Výzva na predloženie cenovej ponuky formou
elektronického prieskumu trhu s e-aukciou
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Rajecká Lesná 82,
Sídlo: Rajecká Lesná 82, 013 15
Úsek zabezpečujúci prieskum trhu: Ing. Peter Tarábek, starosta obce
e-mail: info@rajeckalesna.info
telefón: 041/542 47 48

Predmet zákazky: Predmetom zákazky je nákup elektrického konvektomatu XVC 505 E, aj
s príslušenstvom (podstavec, zmäkčovač vody, sada gastronádob, sprcha, umývací
prostriedok), pre potreby školskej jedálne. Súčasťou dodania predmetu zákazky je aj: doprava
konvektomatu na miesto dodania, montáž, inštalácia vrátane inštalačného materiálu, jeho
uvedenie do prevádzky – odskúšanie prevádzky konvektomatu, zaškolenie zamestnanca
ohľadom obsluhy, záručný servis pozostávajúci z údržby a opráv v rozsahu obchodných
podmienok.

Opis predmetu zákazky: Konvektomat elektrický XVC 505 E – automatické umývanie,
rozmery: 750x792x820 mm, príkon: 8,2 kW 400 V, kapacita 7xGN 1/1, konvekčné pečenie,
miešanie pary, programové elektronické ovládanie, 99 nastaviteľných programov, 9 krokov,
USB port,
Podstavec: rozmery: 750x550x780 mm, vedenie plechov, 4x nastaviteľné vyhotovenie,
celonerezové vyhotovenie
Sada GN: základná sada GN, GN 1/1-100 plná 2 ks
GN 1/1-100 dierovaná 3 ks
GN 1/1- 65 plná 3 ks
GN 1/1-65 dierovaná 3 ks
GN 1/1- 40 plná 4 ks + rošt
Zmäkčovač vody: objem 12 l, rozmery 190 mm, výška 515 mm, celonerezové vyhotovenie
Sprcha ku konvektomatu: DL-1, hlavica, poplastovaná hadica1/2
Umývací prostriedok: UNOX DB 101

Príslušenstvom predmetu zákazky sú gastronádoby do konvektomatu a zmäkčovač
vody (manuálny), podstavec, sprcha, umývací prostriedok, montáž na predpripravené
vývody, doprava, zaškolenie servisným technikom.

2. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia Cena CELKOM v Eur s DPH
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Názov a druh tovaru
Konvektomat elektrický XVC 505 E
Základná sada gastronádob (viď. opis predmetu)
Zmäkčovač vody, objem 12 l
Montáž na predpripravené vývody
Zaškolenie personálu
Podstavec 750x550x780 mm,
Sprcha ku konvektomatu, DL-1, hlavica,
poplastovaná hadica1/2
Umývací prostriedok, UNOX DB 101
Doprava
Cena celkom

množstvo
1
1
1
1
1
1
1

Cena v € s DPH

1

3. Lehota plnenia: dodanie zariadenia do 30 dní na základe objednávky. Verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo pri prekročení predpokladanej hodnoty zákazky
zrušiť použitý postup obstarávania a objednávku s uchádzačom neuzavrieť.
4. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: Uchádzač predloží v elektronickom
systéme Evoservis pri predkladaní ponuky aj oskenovanú kópiu dokladu o oprávnení
podnikať v danej oblasti.
5. Komunikácia s uchádzačmi bude prebiehať
komunikačného rozhrania cez EVOSERVIS.

elektronicky

prostredníctvom

6. EVOSERVIS:
8.1 Registrácia v EVOSERVISE:
Pre účasť v elektronickom prieskume trhu prostredníctvom EVOSERVIS je potrebná
vaša
registrácia
v systéme
elektronického
obstarávania
na
adrese
http://www.evoservis.sk/. Žiadame vás o vykonanie registrácie v systéme EVOSERVIS,
vyplnenie údajov a rovnako aj výber odborov činnosti, ktoré sú vo vašom predmete
podnikania.
Po registrácii vám bude automaticky vygenerované prihlasovacie meno a heslo, ktoré
budete používať aj v ďalšej komunikácii so systémom elektronického verejného
obstarávania EVOSERVIS a zaslané na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri
registrácii do systému EVOSERVIS.

8.2 Zaslanie ponuky:
Následne v termíne predkladania ponúk vyplníte v elektronickom systéme
EVOSERVIS cenu za predmet zákazky celkom v € s DPH a ponuku odošlete.
8.3. E – aukcia:
Po predbežnom vyhodnotení ponúk prebehne e-aukcia, ktorá sa neuskutoční skôr ako
2 pracovné dni odo dňa odoslania oznámenia o e-aukcii.
V e-aukcii majú uchádzači možnosť optimalizovať svoju východiskovú hodnotu.
Uchádzač môže podať novú aukčnú hodnotu vždy iba lepšiu ako je aktuálne najlepšia
ponuka registrovaná systémom elektronického nástroja.
Jediným hodnotiacim kritériom je najlepšia ponúknutá cena v € s DPH. Uchádzači
v rámci elektronickej aukcie budú vyplňovať cenu za celý predmet zákazky.
Obmedzenie nových hodnôt ponúk uchádzačov
•
•
•

novú aukčnú hodnotu je možné podať len smerom dole, to znamená, že uchádzač môže
podať novú aukčnú hodnotu vždy iba nižšiu ako je momentálne najlepšia ponuka
registrovaná systémom elektronického nástroja,
časové obmedzenie medzi jednotlivými podaniami nie je stanovené,
ak nová aukčná hodnota bude zadaná odlišne od týchto pravidiel, nebude ponuka
systémom prijatá a uchádzač bude automaticky upozornený na chybu po vložení takejto
aukčnej hodnoty.

Priebeh e – aukcie:
po začatí elektronickej aukcie bude nastavený čas 15 minút, v tomto čase môžu
uchádzači podávať nové aukčné hodnoty,
•
ak v tomto 15 minútovom časovom intervale žiadny z uchádzačov nepodá nové aukčné
hodnoty, ktoré by spĺňali podmienky pre ich podanie, bude elektronická aukcia
ukončená,
•
podaním novej aukčnej hodnoty, ktorá spĺňa podmienky pre jej podanie ktorýmkoľvek
uchádzačom v 2 minútovom časovom intervale pred skončením elektronickej aukcie
bude automatické predĺženie elektronickej aukcie o ďalšie 2 minúty počítané od času
posledného podania aukčnej hodnoty,
•
takto bude elektronická aukcia pokračovať až do okamžiku, kedy v 2 minútovom
intervale nebude žiadna ďalšia aukčná hodnota podaná.
Informácie poskytované uchádzačom v priebehu elektronickej aukcie
•

•
•
•
•
•

aktuálne najlepšia aukčná hodnota,
aktuálne poradie ponuky uchádzača,
informácie o čase zostávajúcom do ukončenia daného kola elektronickej aukcie,
totožnosť účastníkov elektronickej aukcie v priebehu ktorejkoľvek jej fázy nebude
zverejnená,
každému uchádzačovi bude namiesto identifikácie pridelený systémom vygenerovaný
jedinečný číselný kód platný len pre danú akciu.

Stanovenie minimálnych rozdielov pre jednotlivé podania aukčných hodnôt

Verejný obstarávateľ stanovil obmedzenie rozdielov pre jednotlivé podania nových aukčných
hodnôt vo výške min. 0,05 % a max. 5 % z poslednej najnižšej ponukovej ceny s DPH t.
j. najlepšej aktuálnej podanej ponuky elektronickej aukcie.
V rámci elektronického nástroja je možné podávať nové aukčné hodnoty len v kladných
reálnych číslach.
Nula sa za kladné reálne číslo nepovažuje.
Pokiaľ vo výzve na účasť v elektronickej aukcii nebude uvedené iné platí, že:
•

•

•
•

po prerušení elektronickej aukcie v dĺžke trvania do jednej hodiny bude elektronická
aukcia pokračovať ihneď po ukončení jej prerušenia. Uchádzači sú povinní sledovať
v tejto dobe stav elektronickej aukcie a riadiť sa pokynmi verejného obstarávateľa,
prípadne prevádzkovateľa elektronického nástroja,
v prípade, že prerušenie elektronickej aukcie bude nutné na dobu dlhšiu ako jedna
hodina, bude elektronická aukcia pokračovať v termíne uvedenom v novej výzve
na účasť v pokračovaní elektronickej aukcie, a to za podmienok totožných s výzvou na
účasť v elektronickej aukcii. Pokračovanie prerušenej elektronickej aukcie nebude
začaté skôr ako 2 pracovné dni odo dňa odoslania všetkých výziev na účasť
v pokračovaní elektronickej aukcie,
elektronická aukcia bude po jej prerušení pokračovať s poslednými evidovanými
aukčnými hodnotami účastníkov elektronickej aukcie, ktoré boli registrované
elektronickým nástrojom,
po prerušení elektronickej aukcie bude táto pokračovať v časových intervaloch ako pri
zahájení elektronickej aukcie.

Úspešný uchádzač
Víťazom elektronickej aukcie (úspešný uchádzač) je ten uchádzač, ktorý podá najlepšiu
aukčnú hodnotu – celkovú cenu v € s DPH.
Upozornenie:
V prípade, že v priebehu elektronickej aukcie nepredloží ani jeden uchádzač nové
aukčné hodnoty oproti predbežným ponukám, víťazom sa stáva ten uchádzač, ktorého
ponuka bola v predbežnom vyhodnotení ponúk najlepšia.
Komunikačné rozhranie
Uchádzači v priebehu elektronickej aukcie môžu využívať Komunikačné rozhranie na on-line
komunikáciu s verejným obstarávateľom (v prípade administratívnych nezrovnalostí a pod.).
Požiadavky na užívateľov
Informácie nevyhnutné pre individuálne pripojenie k elektronickému nástroju
Systém elektronického nástroja nevyžaduje žiadne zvláštne požiadavky na užívateľov vo
vzťahu k jeho hardwarovému, alebo softwarovému vybaveniu.
Pre prácu so systémom je potrebná obvyklá rýchlosť pripojenia na internet.
Užívateľ sa pri vstupe do systému zaväzuje dodržiavať všeobecné obchodné podmienky
používania a prevádzkovania elektronického nástroja a všeobecné obchodné podmienky vo
vzťahu k prevádzkovateľovi.
Pre prácu v systéme elektronického nástroja EVOSERVIS je potrebná len registrácia
uchádzačov, pri ktorej sú uchádzačovi vygenerované jedinečné prístupové kľúče pomocou
ktorých následne vstupuje do prostredia elektronického nástroja.

Doporučené internetové prehliadače - Internet Explorer 8, Mozzila Firefox.
Popis elektronického nástroja EVOSERVIS
Elektronický nástroj EVOSERVIS bol vyvinutý na vykonávanie elektronických aukcií
a elektronického verejného obstarávania v režime platnej legislatívy.
Ide o jednoduchú internetovú aplikáciu, pomocou ktorej môžu užívatelia realizovať svoje zámery bez
toho, aby museli kupovať software, prípadne čokoľvek inštalovať na vlastnom zariadení.

Elektronický nástroj EVOSERVIS je určený predovšetkým verejným obstarávateľom (príp.
obstarávateľom), ktorí sú povinní nakupovať tovary, práce a služby v režime zákona
o verejnom obstarávaní, alebo tým, ktorí majú záujem zadávať zákazky elektronicky,
prípadne realizovať predaj transparentným spôsobom, s vylúčením diskriminácie
dodávateľov, pri dodržaní pravidla rovného zaobchádzania so všetkými účastníkmi procesu.
Elektronický nástroj je prístupný všetkým užívateľom na internetových stránkach
prevádzkovateľa. Do prostredia elektronického nástroje môže vstúpiť ktokoľvek.
Pre zadávanie akcie a pre vstup do prebiehajúcej akcie je nutná registrácia. Registrovaným
užívateľom je v systéme pridelený jedinečný kľúč, ktorým je užívateľ oprávnený vykonávať
jednotlivé akcie a úkony. Užívateľ vstupuje do systému elektronického nástroja pod svojím
prístupovým menom a heslom.
Podľa voľby užívateľov a ich zvolenými úkonmi sú týmto ďalej pridelené oprávnenia v rámci
jednotlivých akcií tak, aby bola maximálne zabezpečená nedotknuteľnosť dát v systéme a
bolo zabránené nepovolenému zverejneniu či manipulácií s dátami v systéme v rámci každej
akcie.

Zabezpečenie
Prístup k informáciám je riadený systémom. Všetky dáta uložené v systéme elektronického
nástroja sú nepretržite aktualizované a zverejňované na základe zadania každej akcie.
Prístup k informáciám majú len oprávnení užívatelia, ktorí sú korektne prihlásení do systému.
Dáta, ktoré neprebiehajú priamo systémom elektronického nástroja, sú ukladané na server a
sú prístupné len poučenej a oprávnenej obsluhe.
Prístupy k informáciám v rámci aplikácie sú logované.
Prístupy k informáciám v rámci LAN sú riadené na základe užívateľských skupín a
neoprávnené pokusy o prihlásenie, alebo prístup do zabezpečených častí systému sú logované.
V rámci systému elektronického nástroja dochádza k pohybom utajených informácií len
smerom, ktorý je definovaný pri zadaní novej akcie. Až do doby zverejnenia sú informácie
neprístupné ktorémukoľvek užívateľovi vrátane správcu systému. Akékoľvek zobrazenie
dokumentu je vždy realizované šifrovaným kanálom.
Server loguje užívateľské prístupy i aktivity a pokusy o neoprávnené prihlásenie. Pravidelne
je vykonávaná časová synchronizácia, kontrola stavu HW, update SW.
Server LAN loguje pokusy o neoprávnený prístup, mazanie, použitie SW, pripojenie hotswap
periferie. Pravidelne sa kontrolujú logy, zálohovanie a použitie dostatočne silných hesiel pre
užívateľov.

