknutej vady, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

Článok VIII.
Zmluvná pokuta, náhrada škody, odstúpenie od Zmluvy
1.

Objednávateľ má v prípade, ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so zhotovením Diela o viac
ako 1 deň, nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 € za každý, aj začatý deň
omeškania.

2.

Objednávateľ má v prípade, ak nebude Zhotoviteľom dodržaná ktorákoľvek požiadavka
Objednávateľa z technickej špecifikácie Diela uvedenej v Prílohe č. 1 Zmluvy alebo ak nebudú
Zhotoviteľom dodržané pokyny Objednávateľa odovzdané mu pri obhliadke miesta vykonania
Diela vzťahujúce sa k inštalácii programového vybavenia Diela v rozsahu podľa tejto Zmluvy,
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nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 €/parkovací automat.
3.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za škodu spôsobenú
Objednávateľovi, ani ho nezbavuje záväzku Dielo dokončiť a odovzdať ho Objednávateľovi
a rovnako ani povinnosti odstrániť vady Diela. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok
Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. Zmluvná pokuta je splatná v lehote 14 dní odo
dňa jej uplatnenia Objednávateľom.

4.

Objednávateľ má nárok na náhradu škody v zmysle ustanovenia § 373 a nasl. zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v platnom znení v prípade, ak zhotoviteľ poruší jednotlivé povinnosti
vyplývajúce z tejto Zmluvy, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené
okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 374 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v platnom znení.

5.

Zhotoviteľ má nárok na náhradu škody v zmysle ustanovenia § 373 a nasl. zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v platnom znení v prípade, ak Objednávateľ poruší jednotlivé povinnosti
vyplývajúce z tejto Zmluvy, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené
okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 374 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v platnom znení.

6.

Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za škodu vzniknutú tretím osobám v súvislosti
s vykonávaním Diela.

7.

Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy, ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s
vykonaním a odovzdaním Diela a/alebo jeho časti po dobu najmenej 30 dní a Dielo a/alebo jeho
časť nevykoná a/alebo neodovzdá ani v dodatočnej lehote 30 dní od doručenia písomnej výzvy
Objednávateľa na uskutočnenie nápravy.

8.

Zmluvné strany sa dohodli, že nedodržanie technickej špecifikácie Diela uvedenej v Prílohe č. 1
tejto Zmluvy alebo nedodržanie pokynov Objednávateľa vzťahujúce sa k inštalácii programového
vybavenia Diela v rozsahu podľa tejto Zmluvy tak, že Dielo nebude možné riadne využívať na
účel stanovený touto Zmluvou, sa považuje za hrubé porušenie tejto Zmluvy a Objednávateľ je v
takom prípade oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
Článok IX.
Vyhlásenia zmluvných strán a povinnosť mlčanlivosti

1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť a pomoc pri plnení
záväzkov z tejto Zmluvy vyplývajúcich s cieľom naplnenia účelu tejto Zmluvy.

2.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré si
navzájom poskytnú v súvislosti s touto Zmluvou, a to aj v prípade, ak nebudú oprávnenou
zmluvnou stranou označené ako dôverné a nevyužijú ich v rozpore s ich účelom pre seba alebo
iného.

3.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa zdržia akéhokoľvek konania, ktoré by znemožnilo alebo sťažilo
naplnenie predmetu tejto Zmluvy, ako aj že budú riadne a včas plniť všetky povinnosti uložené
im touto Zmluvou.

4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že prijímajú na seba všetky práva a povinnosti pre ne vyplývajúce
z tejto Zmluvy a zaväzujú sa ich riadne a včas plniť tak, aby bol naplnený účel uzatvorenia tejto
Zmluvy.
Článok X.
Doručovanie

1.

Výzva, oznámenie alebo akýkoľvek iný právny úkon /ďalej len „Výzva“/ jednej zmluvnej strany
/ďalej len „Odosielateľ“/ sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane /ďalej len „Adresát“/,
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ak bola uskutočnená osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu Adresáta uvedenú v záhlaví
tejto zmluvy, resp. na adresu, ktorú Adresát naposledy písomne oznámil Odosielateľovi. Výzva
sa považuje za doručenú dňom, v ktorom Adresát zásielku prevzal alebo odmietol prevziať, alebo
dňom, v ktorý sa zásielka zaslaná na adresu Adresáta po márnom uplynutí úložnej lehoty vrátila
späť Odosielateľovi, a to aj v prípade, ak bude na vrátenej zásielke uvedený údaj „adresát
neznámy“. Ak bola Výzva zasielaná e-mailom alebo doručovaná osobne v pracovný deň v čase
do 16.00 hod., považuje sa za doručenú v momente úspešného prenosu, resp. doručenia, ak sa
tieto udiali v čase do 16.00 hod. pracovného dňa, inak v nasledujúci pracovný deň.
2.

Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa
ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie Výzvy, najmä všetky zmeny týkajúce sa uzavretia
tejto Zmluvy, adresu ich bydliska alebo miesta podnikania, bankového spojenia ktorejkoľvek
zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietať,
že neobdržala akúkoľvek Výzvu a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.
Článok XI.
Záverečné ustanovenia

1.

Táto Zmluva môže byť zmenená len formou písomných dodatkov po ich predchádzajúcom
odsúhlasení obidvoma zmluvnými stranami.

2.

Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to do splnenia všetkých práv a povinností zmluvným
stranám z tejto Zmluvy vyplývajúcich.

3.

V prípade, ak niektorá zo zmluvných strán poruší ustanovenia tejto Zmluvy je zmluvná strana,
ktorá Zmluvu neporušila oprávnená v prípade, ak zmluvná strana, ktorá porušila Zmluvu,
nevykoná nápravu ani po písomnom upozornení v náhradnej primeranej lehote poskytnutej jej
druhou zmluvnou stranou, ktorej dĺžka musí byť min. 14 dní, odstúpiť od Zmluvy, ak v Zmluve
nie je uvedené inak.

4.

Odstúpenie musí byť uskutočnené písomnou formou a je účinné dňom jeho doručenia druhej
zmluvnej strane na adresu jej sídla zapísanú v obchodnom registri v čase odosielania odstúpenia.

5.

Ukončením tejto Zmluvy akýmkoľvek spôsobom nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa
zmluvnej pokuty, záruky, náhrady škody, resp. iných pretrvávajúcich nárokov.

6.

Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, táto
neplatnosť alebo nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy s
výnimkou, ak by tieto ustanovenia nemohli byť oddelené od ostatného obsahu Zmluvy pre povahu
Zmluvy, jej obsah alebo okolnosti, za ktorých bola Zmluva uzavretá.

7.

Táto Zmluva je vyhotovená v 2 (slovom: dvoch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých
každý je považovaný za originál a každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.

8.

Táto Zmluva predstavuje komplexnú dohodu medzi zmluvnými stranami a nahrádza všetky
predchádzajúce vyhlásenia, zmluvy a porozumenia, či už ústne alebo písomné, týkajúce sa
predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy.

9.

Táto Zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom. Na práva a povinnosti explicitne
neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia platných právnych predpisov
Slovenskej republiky. Práva a povinnosti uložené touto Zmluvou, ako i pojmy ňou používané, sa
budú vykladať a aplikovať v súlade s príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov,
ako aj obchodných zvyklostí a praxe.

10.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu dôkladne prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam
z nej pre nich vyplývajúcich úplne porozumeli a zaväzujú sa ich v celom rozsahu bezvýhradne
plniť, ich vôľa je slobodná a vážna, ako aj prostá akéhokoľvek omylu a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpisujú, čím Zmluva nadobúda platnosť.
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11.

Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník
v platnom znení dohodli, že Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými
stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia.
V Modre, dňa ....................2022

_____________________________________
Zhotoviteľ

_______________________________
Objednávateľ
SLUŽBY MODRA, s. r. o.
Mgr. Art. Jakub Liška, MRes
Konateľ
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Príloha č. 1
Technická špecifikácia parkovacích automatov
Všeobecné vlastnosti:
Recyklovateľnosť: použitých materiálov viac ako 98 % a obnoviteľnosť materiálov viac ako 96% podľa
normy ISO 22628.
Komunikácia: v slovenskom jazyku, anglickom jazyku, nemeckom jazyku.
Minimálna životnosti zariadenia 10 rokov.
Jednoznačné identifikačné číslo zariadenia.
Popis zariadenia:
Konštrukcia automatu z antikoróznej ocele.
Vyhotovenie pre vonkajšie prostredie.
Prevádzková teplota min. : -25°C do +55°C / do 95% relatívna vlhkosť pri 55°C (bez vyhrievania).
Odolnosť voči soli 1200 hod. s REO podľa štandardu NFX-41-002.
Vyhotovenie a skúšanie v súlade s EN 124414/2019
Oddelené vstupy do automatu pre obsluhu a výber hotovosti.
Bezpečnosť trezorovej časti na úrovni minimálne EN 14450, stupeň S2 s užívateľsky komfortným
a bezpečným systémom zásobníka mincí.
Uzamykateľný mincový box s objemom min. 4,5 l.
Vybavenie parkovacieho automatu:
Po zrealizovaní platby automat vytlačí dokladový lístok s formou zjednodušeného daňového dokladu
(minimálne obsahuje logo, údaje prevádzkovateľa, lokalita vyhradeného parkovania, ID lístka,
identifikácia použitého automatu, účel platby, uhradená výška platby s informáciou o DPH, dátumovú
a časovú informáciu o úhrade a o dĺžke prenájmu, inštrukciu o umiestnení lístku za čelné sklo).
Rýchla termotlačiareň pre lístky štandardnej šírky 57 mm, kvalita papiera a tlače pre dlhodobé
uchovanie dokladu o úhrade.
Kapacita lístkov z kotúča, minimálne 2500 lístkov.
Alfanumerický monochromatický (farebný) displej, min. veľkosti 6,5 palcov s automatickým
systémom osvetlenia.
Na displeji musí byť intuitívne navádzanie užívateľa pri používaní niektorej funkcie.
Piezo tlačítka 6x, z toho 4 programovateľné piezo tlačítka, v prevedení antivandal.
Pri platbe musí byť užívateľ informovaný o zvolenej výške úhrady a čase prenájmu parkovacieho
miesta s výzvou na úhradu.
Ostatný minimálny obsah zobrazený na displeji zhodný s obsahom parkovacieho lístka (okrem
prevádzkovateľa a loga).
Systém úhrad za prenájom parkovacej plochy nevyžaduje zadávanie EČV vozidiel, požadujeme
minimalizovanie ovládacích tlačidiel na parkovacom automate.
Pre platby v hotovosti musí umožniť použitie mincí v nominálnych hodnotách 0,10; 0,20; 0,50; 1; 2
Eur.
Elektronický programovateľný detektor mincí a vstupná klapka vstupná triediaca klapka na mince.
Štrbina pre vstup mincí s blokovaním vstupu cudzích predmetov.
Identifikácia upchatia mincového kanála.
Medzipokladňa s možnosťou storna.
Zariadenie pre bezkontaktné platobné karty minimálne VISA a Mastercard, Google Pay a Google.
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Čítačka bankových kariet musí podporovať bezkontaktné platobné karty, karty ISO 14443, a NFC v
úrovni certifikácie PCI PTS V4.x.
Parkovací automat musí poskytovať testovacie funkcie testovacími mincami bežných hodnôt, test
zdokumentovať na testovacom lístku a dátovom úložisku.
Elektrické napájanie:
Elektrické napájanie: 230 V, 50 Hz.
Záložná batéria 12 V s minimálnou výkonnosťou min. 18Ah
Zariadenie musí mať funkcie riadenia spotreby, režim nízkej spotreby v čase nečinnosti, prechod do
aktívneho stavu do max. 5 sekúnd.
Ďalšie súvisiace funkcie k zariadeniu:
Testovací nákupný režim pre platby mincami
Umožnená vzdialená správa finančných a technických dát cez zabezpečený prístup ( minim.:
identifikácia zariadenia, automat mimo prevádzky, porucha a jej identifikácia, problém komunikácie,
množstvo hotovosti v parkovacom automate, množstvo vydaných parkovacích lístkov, všetky
platobné transakcie a ich rozlíšenie, upozornenie na neautorizovaný vstup do zariadenia,
upozornenia súvisiace s údržbou a servisom, sledovanie manipulácií so zásobníkom mincí).
Podpora pre štatistické a analytické spracovanie dát prostredníctvom vzdialenej správy.
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Príloha č. 2
Situačná mapka – lokalita Moyzesova (Modra)
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