
Výzva na účasť

pre

Trenčiansky samosprávny kraj

Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax: materiálno

technické vybavenia laboratória na testovanie stavebných materiálov

ČASŤ I. VÝZVA

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť  v elektronickom zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, ktoré sa uskutoční dňa 

18. 09. 2019 09:30 hod.

V prípade Vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené sekcie a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete TU.

Po vyplnení Prihlášky (Žiadosti o účasť), Vám bude zaslaná Výzva, kde si zvolíte prístupové meno a heslo.

Následne, po odoslaní prihlášky, Vám systém pošle unikátny desaťmiestny kľúč. S týmito prístupovými údajmi

môžete vstúpiť do eAukčnej siene na adrese https://tsk.proebiz.com.

Trenčín, dňa: 10. 09. 2019 13:32

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A

911 01  Trenčín

Slovensko

Všetky otázky o EZJZ vám zodpovie:

Alica Eliášová

telefón: +421 326 555 867

e-mail: alica.eliasova@tsk.sk
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Výzva na účasť

pre

Trenčiansky samosprávny kraj

Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax: materiálno

technické vybavenia laboratória na testovanie stavebných materiálov

ČASŤ II. VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

Trenčiansky samosprávny kraj, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  ods. 1 písm. c) 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:

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. c) ZVO:

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Trenčiansky samosprávny kraj

Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Štatutárny zástupca:  Ing. Jaroslav Baška, predseda

IČO: 36126624

DIČ: 2021613275

IČ DPH: nie je platca DPH

Internetová stránka: www.tsk.sk

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN:  SK59 8180 0000 0070 0059 4461

OSOBA URČENÁ PRE STYK SO ZÁUJEMCAMI A UCHÁDZAČMI:

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Alica Eliášová, tel: 032/6555867, e-mail: alica.eliasova@tsk.sk

MIESTO PREDLOŽENIA/DORUČENIA PONUKY:

Uvedené v časti IV. PRIEBEH.

PREDMET OBSTARÁVANIA:

Názov zákazky: "Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax": materiálno technické

vybavenie laboratória na testovanie stavebných materiálov

Predmet zákazky je hlavnou aktivitou projektu "Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax"

302020K436 v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020 zameraného na podporu a

skvalitnenie odborného vzdelávania.

Stručný opis:

1 ks skúšobný automatický lis dvojrámový s príslušenstvom

3 ks sada na testovanie betónu

3 ks sada na testovanie cementu

3 ks sada na testovanie kameniva

Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru

Zatriedenie predmetu zákazky podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 38500000-0 Kontrolné a

testovacie prístroje

51540000-9  Inštalácia špeciálnych strojov a zariadení

60000000-8  Dopravné služby

TYP ZMLUVY, KTORÁ BUDE VÝSLEDKOM VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:

Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie Kúpnej zmluvy, ktorá je prílohou tejto výzvy.

PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY (PREDMETU OBSTARÁVANIA):

A. Skúšobný automatický lis dvojrámový s príslušenstvom

B. Sada na testovanie betónu

C. Sada na testovanie cementu
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D. Sada na testovanie kameniva

P. Č. NÁZOV POLOŽKY MJ MNOŽSTVO

001.

A. SKÚŠOBNÝ AUTOMATICKÝ LIS DVOJRÁMOVÝ S

PRÍSLUŠENSTVOM

Bližšia špecifikácia položky

-  Skúšobný lis pre skúšky ocele a betónu, 2 rámový

• Rám pre skúšky v ťahu do 500kN

o Vrátane čeľustí pre skúšky výstuží až do priemeru 26 mm

o Dĺžka vzorky cca 500 mm

o Maximálny posuv piestu 150 mm

o Max. pracovný priestor – horizontálny 310 mm, vertikálny 300

mm (čeľuste v dolnej pozícii) až 500 mm (čeľuste v hornej pozícii)

o Vrátane extenzometra pre meranie deformácie priamo na vzorke

• Rám pre skúšky v tlaku do 3000kN

o  Vrátane tlakových dosiek pre skúšky v tlaku

o  Skúška na kockách s hranou 150 mm

o  maximálny posuv piestu 50 mm

o  max pracovný priestor – horizontálny 370 mm, vertikálny 350

mm

• Plne automatický skúšobný cyklus so spätnoväzbovou slučkou

• Riadiaca jednotka s možnosťou riadiť skúšky prírastkom

zaťaženia alebo riadeným posuvom

• Dvojstupňová hydraulická pumpa pre rýchly dotyk dosiek so

vzorkou

• Maximálny tlak pumpy až 700 bar

• 4 vstupy pre snímače sily/tlaku, 10 kanálov pre meranie

deformácie

• Riadiaca frekvencia ovládacej jednotky 500Hz, čítanie frekvencie

500 Hz

• Zodpovedá požiadavkám EN ISO 7500-1, EN ISO 6892-1 a EN

15630-1 pre testovanie ocele

• Vrátane riadiaceho PC so softwerom

-  Voliteľný skúšobný prídavný rám pre skúška cementov 500kN,

• Silomer s kapacitou 500 kN

• Tlačné dosky s priemerom 165 mm / 30 mm hrúbky

• Vertikálny pracovný priestor: 260 mm

• Horizontálny pracovný priestor: 265 mm

• Maximálny pohyb piestu: 50 mm

• Viacúčelový skúšobný lis ideálny pre laboratória pre skúšanie

cementu, malty, keramiky, živice, žiaruvzdorných hmôt, atď.

• Trieda presnosti 1 (podľa EN) začína od 1% z celkovej kapacity

lisu

• Snímač polohy piestu zabraňujúceho jeho prebehnutiu,

bezpečnostný predný a zadný kryt

Príslušenstvo k lisu:

-  Skúšobný prípravok na skúšanie cementových trámčekov v

tlaku, Prevedenie s tromi podporami s vysokou tuhosťou

• Pre skúšky trámčekov 40/40160 mm

• Zodpovedajúce EN 196-1

• Zodpovedajúce EN 1015-11

• Tlačné dosky 40/40 mm

- Skúšobný prípravok na skúšanie cementových trámčekov v ťahu

počas ohybu,

-  Značkovacia šablóna na centrovanie cementových trámčekov,

-  Podstavec pod skúšobný lis 500kN,

celok 1.00

002.

B. SADA NA TESTOVANIE BETÓNU

Bližšia špecifikácia položky

Sada je zložená z týchto položiek:

-  Vibračný stolík pre zhutňovanie vzorky betónu

Vibračné stolíky pre zhutňovanie betónu vo formách.

3000 kmitov za minútu (3600 pri 60 Hz).

Stolík má prídržné hrany, aby sa zabránilo náhodnému pádu

formy.

Vrátane nožného pedálového spínača.

Rozmery stolíku (mm) 600 x 400

Frekvencia 3000 (3600)

Výkon (W) 180

-  Plastová forma na kocky 150 mm, KUBO 15

• Vrátane zátky a veka

-  Ocelová trojforma 40/40/160 mm

• Oceľová rozobrateľná trojforma na trámečky 4/4/16 cm

• Tvrdosť väčšia ako HV 400

-  Prístroj pre meranie obsahu vzduchu v čerstvom betóne

• Objem nádoby 8 l

ks 3.00

003.

C. SADA NA TESTOVANIE CEMENTU

Bližšia špecifikácia položky

Sada je zložená z týchto položiek:

ks 3.00
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-  Objímky a kúpeľ Le-Chatelier

• Balenie 6 ks Le Chatelierových objímok,

• Nerezový vodný kúpeľ na skúšku Le-Chatelier – dosiahne bodu

varu do 30 min.

-  Ručný Vicatov prístroj

• Ručný Vicatov prístroj

• Kovový stojan

• Zodpovedá požiadavkám EN

• Vrátane skúšobnej formy (prstencov), skúšobnej ihly s

priemerom 1,13 mm, valčeka na skúšky konzistencie s priemerom

10 mm, ihly na skúšky finálneho času, sklenenej podložky a

teplomeru

-  Laboratórna sušiareň 100 litrov

• Sušiareň s kapacitou 100 litrov

• Rozsah teploty min. 20 – 200 °C

• Vnútorná prirodzená cirkulácia vzduchu

• Termostat

• Interiér vrátane 2 ks drôtených regálov, zinkovaná oceľ

• Vonkajší plášť nerez oceľ

• Rozmery vnútorné min. 400x420x490 mm

004.

D. SADA NA TESTOVANIE KAMENIVA

Bližšia špecifikácia položky

Sada je zložená z týchto položiek:

-  Sada skúšobných sít 200 mm 1ks

Charakteristika

• Sitá  priemer 200 mm

• Sada obsahuje sitá s veľkosťou oka :

0,063; 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4 a 31,5 mm

• Vrátane misky a veka

- Preosievačka kameniva

Charakteristika

• Dvojitý účinok preosievania (elektro-mechanické preosievanie)

• Vhodné až pre 12 sít pr. 200/203 mm alebo 10 sít pr. 300/315

mm.

• Ergonomický a rýchly upínací systém

• Funkcia časovača.

-  Abramsov kužeľ pre skúšky sadnutia

• Skúšobný set pre skúšku konzistencie čerstvého betónu

sadnutím

• Prevedenie kužele z pozinkovaného oceľa

ks 3.00

Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!

PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:

Vyhlasovateľ určil predpokladanú hodnotu zákazky na základe údajov získaných prieskumom trhu v súlade s § 6

ZVO na 65.990,00 Eur bez DPH.

MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY:

Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4, 911 05 Trenčín

LEHOTY NA DODANIE ALEBO DOKONČENIE PREDMETU ZÁKAZKY ALEBO TRVANIE ZMLUVY:

Lehota na dodanie predmetu zákazky je do 10 týždňov od účinnosti zmluvy.

SÚŤAŽNÉ PODKLADY K VÝZVE NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY:

Nie sú vypracované.

FINANCOVANIE PREDMETU ZÁKAZKY:

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov IROP, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov verejného

obstarávateľa.

LEHOTA NA PREDLOŽENIE PONUKY:

18.09.2019 do 09.00 hod.

SPÔSOB PREDLOŽENIA PONUKY:

Uvedené v časti IV., V. výzvy na účasť. Ponuku je možné predložiť len v elektronickej podobe.

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK S PRAVIDLAMI ICH UPLATNENIA A SPÔSOB HODNOTENIA PONÚK:

Uvedené v časti III. výzvy na účasť.

POKYNY NA ZOSTAVENIE PONUKY:

PODMIENKY ÚČASTI

Verejného obstarávania sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí spĺňajú tieto podmienky účasti :
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1. Uchádzač musí byť oprávnený dodávať predmet zákazky (§ 32 ods. 1 písm. e) ZVO)

2. Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (§ 32 ods. 1 písm. f) ZVO)

3. U uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. f) ZVO (existencia konfliktu

záujmov)

OBSAH PREDLOŽENEJ PONUKY:

Uchádzač v termíne do 18.09.2019 do 09.00 hod. okrem celkovej ceny vloží do Prílohy v Aukčnej sieni aj

nasledovné doklady vo formáte pdf:

1. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. U právnických osôb napr.

výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia). V prípade,

ak uchádzač nepredloží predmetný doklad, verejný obstarávateľ si oprávnenie overí vo verejne dostupnom

registri.

2. Čestné vyhlásenie uchádzača – Príloha č. 1:

- že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte

sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

- o neprítomnosti konfliktu záujmov v rámci predmetného verejného obstarávania

- že súhlasí s návrhom Zmluvy a so všetkými podmienkami zadanými verejným obstarávateľom

Predložené dokumenty v ponuke uchádzača je potrebné podpísať jeho štatutárnym orgánom alebo iným

zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s

dokladom o oprávnení podnikať, t.j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. V prípade, ak ponuku alebo

doklady, ktoré sú jej obsahom, podpisuje splnomocnená osoba resp. oprávnená osoba/osoby, uchádzač predloží

platné splnomocnenie osoby podpisujúcej ponuku a doklady.

JAZYK, V KTOROM MOŽNO PREDLOŽIŤ PONUKU

Štátny jazyk - slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s

jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom

jazyku.

CENOVÝ NÁVRH

Navrhovaná cena musí byť v súlade so zákonom NR SR č. l8/l996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Uchádzač je povinný v predloženej ponuke vziať do úvahy všetky skutočnosti a náklady, ktoré sú nevyhnutné na

úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien, zahrnie náklady spojené s plnením predmetu zákazky.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, predloží v ponuke aj čestné vyhlásenie, že v prípade, ak sa stane počas

realizácie zákazky platcom DPH, celkovú fakturáciu bude povinný upraviť tak, aby bola v súlade s vysúťaženou

cenou,  t. j. znížiť základ dane tak, aby hodnota spolu s DPH zodpovedala cene, ktorá sa vysúťažila.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, prípadne súťaž zrušiť, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bolo

toto zadávanie zákazky podľa  § ll7 ZVO vyhlásené, ak ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, alebo ani

jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám na predmet zákazky, resp. ak ponuky

prekročia finančné možnosti vyhlasovateľa.

VARIANTNÉ RIEŠENIE

Variantné riešenie sa neumožňuje. Vyhlasovateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky, uchádzač predloží

ponuku na celý predmet zákazky.

OTVÁRANIE PONÚK

18.09.2019 o 09.00 hod. Uvedené v časti IV. a V. výzvy na účasť.

POSTUP PRI OTVÁRANÍ PONÚK:

Uvedené v časti IV. a V. výzvy na účasť.

LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY:

Vyhlasovateľ stanovil lehotu viazanosti ponuky do 31.12.2019.

ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

NÁKLADY NA PONUKU
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Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek

finančného nároku od vyhlasovateľa.

OSTATNÉ PODMIENKY:

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1

písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (konflikt záujmov

nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami), ustanovenie § 11 ZVO tým nie je dotknuté.

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. Predmet zákazky bude financovaný formou

bezhotovostného platobného styku. Zhotoviteľ plne akceptuje spôsob financovania predmetu zákazky.

Ak uchádzač nie je platcom DPH a ak v prípade, ak sa stane počas realizácie zákazky platcom DPH, celkovú

fakturáciu bude povinný upraviť tak, aby bola v súlade s vysúťaženou cenou, t. j. znížiť základ dane tak, aby

hodnota spolu s DPH zodpovedala cene, ktorá sa vysúťažila.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy uviedol údaje o

všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu názov/sídlo resp. miesto podnikania, IČO, predmet subdodávky a

jej % podiel na celkovom plnení, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko,

adresu pobytu, dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov (ak ich zhotoviteľ využíva) s údajmi podľa vyššie

uvedeného je prílohou k zmluve.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, prípadne súťaž zrušiť, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bolo

toto zadávanie zákazky podľa § 117 ZVO vyhlásené, ak ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, alebo ani

jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám na predmet zákazky, resp. ak ponuky

prekročia finančné možnosti vyhlasovateľa.

Predložením cenovej ponuky uchádzač vyhlasuje, že je dôkladne oboznámený s obsahom tejto celej výzvy na

predkladanie ponúk a súhlasí so všetkými podmienkami a požiadavkami vyhlasovateľa uvedenými v nej a v

prípade úspešnosti je schopný riadne a včas poskytnúť predmet zákazky.
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Výzva na účasť

pre

Trenčiansky samosprávny kraj

Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax: materiálno

technické vybavenia laboratória na testovanie stavebných materiálov

PRÍLOHY

1. Príloha výzvy na

účasť -

Príloha_č._1_-_Čestné_vyhlásenie_uchádzača.docx

2. Príloha výzvy na

účasť -

Príloha_č._2_-_Kúpna_zmluva.docx
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Výzva na účasť

pre

Trenčiansky samosprávny kraj

Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax: materiálno

technické vybavenia laboratória na testovanie stavebných materiálov

ČASŤ III. KRITÉRIÁ

Hodnotiace kritérium

Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v eur za celý predmet zákazky.

Za celkovú cenu u platcu DPH sa považuje cena v eur s DPH. Za celkovú cenu u neplatcu DPH je to cena v eur

celkom.

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý predloží za predmet zákazky najnižšiu celkovú cenu v eur.

Stanovenie celkovej ceny

Celková cena musí byť stanovená v mene eur, zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. Celková cena uvedená v

ponuke uchádzača musí zahŕňať všetky náklady uchádzača na riadne plnenie predmetu zmluvy.
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Výzva na účasť

pre

Trenčiansky samosprávny kraj

Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax: materiálno

technické vybavenia laboratória na testovanie stavebných materiálov

ČASŤ IV. PRIEBEH

EZJZ bude prebiehať podľa nasledovného harmonogramu:

Predkladanie ponúk

10. 09. 2019 14:00 bude sprístupnený eAukčný portál pre zadávanie vstupných ponúk, prípadne požadovaných

príloh. Každý uchádzač vidí iba svoju ponuku. Administrátor eAukcie vložené ponuky uchádzačov nevidí, uvidí ich

až po ukončení tohto kola. V tomto kole môžu Uchádzači svoje ponuky ľubovoľne meniť. V prípade nevloženia

ponuky (alebo potrebných príloh) v tomto kole, bude uchádzač z eAukcie vyradený v nasledujúcom kole.

Kontrolné kolo

Od 18. 09. 2019 09:00 do 18. 09. 2019 09:30 prebehne Kontrolné kolo, ktoré slúži na formálnu kontrolu

ponúk zo strany vyhlasovateľa (administrátora). Počas trvania tohto kola uchádzači nemôžu svoje ponuky meniť.

V prípade nevloženia ponuky (alebo potrebných príloh) uchádzačom, administrátor takéhoto uchádzača z EZJZ

vyradí. Po začatí tohto kola už uchádzač nemôže svoju ponuku vytvoriť, doplniť, zmeniť alebo vziať späť.

Aukčné kolo

18. 09. 2019 09:30 začne EZJZ (eAukcia) a všetkým uchádzačom sa zobrazí:

- ich celková cena za predmet zákazky,

- najnižšia celková cena za predmet zákazky a

- ich priebežné poradie.

V priebehu 00 hod. 20 min. majú jednotliví uchádzači možnosť svoje ponuky ešte upravovať (iba smerom dole).

Vyhlasovateľ upozorňuje, že systém neumožní dorovnať najnižšiu celkovú cenu (t.j. nie je možné dorovnať

ponuku uchádzača na priebežnom 1. mieste).

Minimálny krok zníženia cenovej ponuky

Cenu je možné znižovať minimálne o 0.50 %.

(Minimálny krok zníženia ceny sa viaže k aktuálnej ponuke daného uchádzača.)

Maximálny krok zníženia cenovej ponuky

Maximálny krok zníženia ceny uchádzača nie je určený. Uchádzač však bude upozornený pri zmene ceny o viac

ako 50.00 %. Upozornenie pri maximálnom znížení ceny sa viaže k aktuálnej ponuke daného uchádzača.

Spôsob ukončenia EZJZ (eAukcie)

Aukčné kolo bude ukončené, ak nedôjde k jeho predlžovaniu uplynutím časového limitu 00 hod. 20 min. EZJZ

bude ukončené, ak vyhlasovateľ nedostane v lehote 00 hod. 20 min. žiadne nové ceny, ktoré spĺňajú

požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov.

Koniec EZJZ sa môže predĺžiť v prípade predkladania nových cien (teda pri akejkoľvek zmene ceny)  v

posledných 2 min. trvania aukcie vždy o ďalšie 2 min. (tzn. k času, kedy došlo k predĺženiu sa pridajú celé 2

min.). EZJZ sa bude predlžovať v prípade, ak dôjde k úprave ceny, ktorá spĺňa požiadavky týkajúce sa

minimálnych rozdielov. Počet predĺžení nie je limitovaný.

Po ukončení  EZJZ (eAukcie) už nebude možné upravovať ceny.

Platnosť prístupových kľúčov

Prístupové kľúče expirujú po 30 dňoch od ukončenia posledného kola EZJZ. Po tejto dobe už nebude možné sa do

eAukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie vášho protokolu o účasti v elektronickej aukcii a

histórie EZJZ, odporúčame vám si ich vytlačiť ihneď po skončení posledného kola EZJZ.
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Výzva na účasť

pre

Trenčiansky samosprávny kraj

Vybudovanie COVP pre stavebníctvo - moderná výuka pre prax: materiálno

technické vybavenia laboratória na testovanie stavebných materiálov

ČASŤ V. NÁVOD A PRAVIDLÁ

PRAVIDLÁ ELEKTRONICKÝCH AUKCIÍ PROEBIZ

- si môžete zobraziť po kliknutí na Pravidlá elektronických aukcií PROEBIZ

Informácie týkajúce sa použitého elektronického zariadenia, podmienky a špecifikácie technického

pripojenia

- počítač musí byť pripojený na Internet,

- vyžaduje sa mať nainštalovaný jeden z podporovaných internetových prehliadačov:

Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,

Mozilla Firefox 13.0 a vyššia,

Google Chrome,

Microsoft Edge,

- v použitom internetovom prehliadači je nutné mať zapnutý javascript a cookies; návod ako povoliť cookies v

inetrnetovom prehliadači nájdete na http://proebiz.com/sk/podpora v časti Nastavenie cookies.

Ďalšie pokyny pre uchádzačov

Pre prihlásenie sa do EZJZ uchádzač v sekcii „Výzva“ klikne na „TU“, čím sa dostane do svojho prihlasovacieho

formulára. V ňom vyplní požadované údaje, potvrdí súhlas s Pravidlami elektronických aukcií PROebiz a Prihlášku

odošle. Týmto je uchádzač prihlásený do EZJZ. Súčasťou Prihlášky je zvolenie prístupového mena a hesla (min.

dĺžka mena aj hesla je osem znakov). Nepoužívajú sa medzery, diakritické znaky, ani špeciálne znaky.

Prihlasovacie údaje je potrebné si zapamätať! Pomocou týchto údajov môže uchádzač po doručení prístupového

kľúča vstúpiť do eAukčnej siene.

Pre vstup do eAukčnej siene sa použije internetový odkaz/adresa v časti „Výzva“. Kliknutím naň sa otvorí

internetový prehliadač na adrese eAukčnej siene vyhlasovateľa. Uchádzač bude vyzvaný na zadanie prístupových

údajov (mena, hesla a kľúča). Po správnom zadaní týchto údajov prebehne autentifikácia a otvorí sa eAukčná

sieň. Desaťmiestny kľúč je možné kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne ho vložiť do

príslušného políčka (Ctrl+V). Pozor, musíte mať označené iba znaky kľúča (na konci nesmie byť skopírovaná

medzera). Do eAukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom EZJZ (začiatkom je Predkladanie ponúk). V

prípade akýchkoľvek komplikácií je potrebné kontaktovať administrátora. Kontakt sa nachádza v časti „Výzva“.

Vystúpiť z eAukčnej siene je možné pomocou tlačidla „Logout“, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu

eAukčnej siene. Ak sa vystúpi zavretím okna internetového prehliadača, do eAukčnej siene sa bude možné znova

prihlásiť až o 1 minútu.

Kolo Predkladanie ponúk slúži na zadanie vstupných ponúk. V tomto kole si uchádzač môže prezrieť a zoznámiť

sa s eAukčným prostredím. Osobitne je potrebné sa sústrediť na čas do konca kola. Tento časový údaj sa mení

obvykle v rozmedzí 3 až 5 sekúnd (ak do ukončenie kola ostáva menej ako 24 hodín). V prípade, že sa tak nedeje,

uchádzač má pravdepodobne prerušené spojenie a bude potrebné sa do eAukčnej siene opäť prihlásiť. V tomto

kole uchádzač zadá vstupnú ponuku, prípadne potrebné prílohy. Uchádzač vidí iba svoju ponuku.

Kontrolné kolo slúži na formálnu kontrolu ponúk zo strany vyhlasovateľa (administrátora). Počas trvania tohto

kola uchádzači nemôžu svoje ponuky meniť. Po začatí tohto kola už uchádzač nemôže svoju ponuku vytvoriť,

doplniť, zmeniť alebo vziať späť.

Po tom, čo začne Aukčné kolo, uchádzači môžu upravovať svoje cenové ponuky podľa definovaných pravidiel.

Každú novú vloženú cenovú ponuku je nevyhnutné potvrdiť stlačením klávesu „ENTER“ !!!  V priebehu

tohto kola sa odporúča sledovať čas do konca kola - jeho zmena potvrdzuje kontakt s eAukčným systémom. V
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prípade, že sa čas zastaví, stlačte kláves F5 pre obnovenie zobrazenia eAukčnej siene. eAukčná sieň obsahuje aj

funkciu Chatovej komunikácie. Pomocou Chatu je možné komunikovať s administrátorom a prijímať jeho správy.

Celý priebeh EZJZ od odoslania Výziev na účasť až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie EZJZ. Všetky

vykonané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení EZJZ môže byť podľa nastavení

vyhlasovateľa EZJZ uchádzačom ponúknutá možnosť zobrazenia ich histórie a ich protokol o účasti, ktoré si môže

uchádzač vytlačiť.

Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vkladaním cien v

eAukčnej sieni na posledné sekundy prebiehajúceho kola. Takto zadané hodnoty nemusia dôjsť včas k

serverovým systémom - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozve internetového

prehliadača, resp. operačného systému. Môže sa teda stať, že ponuky v posledných 5-tich sekundách nemusia

byť systémom bezvýhradne prijaté (akceptované).

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU eAUKCIE SA OBRACAJTE NA ADMINISTRÁTORA.

SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI VÝZVA.

Pre prípad eliminácie akejkoľvek nepredvídateľnej situácie (napr. výpadok elektrickej energie, konektivity k

internetu, alebo inej objektívnej príčiny zabraňujúcej v ďalšom pokračovaní uchádzača v EZJZ (eAukcii))

vyhlasovateľ odporúča uchádzačom mať pripravený náhradný zdroj elektrickej energie, prípadne mobilný

Internet (napr. notebook s mobilným Internetom). Vyhlasovateľ nenesie zodpovednosť za uchádzačmi použité

technické prostriedky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo opakovania EZJZ v prípade nepredvídateľných

technických problémov na strane vyhlasovateľa. 
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