
Výzva na účasť

pre

Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov

Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov

stredných a vysokých škôl na slovensko-českom pomedzí - komplexný observačno

– vývojový astronomický systém a príslušenstvo

ČASŤ I.   VÝZVA

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť  v elektronickom zadávaní jednoduchých zákaziek (EZJZ), ktoré sa uskutoční

dňa 21. 11. 2019 11:00 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.

Púchov, dňa: 13. 11. 2019 11:30

Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov

Ul. 1. mája 905

020 15  Púchov

Slovensko

Všetky otázky o EZJZ vám zodpovie:

Bc. Silvia Páleníková

telefón: +421 326 555 865

e-mail: silvia.palenikova@tsk.sk
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Výzva na účasť

pre

Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov

Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov

stredných a vysokých škôl na slovensko-českom pomedzí - komplexný observačno

– vývojový astronomický systém a príslušenstvo

ČASŤ II.   PREDMET ZÁKAZKY

Výzva na predloženie ponuky

Gymnázium Púchov, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO") Vás žiada o

predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných a vysokých škôl na

slovensko-českom pomedzí" - komplexný observačno – vývojový astronomický systém a príslušenstvo.

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA (ďalej len "vyhlasovateľ")

Vyhlasovateľ v zmysle § 7 ods. 2 písm. d) ZVO:

Názov vyhlasovateľa: Gymnázium, Ul. 1. mája 905,Púchov

Sídlo: Ul. 1. mája 905, 020 15 Púchov

Štatutárny zástupca: PaedDr. Miroslav Kubičár

IČO: 00160768

DIČ: 2020993161

IČ DPH: neplatca

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu:7000504702/8180

BAN: SK23 8180 0000 0070 0050 4702

Internetová stránka: www.gymnazium-pu.sk

MIESTO PREDLOŽENIA/DORUČENIA PONUKY:

Uvedené v časti IV. výzvy na účasť.

KONTAKTNÁ OSOBA NA PREVZATIE PONUKY:

Bc. Silvia Páleníková.

PREDMET OBSTARÁVANIA:

Názov zákazky:

„Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov stredných a vysokých škôl na

slovensko-českom pomedzí" - komplexný observačno – vývojový astronomický systém a príslušenstvo

Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodávka automatickej kupoly s ovládaním na diaľku cez sieť LAN, kompatibilné  montáže,

ďalekohľady, snímacia technika a príslušenstvo pre rôzne druhy pozorovania a získavania špecializovaných

observačných  odborných a astrofotografických dát. Technika kompatibilná s ovládačmi a softvérom ASCOM.

Súčasťou ceny observačno-vývojového astronomického systému,jeho súčastí  a príslušenstva tovaru sú náklady

na výrobu, dopravu kupujúcemu, inštalácia, osadenie kupoly na pripravenú stavebnú základňu, osadenie

spojazdnenie a synchronizácia všetkých dodaných komponentov (špecializované kompatibilné teleskopy,

snímacie prístroje, príslušenstvo) a praktická inštruktáž k ovládaniu komplexného observačno-vývojového

astronomického systému -astronomickej kupoly, ďalekohľadov a príslušenstva v reálnych denných a večerných

pozorovacích podmienkach v rozsahu 8 hodín v slovenskom jazyku.

DRUH ZÁKAZKY:

Dodanie tovaru.

Zatriedenie predmetu zákazky podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV):

38630000-0   Astronomické a optické prístroje

51540000-9   Inštalácia špeciálnych strojov a zariadení
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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. Komplexný observačno-vývojový astronomický systém: položky číslo 001 - 006

B. Príslušenstvo: položky číslo 007 - 008

P. Č. NÁZOV POLOŽKY MJ MNOŽSTVO

001.

A. Hvezdárska kupola

Bližšia špecifikácia položky

- priemer kupoly min. 3,2 m (otáčajúca sa, výklopná, elektronicky 

ovládaná a synchrónne fungujúca s ostatnými integrovanými

súčasťami systému - ďalekohľadmi a ostatnými astronomickými a

optickými prístrojmi),

- materiál: sklolaminát, odolný voči poveternostným podmienkam,

- motorizované otváranie štrbiny a motorizovaný otáčavý pohyb

kupoly v horizontálnom smere,

- napájanie: 220 V,

- riadiaca PC jednotka pre ovládanie kupoly, kabeláž,

- ovládače  a softvér  pre správnu  činnosť a chod  kupoly, 

možnosť  pripojenia

snímačov poveternostných podmienok.

celok 1.00

002.

A. Hvezdársky ďalekohľad na paralaktickej EQ montáži

Bližšia špecifikácia položky

- katadioptrický optický systém,

- priemer min. 260 mm,

- možnosť redukcie svetelnosti na f/2,2 pre fotografické účely,

- vstavaný korektor obrazových vád,

- uzamykanie polohy zrkadla,

- upínacia lišta 3" Losmandy,

- vyhľadávací ďalekohľad 8 x 50 alebo 10 x 60,

- kovová rosnica s matnou povrchovou úpravou.

Montáž:

- nosnosť: 40+ kg,

- elektronický navádzací systém GoTo,

- slot pre astrofoto štandard guiding ST-4,

- elektronická korekcia periodickej chyby PEC,

- voľba pointačnej rýchlosti a rýchlosti navádzania na objekt v

rozsahu min. 0,125 - 16 x siderická rýchlosť,

- synchronizačné ASCOM ovládače pohybu kupoly s navádzaním a

pohybom ďalekohľadu

- ovládanie hlavného teleskopu a kalibrácia montáže na oblohu

diaľkovo z PC pomocou EQASCOM ovládačov a softvéru.

celok 1.00

003.

A. Ďalekohl'ad na pozorovanie slnečnej chromosféry

Bližšia špecifikácia položky

- optika: refraktor, min. priemer 60 mm, slnečný tieňový hľadáčik,

- spektrálny rozsah pozorovaného svetla: čiara  vodíka 656,28 nm

, šírka pásma min. 0,7A,

- ďalšie špecifikácie: blokačný filter min. 1 200, tlakovo ladený

etalon, okulár s premenlivým zväčšením a trojnásobným

rozsahom, dvojrýchlostné ostrenie, zenitový hranol s T2 závitom

na uchytenie snímacej kamery, upínacia lišta pre

uchytenie na hlavný ďalekohľad.

celok 1.00

004.

A. Refraktor na pozorovanie Slnka

Bližšia špecifikácia položky

- optika: šošovkový ďalekohľad, priemer min.  130 mm, počet

optických členov šošoviek sústavy refraktora min. 3, hľadáčik min.

6 x 30,

- spektrálny  rozsah  pozorované ho svetla:

biele svetlo, tzv. kontinuum,

- ďalšie  špecifikácie:  prenosný  ďalekohľad s montážou GoTo,

slnečný filter, upínacia

lišta pre uchytenie na hlavný ďalekohľad.

celok 1.00

005.

A. CCD kamera s karuselom a sadou filtrov

Bližšia špecifikácia položky

- monochroatická vedecká kamera,

celok 1.00
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- rozlíšenie min. 1 500 x 1 024 pixlov,

- veľkosť pixla mi. 9 µm,

- vyčítacia doba max. 0,7 s,

- filtrové koleso s filtrovým karuselom: počet pozícií min. 6,

- sada fotometrických CCD filtrov BVRIC l,25".

006.

A. Fotoaparát   pre astronomickú fotografiu

Bližšia špecifikácia položky

- digitálna zrkadlovka formátu 24 x36 mm, modifikovaná na

priepustnosť v ďalekej červenej a blízkej infračervenej oblasti

(čiara H alfa),

- objektív: Zoom min. f4/24-105 mm.

celok 1.00

007.

B. Herschelov belioskopický hranol

Bližšia špecifikácia položky

- spektrálny rozsah pozorovaného svetla: biele svetlo, tzv.

kontinuum,

- upínací priemer 2" (50,8 mm),

- ďalšie špecifikácie: sada šedých filtrov,zelený filter.

celok 1.00

008.

B. Sada okulárov

Bližšia špecifikácia položky

- okuláre s premenlivou ohniskovou vzdialenosťou ClickStop 8-24

mm (2 ks),okuláre s ohniskom 7 a 2l mm (zorné pole min. 68

stupňov, fotozávity SP54 a M43),

- okuláre s ohniskom  min. 4 a max. 32 mm, zorné pole min 82

stupňov, súčasťou dodávky je binonástavec s výstupom 1,25".

ks 5.00

PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:

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

ZVO na 48 740,00 eur (celková cena).

MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY:

Uvedené v čl.III bod 3.1, 3.2 Kúpnej zmluvy.

LEHOTY NA DODANIE ALEBO DOKONČENIE PREDMETU ZÁKAZKY ALEBO TRVANIE ZMLUVY:

Uvedené v čl.III bod 3.1, 3.2 a 3.6 Kúpnej zmluvy.

SÚŤAŽNÉ PODKLADY K VÝZVE NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY:

Súťažné podklady k tejto výzve na účasť nie sú vypracované, vyhlasovateľ nepožaduje úhradu.

FINANCOVANIE PREDMETU ZÁKAZKY:

Integrovaný regionálny operačný program.

LEHOTA NA PREDLOŽENIE PONUKY:

21.11.2019 do 9.00 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:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO  a nesmie u neho existovať dôvod na

vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO.

Vyhlasovateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do

registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých

subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v

registri partnerov verejného sektora. Ustanovenie § 11 ZVO týmto nie je dotknuté.

Tohto   verejného   obstarávania   sa   teda  môže   zúčastniť   len   ten,   kto    spĺňa   tieto  podmienky účasti

týkajúce  sa  osobného postavenia:

-  Je oprávnený dodávať tovar.

Za účelom preukázania tejto podmienky sa vyžaduje predloženie fotokópie dokladu o oprávnení dodávať tovar,
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ktorý zodpovedá predmetu zákazky. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb

napr. výpis zo živnostenského registra. Uvedené (doklad o oprávnení podnikať) sa nevyžaduje (a uchádzač

nebude v prípade nepredloženia vylúčený) v prípade, ak má uchádzač aktuálny zápis vo verejne prístupnom

registri na stránke www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk;  www.uvo.gov.sk  alebo  v inom,  verejne  prístupnom 

registri. V tomto prípade si oprávnenie uchádzača realizovať predmet zákazky overí verejný obstarávateľ.

V prípade, ak vyhlasovateš zistí, že uchádzač nie je oprávnený realizovať predmet zákazky, bude v kontrolnom

kole vylúčený.

- Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom  obstarávaní  potvrdený  konečným rozhodnutím v Slovenskej

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Túto podmienku účasti uchádzač preukazuje predložením čestného vyhlásenia Príloha č. 2 tejto výzvy, ale v

prípade, ak vyhlasovateľ zistí a preukáže, že uchádzač má uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého

pobytu, bude vylúčený.

Úrad vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti osobného postavenia

podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zákona č. 343/2015 ZVO a ktorí o zapísanie do zoznamu

hospodárskych subjektov požiadali. Uchádzač vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok

účasti osobného postavenia podľa prvej vety zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.

OBSAH PREDLOŽENEJ PONUKY

- Aktuálny doklad o oprávnení dodávať tovar (nie je povinné predloženie), ktoré zodpovedajú predmetu zákazky.

- Vyplnený návrh Kúpnej zmluvy (Príloha č. 1 tejto výzvy na účasť) podpísaný osobou/osobami oprávnenou konať

za uchádzača. Na tomto obsahu návrhu zmluvy verejný obstarávateľ trvá a považuje návrh za nemenný a

záväzný. Do návrhu doplní uchádzač svoje identifikačné údaje a cenu za predmet obstarávania.

- Čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v

Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (Príloha č. 2 tejto výzvy)

podpísaný osobou/osobami oprávnenou konať za uchádzača.

- Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov (Príloha č. 3 tejto výzvy) podpísaný osobou/osobami

oprávnenou konať za uchádzača.

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. 18/1996 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  § 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.

VARIANTNÉ RIEŠENIE

Vyhlasovateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky, uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

OTVÁRANIE PONÚK

21.11.2019 o 9.00 hod. Uvedené v časti IV., V. výzvy na účasť.
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POSTUP PRI OTVÁRANÍ PONÚK:

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

LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK:

Vyhlasovateľ stanovil lehotu viazanosti do 13.12.2019.

OSOBY URČENÉ PRE STYK SO ZÁUJEMCAMI A UCHÁDZAČMI:

Poverená osoba k realizácii verejného obstarávania, Bc. Silvia Páleníková, tel. 032/6555 865.

ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

NÁKLADY NA PONUKU

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

finančného nároku od vyhlasovateľa.

Zriaďovateľ Trenčiansky samosprávny kraj realizuje proces verejného obstarávania (zadávanie zákazky) pre ním

zriadenú organizáciu Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov, so sídlom Ul.1. mája 905, 020 15 Púchov.
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Výzva na účasť

pre

Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov

Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov

stredných a vysokých škôl na slovensko-českom pomedzí - komplexný observačno

– vývojový astronomický systém a príslušenstvo

PRÍLOHY

1. Príloha výzvy na

účasť -

Príloha_č._2_Zákaz_účasti.docx

2. Príloha výzvy na

účasť -

Príloha_č._3_Konflikt_záujmov.docx

3. Príloha výzvy na

účasť -

Príloha_č._1_Kúpna_zmluva
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Výzva na účasť

pre

Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov

Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov

stredných a vysokých škôl na slovensko-českom pomedzí - komplexný observačno

– vývojový astronomický systém a príslušenstvo

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

Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov

Zvyšovanie exaktných, prírodovedných a technických kompetencií študentov

stredných a vysokých škôl na slovensko-českom pomedzí - komplexný observačno

– vývojový astronomický systém a príslušenstvo

ČASŤ IV.   PRIEBEH

EZJZ bude prebiehať podľa nasledovného harmonogramu:

Predkladanie ponúk

13. 11. 2019 10:00 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 21. 11. 2019 09:00 do 21. 11. 2019 11:00 prebehne Kontrolné kolo, ktoré slúži na formálnu kontrolu

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

meniť. V prípade nevloženia cenovej ponuky uchádzačom, administrátor takéhoto uchádzača z EZJZ vyradí. Po

začatí tohto kola už uchádzač nemôže svoju ponuku vytvoriť alebo vziať späť.

Aukčné kolo

21. 11. 2019 11:00 začne EZJZ (eAukcia) a všetkým uchádzačom sa zobrazí:

- najnižšie jednotkové ceny,

- ich jednotkové ceny,

- ich celková cena za predmet zákazky,

- najnižšia celková cena za predmet zákazky a

- ich priebežné poradie.

V priebehu 00 hod. 15 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, 2. mieste a ďalšie).

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. 15 min. EZJZ

bude ukončené, ak vyhlasovateľ nedostane v lehote 00 hod. 15 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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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 k Internetu,

- vyžaduje sa mať nainštalovaný jeden z podporovaných internetových prehliadačov:

Microsoft Internet Explorer verzia 9.0 a vyššia,

Mozilla Firefox 13.0 a vyššia,

Google Chrome,

- 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 cenové ponuky meniť. Po začatí tohto kola už uchádzač nemôže svoju cenovú

ponuku vytvoriť, 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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