
Výzva na účasť

v elektronickej aukcii pre

Psychiatrická nemocnica Michalovce, n. o.

Dodávka a montáž zamkovej dlažby_vrátnica

Pozvánka

Zákazka podľa § 9 ods. 9 v prechodnom období.

Dovoľujeme si Vás požiadať o zaslanie cenovej ponuky na e_mail: kolesar@pnmi.sk

Michalovce, dňa: 29. 12. 2014 11:55

Psychiatrická nemocnica Michalovce, n. o.

Miloslav Kolesár

telefón: +421 566 818 105

e-mail: kolesar@pnmi.sk
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Predmet

Predmetom elektronickej aukcie sú tieto položky:

Poradie Názov položky MJ Množstvo

001.

Pokladka 61 m2 zamkovej dlažby typu PREMAC 6 cm

Bližšie špecifikácie položky

-hlbenie rýh

-podklad z kameniva

-podklad zo štrkopiesku

-dodávka a osadenie záhon. obrubníkov 100x20x5

-pokládka zamkovej dlažby

-likvidácia odpadu

m2 1.00

Každú vloženú cenovú ponuku je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!

- 2 -



Výzva na účasť

v elektronickej aukcii pre

Psychiatrická nemocnica Michalovce, n. o.

Dodávka a montáž zamkovej dlažby_vrátnica

Kritériá

1. CENA: 

1.1  Cena bez DPH vrátane montážeza celý predmet obstarávania

2. PLATOBNÉ PODMIENKY:

2.1  doba splatnosti faktúry je do  14 dní od dodania

3. DODACIE PODMIENKY:

3.1  dodávku realizovať na adresu:

Psychiatrická nemocnica Michalovce n.o., Monoblok, Areál psychiatrickej nemocnice,  Stráňany, 071 01

Michalovce

4. OBDOBIE REALIYACIE:

4.1   od 1.1.2015 do 31.3.2015

5. OSTATNÉ PODMIENKY:

5.1  Cenovú ponuku môže predložiť účastník, ktorý absolvoval obhliadku predmetu a miesta realizacie

5.2  Do súťaže bude zaradený len uchádzač, ktorý do začiatku Doba na predloženie cenových ponuk t.j. 16.

12. 2014 10:00 nacení všetky položky  a predloží doklad o oprávnení podnikať. Svoju cenovú ponuku zašle na

adresu: kolesar@pnmi.sk

5.3 - vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Vyhlasovateľ je povinný všetkým

účastníkom prípadné zmeny okamžite oznámiť.

5.4 - ponuky môžu byť konfrontované s porovnávacou cenou vychádzajúcou z vnútornej kalkulácie vyhlasovateľa.

Táto porovnávacia ponuka je stanovená pred zahájením súťaže a je v jej priebehu nemenná.

5.4 - záručná doba na jednotlivé zariadenia je uvedená pri špecifikácii dodávky

6. PRAVIDLÁ ON-LINE VÝBEROVÝCH KONANÍ  PROE.BIZ

- si môžete zobraziť po kliknutí na Pravidlá elektronických aukcií PROebiz
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Priebeh

Výberové konanie prebehne formou cenovej ponuky

Vstupné kolo

01. 12. 2014 10:00 bude sprístupnený e-aukčný portál a zaslaná žiadosť o predloženie cenovej  ponuky

Doba na predloženie cenových ponuk

Od 01. 12. 2014 10:00 do 16. 12. 2014 10:01 prebehne Doba na predloženie cenových ponuk, ktoré slúži

uchádzačom na zaslanie cenovej ponuky

Vyhodnotenie

16. 12. 2014 10:01 bude všetkým účastníkom zaslaná informácia o ich umiestnení.

Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o individuálnom predĺžení, respektíve ukončení

elektronického výberového konania.
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Kontakty

Vyhlasovateľom výberového konania je:

Psychiatrická nemocnica Michalovce, n. o.

Areál Psychiatrickej nemocnice, Stráňany

071 01  Michalovce

Slovenská republika

Všetky otázky o predmete elektronickej aukcie vám zodpovie:

Miloslav Kolesár

telefón: +421 566 818 105

e-mail: kolesar@pnmi.sk

Všetky otázky o technickom zabezpečení elektronickej aukcie vám zodpovie administrátor:

Miloslav Kolesár

telefón: +421 566 818 105

e-mail: kolesar@pnmi.sk

- 5 -

mailto:kolesar@pnmi.sk
mailto:kolesar@pnmi.sk


Výzva na účasť

v elektronickej aukcii pre

Psychiatrická nemocnica Michalovce, n. o.

Dodávka a montáž zamkovej dlažby_vrátnica

Návod

Informácie týkajúce sa použitého elektronického zariadenia, podmienky a špecifikácie technického

pripojenia

počítač musí byť pripojený k Internetu,

vyžaduje sa mať nainštalovaný jeden z podporovaných webových prehliadačov:

Microsoft Internet Explorer verzia 7.0 a vyššia,

Mozilla Firefox 13.0 a vyššia,

Google Chrome

nutné je mať v prehliadači zapnutý javascript a cookies; návod ako povoliť cookies vo webovom

prehliadači nájdete na http://support.proe.biz/ v sekcii Podpora/Nastavenia.

Ďalšie pokyny pre uchádzačov

Pre prihlásenie sa do elektronickej aukcie uchádzač v sekcii „Prihláška“ klikne na „TU“, čím sa dostane do svojho

prihlasovacieho formulára. V ňom vyplní požadované údaje, potvrdí súhlas s Pravidlami on-line PROe.biz a

Prihlášku odošle. Týmto je uchádzač prihlásený do elektronickej aukcie. Súčasťou Prihlášky je zvolenie

prístupového mena a hesla (min. dĺžka mena aj hesla je osem znakov). Nepoužívajú sa medzery, diakritické

znaky (č, ž, á, a pod.), ani špeciálne znaky (@, > a pod.). Prihlasovacie údaje si je potrebné zapamätať! Pomocou

týchto údajov môže uchádzač po doručení prístupového kľúča vstúpiť do e-aukčnej siene.

Pre vstup do e-aukčnej siene sa použije internetový odkaz/adresa v časti „Pozvánka“. Kliknutím naň sa otvorí

internetový prehliadač na adrese e-aukčnej siene vyhlasovateľa. Uchádzač bude vyzvaný na zadanie

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

e-aukčná 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 e-aukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom elektronickej aukcie (začiatkom je 

Vstupné kolo). V prípade akýchkoľvek komplikácií je potrebné kontaktovať administrátora. Kontakt sa nachádza

v Pozvánke v časti „Kontakty“.

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

e-aukčnej siene. Ak sa vystúpi zavretím okna internetového prehliadača, do e-aukčnej siene sa bude možné

znova prihlásiť až o 1 minútu.

Vstupné kolo slúži na zadanie vstupných ponúk. V tomto kole si uchádzač môže prezrieť a zoznámiť sa s

e-aukčným 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 e-aukčnej siene opäť prihlásiť. V tomto

kole administrátor zadá vstupné ponuky za jednotlivých uchádzačov. V tomto kole nie je možné cenové ponuky,

resp. iné hodnoty kritérií  meniť a upravovať. Uchádzač vidí iba svoju ponuku. V prípade, ak je názov položky

podčiarknutý, kliknutím naň sa zobrazí poznámka (obvykle ďalšie spresňujúce informácie k danej položke).

Po tom, čo začne Doba na predloženie cenových ponuk, uchádzači môžu upravovať svoje cenové ponuky

smerom nadol a iné hodnoty kritérií podľa ich povahy (nadol, nahor alebo je hodnota nemenná v súlade so

súťažnými podkladmi). Každú novú vloženú cenovú ponuku, resp. iné hodnoty kritérií  je nevyhnutné potvrdiť

stlačením klávesu „ENTER“ !!! Všetky obmedzenia dorovnania jednotlivých cien a iných hodnôt ponúk v

elektronickej aukcii (najlepšie celkové ceny, najlepšie hodnoty bodov, najlepšie jednotkové ceny položiek,

najlepšie hodnoty kritérií atď.) budú v elektronickej aukcii nastavené v súlade so súťažnými podkladmi. V

priebehu tohto kola sa odporúča sledovať čas do konca kola - jeho zmena potvrdzuje kontakt s e-aukčným

systémom. V prípade, že sa čas zastaví, stlačte kláves F5 pre obnovenie zobrazenia e-aukčnej siene. E-aukčná

sieň obsahuje aj funkciu Chatovej komunikácie. Pomocou Chatu je možné komunikovať s administrátorom a

prijímať jeho správy. Celý priebeh elektronickej aukcie od odoslania Výziev na účasť až po ukončenie je

zaprotokolovaný do histórie elektronickej aukcie. Všetky vykonané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na

sekundy. Po ukončení elektronickej nákupnej aukcie môže byť podľa nastavení vyhlasovateľa elektronickej aukcie
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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

e-aukčnej sieni na posledné sekundy prebiehajúceho kola. Takto zadané hodnoty nemusia dôjsť včas k

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

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 ON-LINE VÝBEROVÉHO KONANIA SA OBRACAJTE

NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.
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