Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk v zmysle § 44 zákona č. 25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní
Podlimitná zákazka :
„Poskytovanie upratovacích služieb pre SAŽP“
(č. 16235 – WYS, VO č. 194/2013 dňa 04.10.2013)
VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:

Slovenská agentúra životného prostredia,
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Zoznam uchádzačov :

Por. číslo

1

2

3

Dátum
doručenia

22.10.2013

22.10.2013

23.10.2013

Hodina
doručenia

Identifikačné údaje uchádzača

11.00 hod.

VIALLE PLUS s.r.o.
SNP 56
934 01 Levice

11.10 hod.

Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA
Na Lány 44, Budatín
010 03 Žilina

10.50 hod.

SAWBAC Slovensko, a.s.
Jakubov 46
900 63 Jakubov

4

24.10.2013

09.50 hod.

5

24.10.2013

09.50 hod.

6

7

24.10.2013

24.10.2013

P.DUSSMANN, s.r.o.
Plynárenská 1
BBC 1 Plus
821 09 Bratislava
PRIMA INVEST spol. s r.o.
Bakossova 60
974 01 Banská Bystrica

09.55 hod.

COBOL, s.r.o.
Rudohorská 6735/9
974 11 Banská Bystrica

11.15 hod.

EUROPEAN TECHNICS, s.r.o.
Staničné námestie 11
040 01 Košice

Vyhodnotenie:

Návrh na plnenie kritérií pred EA :
Uchádzač č. 1
Cena za poskytovanú službu uvedená v eurách spolu vrátane DPH v členení:
Časť 1. Poskytovanie upratovacích služieb v budovách SAŽP (stará budova, nová
budova a priestory v prístavbe nad garážou), Tajovského 28, Banská Bystrica
• Pravidelné upratovanie:
0,0288
cena v EUR vr. DPH/m2
• Nepravidelné upratovanie:
6,00
cena v EUR vr. DPH /hod/1pracovník

Časť 2. Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Hanulova 5/D, Bratislava
• Pravidelné upratovanie:
0,0456
cena v EUR vr. DPH /m2
• Nepravidelné upratovanie:

6,00

cena v EUR vr. DPH /hod/1pracovník

• Dodávka hygienického materiálu:

9 476,9

cena spolu v EUR vr. DPH

• Prezliekanie, pranie a žehlenie posteľnej bielizne a uterákov:
4,57

cena spolu v EUR vr. DPH/mesiac

Časť 3. Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Dolný Val 20, Žilina
• Pravidelné upratovanie:
0,0336
cena v EUR vr. DPH /m2
• Nepravidelné upratovanie:

6,00

• Dodávka hygienického materiálu:

1 845,98

cena v EUR vr. DPH /hod/1pracovník
cena spolu v EUR vr. DPH

Uchádzač č. 2
Cena za poskytovanú službu uvedená v eurách spolu vrátane DPH v členení:
Časť 1. Poskytovanie upratovacích služieb v budovách SAŽP (stará budova, nová
budova a priestory v prístavbe nad garážou), Tajovského 28, Banská Bystrica
• Pravidelné upratovanie:
0,33 cena v EUR vr. DPH/m2
• Nepravidelné upratovanie:
2,50 cena v EUR vr. DPH /hod/1pracovník

Časť 2. Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Hanulova 5/D, Bratislava
• Pravidelné upratovanie:
0,61 cena v EUR vr. DPH /m2
• Nepravidelné upratovanie:

2,50

cena v EUR vr. DPH /hod/1pracovník

• Dodávka hygienického materiálu:

8 571,84

cena spolu v EUR vr. DPH

• Prezliekanie, pranie a žehlenie posteľnej bielizne a uterákov:
50,00

cena spolu v EUR vr. DPH/mesiac

Časť 3. Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Dolný Val 20, Žilina
• Pravidelné upratovanie:
0,83 cena v EUR vr. DPH /m2
• Nepravidelné upratovanie:

2,50

• Dodávka hygienického materiálu:

1 656,00

cena v EUR vr. DPH /hod/1pracovník
cena spolu v EUR vr. DPH

Uchádzač č. 3
Cena za poskytovanú službu uvedená v eurách spolu vrátane DPH v členení:
Časť 1. Poskytovanie upratovacích služieb v budovách SAŽP (stará budova, nová
budova a priestory v prístavbe nad garážou), Tajovského 28, Banská Bystrica
• Pravidelné upratovanie:
0,4780 cena v EUR vr. DPH/m2
• Nepravidelné upratovanie:
9,50 cena v EUR vr. DPH /hod/1pracovník

Časť 2. Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Hanulova 5/D, Bratislava
• Pravidelné upratovanie:
0,6077 cena v EUR vr. DPH /m2
• Nepravidelné upratovanie:

9,50

• Dodávka hygienického materiálu:

7 275,04

cena v EUR vr. DPH /hod/1pracovník
cena spolu v EUR vr. DPH

• Prezliekanie, pranie a žehlenie posteľnej bielizne a uterákov:
42,12

cena spolu v EUR vr. DPH/mesiac

Časť 3. Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Dolný Val 20, Žilina
• Pravidelné upratovanie:
0,9009 cena v EUR vr. DPH /m2
• Nepravidelné upratovanie:

9,50

• Dodávka hygienického materiálu:

1 249,68

cena v EUR vr. DPH /hod/1pracovník
cena spolu v EUR vr. DPH

Uchádzač č. 4
Cena za poskytovanú službu uvedená v eurách spolu vrátane DPH v členení:
Časť 1. Poskytovanie upratovacích služieb v budovách SAŽP (stará budova, nová
budova a priestory v prístavbe nad garážou), Tajovského 28, Banská Bystrica
• Pravidelné upratovanie:
0,85 cena v EUR vr. DPH/m2
• Nepravidelné upratovanie:
7,80 cena v EUR vr. DPH /hod/1pracovník

Časť 2. Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Hanulova 5/D, Bratislava
• Pravidelné upratovanie:
0,85 cena v EUR vr. DPH /m2
• Nepravidelné upratovanie:

7,80

• Dodávka hygienického materiálu:

9 263,20

cena v EUR vr. DPH /hod/1pracovník
cena spolu v EUR vr. DPH

• Prezliekanie, pranie a žehlenie posteľnej bielizne a uterákov:
136,50

cena spolu v EUR vr. DPH/mesiac

Časť 3. Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Dolný Val 20, Žilina
• Pravidelné upratovanie:
0,85 cena v EUR vr. DPH /m2
• Nepravidelné upratovanie:

7,80

Dodávka hygienického materiálu:

2 047,68

cena v EUR vr. DPH /hod/1pracovník
cena spolu v EUR vr. DPH

Uchádzač č. 5
Cena za poskytovanú službu uvedená v eurách spolu vrátane DPH v členení:
Časť 1. Poskytovanie upratovacích služieb v budovách SAŽP (stará budova, nová
budova a priestory v prístavbe nad garážou), Tajovského 28, Banská Bystrica
• Pravidelné upratovanie:
0,60 cena v EUR vr. DPH/m2
• Nepravidelné upratovanie:
25,00 cena v EUR vr. DPH /hod/1pracovník
Časť 2. Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Hanulova 5/D, Bratislava
• Pravidelné upratovanie:
0,76 cena v EUR vr. DPH /m2
• Nepravidelné upratovanie:

30,00 cena v EUR vr. DPH /hod/1pracovník

• Dodávka hygienického materiálu:

10 441,40

cena spolu v EUR vr. DPH

• Prezliekanie, pranie a žehlenie posteľnej bielizne a uterákov:
16,79

cena spolu v EUR vr. DPH/mesiac

Časť 3. Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Dolný Val 20, Žilina
• Uchádzač nepredložil ponuku na túto časť predmetu zákazky
Uchádzač č. 6
Cena za poskytovanú službu uvedená v eurách spolu vrátane DPH v členení:
Časť 1. Poskytovanie upratovacích služieb v budovách SAŽP (stará budova, nová
budova a priestory v prístavbe nad garážou), Tajovského 28, Banská Bystrica
• Uchádzač nepredložil ponuku na túto časť predmetu zákazky

Časť 2. Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Hanulova 5/D, Bratislava
• Uchádzač nepredložil ponuku na túto časť predmetu zákazky
Časť 3. Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Dolný Val 20, Žilina
• Pravidelné upratovanie:
0,60 cena v EUR vr. DPH /m2
• Nepravidelné upratovanie:

25,00 cena v EUR vr. DPH /hod/1pracovník

• Dodávka hygienického materiálu:

1 595,52

cena spolu v EUR vr. DPH

Uchádzač č. 7
Cena za poskytovanú službu uvedená v eurách spolu vrátane DPH v členení:
Časť 1. Poskytovanie upratovacích služieb v budovách SAŽP (stará budova, nová
budova a priestory v prístavbe nad garážou), Tajovského 28, Banská Bystrica
• Pravidelné upratovanie:
0,55 cena v EUR vr. DPH/m2
• Nepravidelné upratovanie:
5,00 cena v EUR vr. DPH /hod/1pracovník

Časť 2. Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Hanulova 5/D, Bratislava
• Pravidelné upratovanie:
0,55 cena v EUR vr. DPH /m2
• Nepravidelné upratovanie:

8,00

• Dodávka hygienického materiálu:

8 738,83

cena v EUR vr. DPH /hod/1pracovník
cena spolu v EUR vr. DPH

• Prezliekanie, pranie a žehlenie posteľnej bielizne a uterákov:
62,00

cena spolu v EUR vr. DPH/mesiac

Časť 3. Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Dolný Val 20, Žilina

• Pravidelné upratovanie:

0,55

cena v EUR vr. DPH /m2

• Nepravidelné upratovanie:

6,00

cena v EUR vr. DPH /hod/1pracovník

• Dodávka hygienického materiálu:

6 500,96

cena spolu v EUR vr. DPH

KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA:

Časť 1. Poskytovanie upratovacích služieb v budovách SAŽP ( stará budova, nová
budova a priestory v prístavbe nad garážou), Tajovského 28, Banská Bystrica
• Pravidelné upratovanie: 80% - cena v EUR vr. DPH/m2
• Nepravidelné upratovanie: 20% - cena v EUR vr. DPH /hod/1pracovník
Časť 2. Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP na Hanulovej 5/D v
Bratislave
• Pravidelné upratovanie: 60% - cena v EUR vr. DPH /m2
• Nepravidelné upratovanie: 20% - cena v EUR vr. DPH /hod/1pracovník
• Dodávka hygienického materiálu: 15% - cena spolu v EUR vr. DPH
• Prezliekanie, pranie a žehlenie posteľnej bielizne a uterákov: 5% - cena spolu v EUR
vr. DPH/mesiac
Časť 3. Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Dolný Val 20, Žilina
• Pravidelné upratovanie: 65% - cena v EUR vr. DPH /m2
• Nepravidelné upratovanie: 20% - cena v EUR vr. DPH /hod/1pracovník
Dodávka hygienického materiálu: 15% - cena spolu v EUR vr. DPH

Výsledná hodnotiaca tabuľka:
prílohy č. 1, 2 a 3 – protokoly z EA

Zdôvodnenie umiestnenia ponúk:

Vyhodnotenie ponúk sa uskutočnilo prostredníctvom EA v zmysle Súťažných
podkladov. Každá časť predmetu zákazky sa vyhodnocovala samostatne. Úspešný uchádzač
v každej časti predmetu zákazky získal najviac bodov z jednotlivých kritérií, na základe
ktorých sa uskutočnilo vyhodnotenie ponúk.

Protokol
Verejná zákazka

Poskytovanie upratovacích služieb v budovách SAŽP (stará budova, nová budova a
priestory v prístavbe nad garážou), Tajovského 28, Banská Bystrica

ID:

12451

Obstarávateľ:

Slovenská agentúra životného prostredia

Špecifikácia predmetu tendra: V zmysle časti B.1 Súťažných podkladov - OPIS PREDDMETU ZÁKAZKY pre časť 1

Elektronická aukcia
Elektronická aukcia

od: 16.12.2013 09:00:00
do: 16.12.2013 09:30:00

Vyhodnotenie zákazky 16.12.2013 09:30:00
VIALLE PLUS s.r.o., SNP 56, 934 01 Levice, Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na Lány 44, 010 03 Žilina, SAWBAC
Slovensko a.s., Jakubov 46, 900 63 Jakubov, P.DUSSMAN s.r.o., Plynárenská 1, 829 01 Bratislava, PRIMA INVEST
Firmy posunuté do EA:
spol. s r.o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica, EUROPEAN TECHNICS s.r.o., Staničné námestie 11, 040 01
Košice
Zapojené firmy do EA:

VIALLE PLUS s.r.o., SNP 56, 934 01 Levice, Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na Lány 44, 010 03 Žilina, SAWBAC
Slovensko a.s., Jakubov 46, 900 63 Jakubov, P.DUSSMAN s.r.o., Plynárenská 1, 829 01 Bratislava, PRIMA INVEST
spol. s r.o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica, EUROPEAN TECHNICS s.r.o., Staničné námestie 11, 040 01
Košice

Počet etáp:

neobmedzený

Kritéria a prvky hodnotenia ponúk
Názov kritéria

Váha

Pravidelné upratovanie
Názov kritéria

Mer. jednotka

Min.zmena

Max.zmena Limit

80.0000 EUR vr. DPH/m2

0.1EUR vr. DPH/m2

-

Váha

Min.zmena

Max.zmena Limit

Mer. jednotka

Nepravidlené upratovanie 20.0000 EUR vr. DPH /hod/1pracovník 0.1EUR vr. DPH /hod/1pracovník

-

-

-

Vzorec na výpočet bodov:
K1=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.1
K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.2
Vzorec na výpočet celkových bodov:
Kc=K1 + K2

Poradie uchádzačov pred elektronickou aukciou
P.č.

Názov uchádzača:

Body:

1

Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na Lány 44, 010 03 Žilina

89,82

2

VIALLE PLUS s.r.o., SNP 56, 934 01 Levice

88,33

3

SAWBAC Slovensko a.s., Jakubov 46, 900 63 Jakubov

53,46

4

EUROPEAN TECHNICS s.r.o., Staničné námestie 11, 040 01 Košice

51,89

5

PRIMA INVEST spol. s r.o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica

40,40

6

P.DUSSMAN s.r.o., Plynárenská 1, 829 01 Bratislava

33,52

Ponuky po elektronickej aukcii

1

Úspora: 2,499900Eur (88,335689%)
Zadanie konečnej ponuky: 16.12.2013 09:00:49
Konečná ponuka:0.3301000
Najnižšia cena zadávacieho kola: 2.8300000

Úspešný:
Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA,
Na Lány 44, 010 03 Žilina

Body spolu:89,82
Názov kritéria

Váha

Mer. jednotka

Jedn. ponuka

Spolu

Body

Pravidelné upratovanie

80.0000

EUR vr. DPH/m2

0.3300000

0.33

69.818181818182

Názov kritéria

Váha

Mer. jednotka

Jedn. ponuka

Spolu

Body

Nepravidlené upratovanie

20.0000

EUR vr. DPH /hod/1pracovník

0.0001000

0.0001

20

Neúspešný:
VIALLE PLUS s.r.o., SNP 56, 934
01 Levice

Konečná ponuka:6.2880000
Najnižšia cena zadávacieho kola: 2.8300000

Body spolu:80,00
Názov kritéria

Váha

Mer. jednotka

Jedn. ponuka Spolu Body

Pravidelné upratovanie

80.0000 EUR vr. DPH/m2

0.2880000

Názov kritéria

Váha

Jedn. ponuka Spolu Body

Mer. jednotka

Nepravidlené upratovanie 20.0000 EUR vr. DPH /hod/1pracovník

Neúspešný:
PRIMA INVEST spol. s r.o.,
Bakossova 60, 974 01 Banská
Bystrica

0.288 80

6.0000000

6

0.000333333333334

Zadanie konečnej ponuky: 16.12.2013 09:28:24
Konečná ponuka:5.3200000
Najnižšia cena zadávacieho kola: 2.8300000

Body spolu:72,00
Názov kritéria

Váha

Mer. jednotka

Jedn. ponuka

Spolu

Body

Pravidelné upratovanie

80.0000

EUR vr. DPH/m2

0.3200000

0.32

72

Názov kritéria

Váha

Mer. jednotka

Jedn. ponuka

Spolu

Body

Nepravidlené upratovanie

20.0000

EUR vr. DPH /hod/1pracovník

5.0000000

5

0.0004

Neúspešný:
SAWBAC Slovensko a.s.,
Jakubov 46, 900 63 Jakubov

Zadanie konečnej ponuky: 16.12.2013 09:19:22
Konečná ponuka:6.9780000
Najnižšia cena zadávacieho kola: 2.8300000

Body spolu:48,20
Názov kritéria

Váha

Mer. jednotka

Pravidelné upratovanie

80.0000 EUR vr. DPH/m2

0.4780000

Názov kritéria

Váha

Jedn. ponuka Spolu Body

Mer. jednotka

Nepravidlené upratovanie 20.0000 EUR vr. DPH /hod/1pracovník

Jedn. ponuka Spolu Body

6.5000000

0.478 48.200836820084

6.5

0.000307692307692

2

Neúspešný:
P.DUSSMAN s.r.o., Plynárenská
1, 829 01 Bratislava

Zadanie konečnej ponuky: 16.12.2013 09:04:21
Konečná ponuka:5.4000000
Najnižšia cena zadávacieho kola: 2.8300000

Body spolu:46,08
Názov kritéria

Váha

Mer. jednotka

Jedn. ponuka Spolu Body

Pravidelné upratovanie

80.0000 EUR vr. DPH/m2

0.5000000

Názov kritéria

Váha

Jedn. ponuka Spolu Body

Mer. jednotka

Nepravidlené upratovanie 20.0000 EUR vr. DPH /hod/1pracovník

Neúspešný:
EUROPEAN TECHNICS s.r.o.,
Staničné námestie 11, 040 01
Košice

0.5

4.9000000

4.9

46.08

0.000408163265306

Konečná ponuka:5.5500000
Najnižšia cena zadávacieho kola: 2.8300000

Body spolu:41,89
Názov kritéria

Váha

Mer. jednotka

Jedn. ponuka

Spolu

Body

Pravidelné upratovanie

80.0000

EUR vr. DPH/m2

0.5500000

0.55

41.890909090909

Názov kritéria

Váha

Mer. jednotka

Jedn. ponuka

Spolu

Body

Nepravidlené upratovanie

20.0000

EUR vr. DPH /hod/1pracovník

5.0000000

5

0.0004

História zadaných ponúk v elektronickej aukcii:
p.č. Dátum, čas

Kritérium/položka

Hodnota

Dodávateľ

1

16.12.2013 09:00:49 Nepravidlené upratovanie 0,000100

Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na Lány 44, 010 03 Žilina

2

16.12.2013 09:02:24 Nepravidlené upratovanie 8,500000

SAWBAC Slovensko a.s., Jakubov 46, 900 63 Jakubov

3

16.12.2013 09:02:35 Pravidelné upratovanie

P.DUSSMAN s.r.o., Plynárenská 1, 829 01 Bratislava

4

16.12.2013 09:02:55 Nepravidlené upratovanie 7,500000

SAWBAC Slovensko a.s., Jakubov 46, 900 63 Jakubov

5

16.12.2013 09:02:56 Nepravidlené upratovanie 6,000000

P.DUSSMAN s.r.o., Plynárenská 1, 829 01 Bratislava

6

16.12.2013 09:03:32 Pravidelné upratovanie

0,433000 (neprijatá) SAWBAC Slovensko a.s., Jakubov 46, 900 63 Jakubov

7

16.12.2013 09:03:52 Pravidelné upratovanie

0,500000

P.DUSSMAN s.r.o., Plynárenská 1, 829 01 Bratislava

8

16.12.2013 09:04:21 Nepravidlené upratovanie 4,900000

P.DUSSMAN s.r.o., Plynárenská 1, 829 01 Bratislava

9

16.12.2013 09:19:22 Nepravidlené upratovanie 6,500000

SAWBAC Slovensko a.s., Jakubov 46, 900 63 Jakubov

10

16.12.2013 09:24:30 Pravidelné upratovanie

0,320000

PRIMA INVEST spol. s r.o., Bakossova 60, 974 01 Banská
Bystrica

11

16.12.2013 09:25:35 Nepravidlené upratovanie 5,000000

PRIMA INVEST spol. s r.o., Bakossova 60, 974 01 Banská
Bystrica

12

16.12.2013 09:28:24 Pravidelné upratovanie

PRIMA INVEST spol. s r.o., Bakossova 60, 974 01 Banská
Bystrica

Počet etáp:

0

Počet zmien:

12

0,600000

0,300000 (neprijatá)

Odoslané výzvy na elektronickú aukciu:
Dátum: 2013-12-16 09:00:01

3

Odoslané: support@evob.sk,
Predmet: Pozvánka do elektronickej aukcie II.kolo - zadávatel: Slovenská agentúra životného prostredia
Text: Vážený klient , oznamujeme Vám vznik nového tendra: Zadávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia Názov: Poskytovanie
upratovacích služieb v budovách SAŽP (stará budova, nová budova a priestory v prístavbe nad garážou), Tajovského 28, Banská
Bystrica ID tendra: 12451 Od: 16.12.2013 09:00:00 Do:16.12.2013 09:30:00 Kvalifikovali ste sa do II.kola. Ak máte záujem zapojiť sa
do II.kola tendra kliknite na odkaz: http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12451 Po prihlásení sa do systému môžete zadať Vašu
ponuku, priebežne kontrolovať priebeh tendra a jeho konečné vyhodnotenie. Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok piatok od 9.00 - 16.00 tel: +421 37 655 1111 email: support@Evob.sk

Dátum: 2013-12-11 12:49:38
Odoslané:
Predmet: Výzva na účasť v elektronickej aukcii - zadávatel: Slovenská agentúra životného prostredia

4

Text: Oznamujeme Vám, že ste splnili všetky podmienky pre účast v elektronickej aukcii pre verejnú zákazku: Predmet elektronickej
aukcie: Poskytovanie upratovacích služieb v budovách SAŽP (stará budova, nová budova a priestory v prístavbe nad garážou),
Tajovského 28, Banská Bystrica Zadávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia Pre potvrdenie účasti v elektronickej aukcii
kliknite sem. Pre vstup do aukčnej siene použite nasledujúci internetový odkaz:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12451&aid=d46a69ce65b58e7cf7b7304d615ba1fc Internetový odkaz bude aktívny hodinu
pred časom začatia EA uvedením v elektronickej výzve. Internetový odkaz Vám umožní vstup do elektronickej aukcie a do testovacej
elektronickej aukcie. 1. Dátum a čas začatia elektronickej aukcie: Ostré kolo: Od: 16.12.2013 09:00:00 Do: 16.12.2013 09:30:00
Testovacie kolo: Od: 16.12.2013 08:00:00 Do: 16.12.2013 08:59:00 2. Spôsob skončenia elektronickej aukcie: Elektronická aukcia
bude ukončená podľa § 43 odst. 11 písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Čas etapy: 2 minúty Počet etáp:
neobmedzený3. Poradie po úvodnom vyhodnotení: 2Vaše body po ukončení I kola:88.33 4. Prvky, ktorých hodnoty budú predmetom
elektronickej aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách:Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPravidelné upratovanie80.0000EUR vr. DPH/m20.1EUR vr.
DPH/m2--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaNepravidlené upratovanie20.0000EUR vr. DPH
/hod/1pracovník0.1EUR vr. DPH /hod/1pracovník--45.Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe
predložených nových cien alebo nových hodnôt:Vzorce na prepočítanie bodov jednotlivých kritérií:K1=(najnižší návrh/váš návrh) x
váha na kritériu č.1K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.2Ak niekto z uchádzačov uvedie vo svojej ponuke 0 (nula)
udeľuje sa mu plný počet bodov za dané kritérium. Bodové ohodnotenie ostatných sa určí podľa vzorca: Počet bodov i-teho uchádzača
= k/(n+1) k= maximálny počet bodov za kritérium n= počet lepších ponúkVzorec na výpočet celkových bodov:Kc=K1 + K26. všetky
príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu: Technické podmienky: Počítač s
operačným systémom Windows (Vista, Win 7 a vyššie). Širokopásmový prístup na Internet. Internetový prehliadač Google Chrome
ver.23, Mozilla Firefox ver. 1.5., MS Internet Explorer ver. 6.x alebo vyššie verzie týchto prehliadačov. Internetový prehliadač musí
podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom. Inštalovanú podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4
integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola a stiahnutie). V internetovom prehliadači prednastavený jazyk "Slovenčina".
V prípade nejasností detailnejšie informácie technického zabezpečenia elektronickej aukcie možno získať u pracovníkov centra
podpory 037 655 1111. 7. Doplňujúce informácie: Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v
internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad
30) používajte internetový prehliadač Google Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 Spôsob riešenia nepredvídateľných situácii: V prípade vzniku objektívnych problémov na strane verejného obstarávateľa (napr.
výpadok elektrickej energie) si vyhradzuje verejný obstarávateľ právo elektronickú aukciu zopakovať za dodržania všetkých
podmienok v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. AUKČNÝ PORIADOK Všeobecné informácie: Podmienkou pre zapojenie cenovej ponuky od uchádzača je súhlas s aukčným
poriadkom Centrálnej obstarávacej agentúry, prevádzkovateľom portálu evob.sk. Uchádzač potvrdzuje súhlasom, že údaje, ktoré sú
uvedené v jeho profile, sú správne, aktuálne a riadne zapísané v Obchodnom registri SR, príp. Živnostenskom registri SR. V prípade, že
dôjde k technickej poruche na strane uchádzača, prípadne na strane poskytovateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo na ďalší postup:
- obstarávateľ môže vyhlásiť víťaza bez možnosti obnovenia výberového konania - obstarávateľ obnoví výberové konanie a oznámi
túto skutočnosť všetkým zapojeným dodávateľom - zruší aukciu Obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické
problémy. Všetky reklamácie smerujte priamo na prevádzkovateľa portálu. Zapojením do aukcie sa uchádzač zaväzuje dodať predmet
obstarávania v dohodnutom rozsahu a plniť jednotlivé kritéria súťaže podľa zadania. V prípade, že uchádzač nedodrží podmienky
súťaže, obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu víťaza aukcie. Elektronická aukcia Testovacia elektronická aukcia: - Je sprístupnená
60 minút pred začatím ostrej aukcie. - Uchádzač môže ľubovoľne meniť svoju ponuku. Po ukončení testovacej aukcie systém nastaví
pôvodné hodnoty ponuky a automaticky reštartuje testovaciu aukciu do ostrej. - V prípade, že sa tak nestane, pre obnovenie stránky
stlačte funkčnú klávesu F5. Priebeh elektronickej aukcie: - Zadávanie nových hodnôt kritérií sa píše do políčka na riadku príslušného
kritéria a potvrdzuje sa tlačítkom enter, alebo tlačítkom “zmeň“. - Zmena viacerých hodnôt naraz sa vykonáva tlačítkom “zmeň naraz“.
Hodnoty, ktoré nie sú v systéme potvrdené sa Vám vyznačia červeným číslom. - Elektronická aukcia je časovo vymedzená
obstarávateľom termínom od – do. - Elektronická aukcia je sprístupnená vždy len na jednom počítači. - V elektronickej aukcii uchádzač
mení hodnoty kritérií podľa stanovených pravidiel. - Pravidlá pre kritériá: Maximálny krok - je maximálne prípustná hodnota, o ktorú
môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Maximálny krok je stanovený v
absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Maximálny krok sa počíta od
hodnoty ponuky uchádzača, ktorý je na prvom mieste. Minimálny krok - je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač
jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Minimálny krok je stanovený v absolútnej hodnote,
alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Minimálny krok sa počíta od hodnoty Vašej ponuky.
Limit – je hraničná hodnota, ktorú obstarávateľ akceptuje pri predkladaní nových hodnôt kritérií. Rovnosť ponúk: V elektronickej aukcii
nie je povolené dorovnať ponuku uchádzača na prvom mieste. V prípade, že sa uchádzač pokúsi dorovnať ponuku na prvom mieste,
systém ho upozorní, že to nie je možné a že je nutné zadať inú kombináciu hodnôt kritérií. Od lehoty zahájenia elektronickej aukcie
bude môcť uchádzač sledovať: - svoje návrhy na plnenie kritérií, - počet bodov, ktoré sú mu za ne aktuálne pridelené, - svoje aktuálne
umiestnenie, - návrhy na plnenie kritérií uchádzača, ktorý je v aktuálne na prvom mieste, - počet bodov, ktorý je pridelený
uchádzačovi, ktorý je v aktuálne na prvom mieste - čas do konca elektronickej aukcie Ukončenie elektronickej aukcie: Spôsob
ukončenia elektronickej aukcie je uvedený vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii a to: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí
elektronickú aukciu, a) ak na základe výzvy na účasť v elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, b) ak
nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto
prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá
nesmie byť kratšia, než dve minúty Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom
prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad 30)
používajte internetový prehliadačGoogle Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 UPOZORNENIE: Námietky k nefunkčnosti aukčnej siene, ktoré prídu po ukončení elektronickej aukcie, budú považované za
neopodstatnené. Aukčný poriadok je aktualizovaný k 21.10.2013 Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok - piatok od 9.00
- 16.00 tel: +421 37 655 1111 email: support@Evob.sk

Dátum: 2013-12-11 12:49:38
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Odoslané: vialle@vialle.sk
Predmet: Výzva na účasť v elektronickej aukcii - zadávatel: Slovenská agentúra životného prostredia
Text: Oznamujeme Vám, že ste splnili všetky podmienky pre účast v elektronickej aukcii pre verejnú zákazku: Predmet elektronickej
aukcie: Poskytovanie upratovacích služieb v budovách SAŽP (stará budova, nová budova a priestory v prístavbe nad garážou),
Tajovského 28, Banská Bystrica Zadávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia Pre potvrdenie účasti v elektronickej aukcii
kliknite sem. Pre vstup do aukčnej siene použite nasledujúci internetový odkaz:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12451&aid=d46a69ce65b58e7cf7b7304d615ba1fc Internetový odkaz bude aktívny hodinu
pred časom začatia EA uvedením v elektronickej výzve. Internetový odkaz Vám umožní vstup do elektronickej aukcie a do testovacej
elektronickej aukcie. 1. Dátum a čas začatia elektronickej aukcie: Ostré kolo: Od: 16.12.2013 09:00:00 Do: 16.12.2013 09:30:00
Testovacie kolo: Od: 16.12.2013 08:00:00 Do: 16.12.2013 08:59:00 2. Spôsob skončenia elektronickej aukcie: Elektronická aukcia
bude ukončená podľa § 43 odst. 11 písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Čas etapy: 2 minúty Počet etáp:
neobmedzený3. Poradie po úvodnom vyhodnotení: 2Vaše body po ukončení I kola:88.33 4. Prvky, ktorých hodnoty budú predmetom
elektronickej aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách:Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPravidelné upratovanie80.0000EUR vr. DPH/m20.1EUR vr.
DPH/m2--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaNepravidlené upratovanie20.0000EUR vr. DPH
/hod/1pracovník0.1EUR vr. DPH /hod/1pracovník--45.Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe
predložených nových cien alebo nových hodnôt:Vzorce na prepočítanie bodov jednotlivých kritérií:K1=(najnižší návrh/váš návrh) x
váha na kritériu č.1K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.2Ak niekto z uchádzačov uvedie vo svojej ponuke 0 (nula)
udeľuje sa mu plný počet bodov za dané kritérium. Bodové ohodnotenie ostatných sa určí podľa vzorca: Počet bodov i-teho uchádzača
= k/(n+1) k= maximálny počet bodov za kritérium n= počet lepších ponúkVzorec na výpočet celkových bodov:Kc=K1 + K26. všetky
príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu: Technické podmienky: Počítač s
operačným systémom Windows (Vista, Win 7 a vyššie). Širokopásmový prístup na Internet. Internetový prehliadač Google Chrome
ver.23, Mozilla Firefox ver. 1.5., MS Internet Explorer ver. 6.x alebo vyššie verzie týchto prehliadačov. Internetový prehliadač musí
podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom. Inštalovanú podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4
integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola a stiahnutie). V internetovom prehliadači prednastavený jazyk "Slovenčina".
V prípade nejasností detailnejšie informácie technického zabezpečenia elektronickej aukcie možno získať u pracovníkov centra
podpory 037 655 1111. 7. Doplňujúce informácie: Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v
internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad
30) používajte internetový prehliadač Google Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 Spôsob riešenia nepredvídateľných situácii: V prípade vzniku objektívnych problémov na strane verejného obstarávateľa (napr.
výpadok elektrickej energie) si vyhradzuje verejný obstarávateľ právo elektronickú aukciu zopakovať za dodržania všetkých
podmienok v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. AUKČNÝ PORIADOK Všeobecné informácie: Podmienkou pre zapojenie cenovej ponuky od uchádzača je súhlas s aukčným
poriadkom Centrálnej obstarávacej agentúry, prevádzkovateľom portálu evob.sk. Uchádzač potvrdzuje súhlasom, že údaje, ktoré sú
uvedené v jeho profile, sú správne, aktuálne a riadne zapísané v Obchodnom registri SR, príp. Živnostenskom registri SR. V prípade, že
dôjde k technickej poruche na strane uchádzača, prípadne na strane poskytovateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo na ďalší postup:
- obstarávateľ môže vyhlásiť víťaza bez možnosti obnovenia výberového konania - obstarávateľ obnoví výberové konanie a oznámi
túto skutočnosť všetkým zapojeným dodávateľom - zruší aukciu Obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické
problémy. Všetky reklamácie smerujte priamo na prevádzkovateľa portálu. Zapojením do aukcie sa uchádzač zaväzuje dodať predmet
obstarávania v dohodnutom rozsahu a plniť jednotlivé kritéria súťaže podľa zadania. V prípade, že uchádzač nedodrží podmienky
súťaže, obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu víťaza aukcie. Elektronická aukcia Testovacia elektronická aukcia: - Je sprístupnená
60 minút pred začatím ostrej aukcie. - Uchádzač môže ľubovoľne meniť svoju ponuku. Po ukončení testovacej aukcie systém nastaví
pôvodné hodnoty ponuky a automaticky reštartuje testovaciu aukciu do ostrej. - V prípade, že sa tak nestane, pre obnovenie stránky
stlačte funkčnú klávesu F5. Priebeh elektronickej aukcie: - Zadávanie nových hodnôt kritérií sa píše do políčka na riadku príslušného
kritéria a potvrdzuje sa tlačítkom enter, alebo tlačítkom “zmeň“. - Zmena viacerých hodnôt naraz sa vykonáva tlačítkom “zmeň naraz“.
Hodnoty, ktoré nie sú v systéme potvrdené sa Vám vyznačia červeným číslom. - Elektronická aukcia je časovo vymedzená
obstarávateľom termínom od – do. - Elektronická aukcia je sprístupnená vždy len na jednom počítači. - V elektronickej aukcii uchádzač
mení hodnoty kritérií podľa stanovených pravidiel. - Pravidlá pre kritériá: Maximálny krok - je maximálne prípustná hodnota, o ktorú
môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Maximálny krok je stanovený v
absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Maximálny krok sa počíta od
hodnoty ponuky uchádzača, ktorý je na prvom mieste. Minimálny krok - je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač
jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Minimálny krok je stanovený v absolútnej hodnote,
alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Minimálny krok sa počíta od hodnoty Vašej ponuky.
Limit – je hraničná hodnota, ktorú obstarávateľ akceptuje pri predkladaní nových hodnôt kritérií. Rovnosť ponúk: V elektronickej aukcii
nie je povolené dorovnať ponuku uchádzača na prvom mieste. V prípade, že sa uchádzač pokúsi dorovnať ponuku na prvom mieste,
systém ho upozorní, že to nie je možné a že je nutné zadať inú kombináciu hodnôt kritérií. Od lehoty zahájenia elektronickej aukcie
bude môcť uchádzač sledovať: - svoje návrhy na plnenie kritérií, - počet bodov, ktoré sú mu za ne aktuálne pridelené, - svoje aktuálne
umiestnenie, - návrhy na plnenie kritérií uchádzača, ktorý je v aktuálne na prvom mieste, - počet bodov, ktorý je pridelený
uchádzačovi, ktorý je v aktuálne na prvom mieste - čas do konca elektronickej aukcie Ukončenie elektronickej aukcie: Spôsob
ukončenia elektronickej aukcie je uvedený vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii a to: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí
elektronickú aukciu, a) ak na základe výzvy na účasť v elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, b) ak
nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto
prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá
nesmie byť kratšia, než dve minúty Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom
prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad 30)
používajte internetový prehliadačGoogle Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 UPOZORNENIE: Námietky k nefunkčnosti aukčnej siene, ktoré prídu po ukončení elektronickej aukcie, budú považované za
neopodstatnené. Aukčný poriadok je aktualizovaný k 21.10.2013 Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok - piatok od 9.00
- 16.00 tel: +421 37 655 1111 email: support@Evob.sk
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Dátum: 2013-12-11 12:49:38
Odoslané:
Predmet: Výzva na účasť v elektronickej aukcii - zadávatel: Slovenská agentúra životného prostredia
Text: Oznamujeme Vám, že ste splnili všetky podmienky pre účast v elektronickej aukcii pre verejnú zákazku: Predmet elektronickej
aukcie: Poskytovanie upratovacích služieb v budovách SAŽP (stará budova, nová budova a priestory v prístavbe nad garážou),
Tajovského 28, Banská Bystrica Zadávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia Pre potvrdenie účasti v elektronickej aukcii
kliknite sem. Pre vstup do aukčnej siene použite nasledujúci internetový odkaz:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12451&aid=f6da407087e294ce4a8ea563a063aea5 Internetový odkaz bude aktívny hodinu
pred časom začatia EA uvedením v elektronickej výzve. Internetový odkaz Vám umožní vstup do elektronickej aukcie a do testovacej
elektronickej aukcie. 1. Dátum a čas začatia elektronickej aukcie: Ostré kolo: Od: 16.12.2013 09:00:00 Do: 16.12.2013 09:30:00
Testovacie kolo: Od: 16.12.2013 08:00:00 Do: 16.12.2013 08:59:00 2. Spôsob skončenia elektronickej aukcie: Elektronická aukcia
bude ukončená podľa § 43 odst. 11 písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Čas etapy: 2 minúty Počet etáp:
neobmedzený3. Poradie po úvodnom vyhodnotení: 1Vaše body po ukončení I kola:89.82 4. Prvky, ktorých hodnoty budú predmetom
elektronickej aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách:Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPravidelné upratovanie80.0000EUR vr. DPH/m20.1EUR vr.
DPH/m2--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaNepravidlené upratovanie20.0000EUR vr. DPH
/hod/1pracovník0.1EUR vr. DPH /hod/1pracovník--45.Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe
predložených nových cien alebo nových hodnôt:Vzorce na prepočítanie bodov jednotlivých kritérií:K1=(najnižší návrh/váš návrh) x
váha na kritériu č.1K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.2Ak niekto z uchádzačov uvedie vo svojej ponuke 0 (nula)
udeľuje sa mu plný počet bodov za dané kritérium. Bodové ohodnotenie ostatných sa určí podľa vzorca: Počet bodov i-teho uchádzača
= k/(n+1) k= maximálny počet bodov za kritérium n= počet lepších ponúkVzorec na výpočet celkových bodov:Kc=K1 + K26. všetky
príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu: Technické podmienky: Počítač s
operačným systémom Windows (Vista, Win 7 a vyššie). Širokopásmový prístup na Internet. Internetový prehliadač Google Chrome
ver.23, Mozilla Firefox ver. 1.5., MS Internet Explorer ver. 6.x alebo vyššie verzie týchto prehliadačov. Internetový prehliadač musí
podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom. Inštalovanú podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4
integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola a stiahnutie). V internetovom prehliadači prednastavený jazyk "Slovenčina".
V prípade nejasností detailnejšie informácie technického zabezpečenia elektronickej aukcie možno získať u pracovníkov centra
podpory 037 655 1111. 7. Doplňujúce informácie: Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v
internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad
30) používajte internetový prehliadač Google Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 Spôsob riešenia nepredvídateľných situácii: V prípade vzniku objektívnych problémov na strane verejného obstarávateľa (napr.
výpadok elektrickej energie) si vyhradzuje verejný obstarávateľ právo elektronickú aukciu zopakovať za dodržania všetkých
podmienok v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. AUKČNÝ PORIADOK Všeobecné informácie: Podmienkou pre zapojenie cenovej ponuky od uchádzača je súhlas s aukčným
poriadkom Centrálnej obstarávacej agentúry, prevádzkovateľom portálu evob.sk. Uchádzač potvrdzuje súhlasom, že údaje, ktoré sú
uvedené v jeho profile, sú správne, aktuálne a riadne zapísané v Obchodnom registri SR, príp. Živnostenskom registri SR. V prípade, že
dôjde k technickej poruche na strane uchádzača, prípadne na strane poskytovateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo na ďalší postup:
- obstarávateľ môže vyhlásiť víťaza bez možnosti obnovenia výberového konania - obstarávateľ obnoví výberové konanie a oznámi
túto skutočnosť všetkým zapojeným dodávateľom - zruší aukciu Obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické
problémy. Všetky reklamácie smerujte priamo na prevádzkovateľa portálu. Zapojením do aukcie sa uchádzač zaväzuje dodať predmet
obstarávania v dohodnutom rozsahu a plniť jednotlivé kritéria súťaže podľa zadania. V prípade, že uchádzač nedodrží podmienky
súťaže, obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu víťaza aukcie. Elektronická aukcia Testovacia elektronická aukcia: - Je sprístupnená
60 minút pred začatím ostrej aukcie. - Uchádzač môže ľubovoľne meniť svoju ponuku. Po ukončení testovacej aukcie systém nastaví
pôvodné hodnoty ponuky a automaticky reštartuje testovaciu aukciu do ostrej. - V prípade, že sa tak nestane, pre obnovenie stránky
stlačte funkčnú klávesu F5. Priebeh elektronickej aukcie: - Zadávanie nových hodnôt kritérií sa píše do políčka na riadku príslušného
kritéria a potvrdzuje sa tlačítkom enter, alebo tlačítkom “zmeň“. - Zmena viacerých hodnôt naraz sa vykonáva tlačítkom “zmeň naraz“.
Hodnoty, ktoré nie sú v systéme potvrdené sa Vám vyznačia červeným číslom. - Elektronická aukcia je časovo vymedzená
obstarávateľom termínom od – do. - Elektronická aukcia je sprístupnená vždy len na jednom počítači. - V elektronickej aukcii uchádzač
mení hodnoty kritérií podľa stanovených pravidiel. - Pravidlá pre kritériá: Maximálny krok - je maximálne prípustná hodnota, o ktorú
môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Maximálny krok je stanovený v
absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Maximálny krok sa počíta od
hodnoty ponuky uchádzača, ktorý je na prvom mieste. Minimálny krok - je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač
jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Minimálny krok je stanovený v absolútnej hodnote,
alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Minimálny krok sa počíta od hodnoty Vašej ponuky.
Limit – je hraničná hodnota, ktorú obstarávateľ akceptuje pri predkladaní nových hodnôt kritérií. Rovnosť ponúk: V elektronickej aukcii
nie je povolené dorovnať ponuku uchádzača na prvom mieste. V prípade, že sa uchádzač pokúsi dorovnať ponuku na prvom mieste,
systém ho upozorní, že to nie je možné a že je nutné zadať inú kombináciu hodnôt kritérií. Od lehoty zahájenia elektronickej aukcie
bude môcť uchádzač sledovať: - svoje návrhy na plnenie kritérií, - počet bodov, ktoré sú mu za ne aktuálne pridelené, - svoje aktuálne
umiestnenie, - návrhy na plnenie kritérií uchádzača, ktorý je v aktuálne na prvom mieste, - počet bodov, ktorý je pridelený
uchádzačovi, ktorý je v aktuálne na prvom mieste - čas do konca elektronickej aukcie Ukončenie elektronickej aukcie: Spôsob
ukončenia elektronickej aukcie je uvedený vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii a to: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí
elektronickú aukciu, a) ak na základe výzvy na účasť v elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, b) ak
nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto
prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá
nesmie byť kratšia, než dve minúty Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom
prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad 30)
používajte internetový prehliadačGoogle Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 UPOZORNENIE: Námietky k nefunkčnosti aukčnej siene, ktoré prídu po ukončení elektronickej aukcie, budú považované za
neopodstatnené. Aukčný poriadok je aktualizovaný k 21.10.2013 Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok - piatok od 9.00
- 16.00 tel: +421 37 655 1111 email: support@Evob.sk

7

Dátum: 2013-12-11 12:49:38
Odoslané: oriola@stonline.sk
Predmet: Výzva na účasť v elektronickej aukcii - zadávatel: Slovenská agentúra životného prostredia
Text: Oznamujeme Vám, že ste splnili všetky podmienky pre účast v elektronickej aukcii pre verejnú zákazku: Predmet elektronickej
aukcie: Poskytovanie upratovacích služieb v budovách SAŽP (stará budova, nová budova a priestory v prístavbe nad garážou),
Tajovského 28, Banská Bystrica Zadávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia Pre potvrdenie účasti v elektronickej aukcii
kliknite sem. Pre vstup do aukčnej siene použite nasledujúci internetový odkaz:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12451&aid=f6da407087e294ce4a8ea563a063aea5 Internetový odkaz bude aktívny hodinu
pred časom začatia EA uvedením v elektronickej výzve. Internetový odkaz Vám umožní vstup do elektronickej aukcie a do testovacej
elektronickej aukcie. 1. Dátum a čas začatia elektronickej aukcie: Ostré kolo: Od: 16.12.2013 09:00:00 Do: 16.12.2013 09:30:00
Testovacie kolo: Od: 16.12.2013 08:00:00 Do: 16.12.2013 08:59:00 2. Spôsob skončenia elektronickej aukcie: Elektronická aukcia
bude ukončená podľa § 43 odst. 11 písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Čas etapy: 2 minúty Počet etáp:
neobmedzený3. Poradie po úvodnom vyhodnotení: 1Vaše body po ukončení I kola:89.82 4. Prvky, ktorých hodnoty budú predmetom
elektronickej aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách:Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPravidelné upratovanie80.0000EUR vr. DPH/m20.1EUR vr.
DPH/m2--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaNepravidlené upratovanie20.0000EUR vr. DPH
/hod/1pracovník0.1EUR vr. DPH /hod/1pracovník--45.Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe
predložených nových cien alebo nových hodnôt:Vzorce na prepočítanie bodov jednotlivých kritérií:K1=(najnižší návrh/váš návrh) x
váha na kritériu č.1K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.2Ak niekto z uchádzačov uvedie vo svojej ponuke 0 (nula)
udeľuje sa mu plný počet bodov za dané kritérium. Bodové ohodnotenie ostatných sa určí podľa vzorca: Počet bodov i-teho uchádzača
= k/(n+1) k= maximálny počet bodov za kritérium n= počet lepších ponúkVzorec na výpočet celkových bodov:Kc=K1 + K26. všetky
príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu: Technické podmienky: Počítač s
operačným systémom Windows (Vista, Win 7 a vyššie). Širokopásmový prístup na Internet. Internetový prehliadač Google Chrome
ver.23, Mozilla Firefox ver. 1.5., MS Internet Explorer ver. 6.x alebo vyššie verzie týchto prehliadačov. Internetový prehliadač musí
podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom. Inštalovanú podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4
integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola a stiahnutie). V internetovom prehliadači prednastavený jazyk "Slovenčina".
V prípade nejasností detailnejšie informácie technického zabezpečenia elektronickej aukcie možno získať u pracovníkov centra
podpory 037 655 1111. 7. Doplňujúce informácie: Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v
internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad
30) používajte internetový prehliadač Google Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 Spôsob riešenia nepredvídateľných situácii: V prípade vzniku objektívnych problémov na strane verejného obstarávateľa (napr.
výpadok elektrickej energie) si vyhradzuje verejný obstarávateľ právo elektronickú aukciu zopakovať za dodržania všetkých
podmienok v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. AUKČNÝ PORIADOK Všeobecné informácie: Podmienkou pre zapojenie cenovej ponuky od uchádzača je súhlas s aukčným
poriadkom Centrálnej obstarávacej agentúry, prevádzkovateľom portálu evob.sk. Uchádzač potvrdzuje súhlasom, že údaje, ktoré sú
uvedené v jeho profile, sú správne, aktuálne a riadne zapísané v Obchodnom registri SR, príp. Živnostenskom registri SR. V prípade, že
dôjde k technickej poruche na strane uchádzača, prípadne na strane poskytovateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo na ďalší postup:
- obstarávateľ môže vyhlásiť víťaza bez možnosti obnovenia výberového konania - obstarávateľ obnoví výberové konanie a oznámi
túto skutočnosť všetkým zapojeným dodávateľom - zruší aukciu Obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické
problémy. Všetky reklamácie smerujte priamo na prevádzkovateľa portálu. Zapojením do aukcie sa uchádzač zaväzuje dodať predmet
obstarávania v dohodnutom rozsahu a plniť jednotlivé kritéria súťaže podľa zadania. V prípade, že uchádzač nedodrží podmienky
súťaže, obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu víťaza aukcie. Elektronická aukcia Testovacia elektronická aukcia: - Je sprístupnená
60 minút pred začatím ostrej aukcie. - Uchádzač môže ľubovoľne meniť svoju ponuku. Po ukončení testovacej aukcie systém nastaví
pôvodné hodnoty ponuky a automaticky reštartuje testovaciu aukciu do ostrej. - V prípade, že sa tak nestane, pre obnovenie stránky
stlačte funkčnú klávesu F5. Priebeh elektronickej aukcie: - Zadávanie nových hodnôt kritérií sa píše do políčka na riadku príslušného
kritéria a potvrdzuje sa tlačítkom enter, alebo tlačítkom “zmeň“. - Zmena viacerých hodnôt naraz sa vykonáva tlačítkom “zmeň naraz“.
Hodnoty, ktoré nie sú v systéme potvrdené sa Vám vyznačia červeným číslom. - Elektronická aukcia je časovo vymedzená
obstarávateľom termínom od – do. - Elektronická aukcia je sprístupnená vždy len na jednom počítači. - V elektronickej aukcii uchádzač
mení hodnoty kritérií podľa stanovených pravidiel. - Pravidlá pre kritériá: Maximálny krok - je maximálne prípustná hodnota, o ktorú
môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Maximálny krok je stanovený v
absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Maximálny krok sa počíta od
hodnoty ponuky uchádzača, ktorý je na prvom mieste. Minimálny krok - je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač
jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Minimálny krok je stanovený v absolútnej hodnote,
alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Minimálny krok sa počíta od hodnoty Vašej ponuky.
Limit – je hraničná hodnota, ktorú obstarávateľ akceptuje pri predkladaní nových hodnôt kritérií. Rovnosť ponúk: V elektronickej aukcii
nie je povolené dorovnať ponuku uchádzača na prvom mieste. V prípade, že sa uchádzač pokúsi dorovnať ponuku na prvom mieste,
systém ho upozorní, že to nie je možné a že je nutné zadať inú kombináciu hodnôt kritérií. Od lehoty zahájenia elektronickej aukcie
bude môcť uchádzač sledovať: - svoje návrhy na plnenie kritérií, - počet bodov, ktoré sú mu za ne aktuálne pridelené, - svoje aktuálne
umiestnenie, - návrhy na plnenie kritérií uchádzača, ktorý je v aktuálne na prvom mieste, - počet bodov, ktorý je pridelený
uchádzačovi, ktorý je v aktuálne na prvom mieste - čas do konca elektronickej aukcie Ukončenie elektronickej aukcie: Spôsob
ukončenia elektronickej aukcie je uvedený vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii a to: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí
elektronickú aukciu, a) ak na základe výzvy na účasť v elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, b) ak
nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto
prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá
nesmie byť kratšia, než dve minúty Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom
prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad 30)
používajte internetový prehliadačGoogle Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 UPOZORNENIE: Námietky k nefunkčnosti aukčnej siene, ktoré prídu po ukončení elektronickej aukcie, budú považované za
neopodstatnené. Aukčný poriadok je aktualizovaný k 21.10.2013 Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok - piatok od 9.00
- 16.00 tel: +421 37 655 1111 email: support@Evob.sk
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Dátum: 2013-12-11 12:49:38
Odoslané:
Predmet: Výzva na účasť v elektronickej aukcii - zadávatel: Slovenská agentúra životného prostredia
Text: Oznamujeme Vám, že ste splnili všetky podmienky pre účast v elektronickej aukcii pre verejnú zákazku: Predmet elektronickej
aukcie: Poskytovanie upratovacích služieb v budovách SAŽP (stará budova, nová budova a priestory v prístavbe nad garážou),
Tajovského 28, Banská Bystrica Zadávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia Pre potvrdenie účasti v elektronickej aukcii
kliknite sem. Pre vstup do aukčnej siene použite nasledujúci internetový odkaz:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12451&aid=785beb4b24f2ea94667aadc9edc5c340 Internetový odkaz bude aktívny hodinu
pred časom začatia EA uvedením v elektronickej výzve. Internetový odkaz Vám umožní vstup do elektronickej aukcie a do testovacej
elektronickej aukcie. 1. Dátum a čas začatia elektronickej aukcie: Ostré kolo: Od: 16.12.2013 09:00:00 Do: 16.12.2013 09:30:00
Testovacie kolo: Od: 16.12.2013 08:00:00 Do: 16.12.2013 08:59:00 2. Spôsob skončenia elektronickej aukcie: Elektronická aukcia
bude ukončená podľa § 43 odst. 11 písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Čas etapy: 2 minúty Počet etáp:
neobmedzený3. Poradie po úvodnom vyhodnotení: 3Vaše body po ukončení I kola:53.46 4. Prvky, ktorých hodnoty budú predmetom
elektronickej aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách:Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPravidelné upratovanie80.0000EUR vr. DPH/m20.1EUR vr.
DPH/m2--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaNepravidlené upratovanie20.0000EUR vr. DPH
/hod/1pracovník0.1EUR vr. DPH /hod/1pracovník--45.Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe
predložených nových cien alebo nových hodnôt:Vzorce na prepočítanie bodov jednotlivých kritérií:K1=(najnižší návrh/váš návrh) x
váha na kritériu č.1K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.2Ak niekto z uchádzačov uvedie vo svojej ponuke 0 (nula)
udeľuje sa mu plný počet bodov za dané kritérium. Bodové ohodnotenie ostatných sa určí podľa vzorca: Počet bodov i-teho uchádzača
= k/(n+1) k= maximálny počet bodov za kritérium n= počet lepších ponúkVzorec na výpočet celkových bodov:Kc=K1 + K26. všetky
príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu: Technické podmienky: Počítač s
operačným systémom Windows (Vista, Win 7 a vyššie). Širokopásmový prístup na Internet. Internetový prehliadač Google Chrome
ver.23, Mozilla Firefox ver. 1.5., MS Internet Explorer ver. 6.x alebo vyššie verzie týchto prehliadačov. Internetový prehliadač musí
podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom. Inštalovanú podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4
integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola a stiahnutie). V internetovom prehliadači prednastavený jazyk "Slovenčina".
V prípade nejasností detailnejšie informácie technického zabezpečenia elektronickej aukcie možno získať u pracovníkov centra
podpory 037 655 1111. 7. Doplňujúce informácie: Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v
internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad
30) používajte internetový prehliadač Google Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 Spôsob riešenia nepredvídateľných situácii: V prípade vzniku objektívnych problémov na strane verejného obstarávateľa (napr.
výpadok elektrickej energie) si vyhradzuje verejný obstarávateľ právo elektronickú aukciu zopakovať za dodržania všetkých
podmienok v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. AUKČNÝ PORIADOK Všeobecné informácie: Podmienkou pre zapojenie cenovej ponuky od uchádzača je súhlas s aukčným
poriadkom Centrálnej obstarávacej agentúry, prevádzkovateľom portálu evob.sk. Uchádzač potvrdzuje súhlasom, že údaje, ktoré sú
uvedené v jeho profile, sú správne, aktuálne a riadne zapísané v Obchodnom registri SR, príp. Živnostenskom registri SR. V prípade, že
dôjde k technickej poruche na strane uchádzača, prípadne na strane poskytovateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo na ďalší postup:
- obstarávateľ môže vyhlásiť víťaza bez možnosti obnovenia výberového konania - obstarávateľ obnoví výberové konanie a oznámi
túto skutočnosť všetkým zapojeným dodávateľom - zruší aukciu Obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické
problémy. Všetky reklamácie smerujte priamo na prevádzkovateľa portálu. Zapojením do aukcie sa uchádzač zaväzuje dodať predmet
obstarávania v dohodnutom rozsahu a plniť jednotlivé kritéria súťaže podľa zadania. V prípade, že uchádzač nedodrží podmienky
súťaže, obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu víťaza aukcie. Elektronická aukcia Testovacia elektronická aukcia: - Je sprístupnená
60 minút pred začatím ostrej aukcie. - Uchádzač môže ľubovoľne meniť svoju ponuku. Po ukončení testovacej aukcie systém nastaví
pôvodné hodnoty ponuky a automaticky reštartuje testovaciu aukciu do ostrej. - V prípade, že sa tak nestane, pre obnovenie stránky
stlačte funkčnú klávesu F5. Priebeh elektronickej aukcie: - Zadávanie nových hodnôt kritérií sa píše do políčka na riadku príslušného
kritéria a potvrdzuje sa tlačítkom enter, alebo tlačítkom “zmeň“. - Zmena viacerých hodnôt naraz sa vykonáva tlačítkom “zmeň naraz“.
Hodnoty, ktoré nie sú v systéme potvrdené sa Vám vyznačia červeným číslom. - Elektronická aukcia je časovo vymedzená
obstarávateľom termínom od – do. - Elektronická aukcia je sprístupnená vždy len na jednom počítači. - V elektronickej aukcii uchádzač
mení hodnoty kritérií podľa stanovených pravidiel. - Pravidlá pre kritériá: Maximálny krok - je maximálne prípustná hodnota, o ktorú
môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Maximálny krok je stanovený v
absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Maximálny krok sa počíta od
hodnoty ponuky uchádzača, ktorý je na prvom mieste. Minimálny krok - je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač
jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Minimálny krok je stanovený v absolútnej hodnote,
alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Minimálny krok sa počíta od hodnoty Vašej ponuky.
Limit – je hraničná hodnota, ktorú obstarávateľ akceptuje pri predkladaní nových hodnôt kritérií. Rovnosť ponúk: V elektronickej aukcii
nie je povolené dorovnať ponuku uchádzača na prvom mieste. V prípade, že sa uchádzač pokúsi dorovnať ponuku na prvom mieste,
systém ho upozorní, že to nie je možné a že je nutné zadať inú kombináciu hodnôt kritérií. Od lehoty zahájenia elektronickej aukcie
bude môcť uchádzač sledovať: - svoje návrhy na plnenie kritérií, - počet bodov, ktoré sú mu za ne aktuálne pridelené, - svoje aktuálne
umiestnenie, - návrhy na plnenie kritérií uchádzača, ktorý je v aktuálne na prvom mieste, - počet bodov, ktorý je pridelený
uchádzačovi, ktorý je v aktuálne na prvom mieste - čas do konca elektronickej aukcie Ukončenie elektronickej aukcie: Spôsob
ukončenia elektronickej aukcie je uvedený vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii a to: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí
elektronickú aukciu, a) ak na základe výzvy na účasť v elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, b) ak
nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto
prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá
nesmie byť kratšia, než dve minúty Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom
prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad 30)
používajte internetový prehliadačGoogle Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 UPOZORNENIE: Námietky k nefunkčnosti aukčnej siene, ktoré prídu po ukončení elektronickej aukcie, budú považované za
neopodstatnené. Aukčný poriadok je aktualizovaný k 21.10.2013 Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok - piatok od 9.00
- 16.00 tel: +421 37 655 1111 email: support@Evob.sk
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Dátum: 2013-12-11 12:49:38
Odoslané: obchod@sawbac.sk
Predmet: Výzva na účasť v elektronickej aukcii - zadávatel: Slovenská agentúra životného prostredia
Text: Oznamujeme Vám, že ste splnili všetky podmienky pre účast v elektronickej aukcii pre verejnú zákazku: Predmet elektronickej
aukcie: Poskytovanie upratovacích služieb v budovách SAŽP (stará budova, nová budova a priestory v prístavbe nad garážou),
Tajovského 28, Banská Bystrica Zadávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia Pre potvrdenie účasti v elektronickej aukcii
kliknite sem. Pre vstup do aukčnej siene použite nasledujúci internetový odkaz:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12451&aid=785beb4b24f2ea94667aadc9edc5c340 Internetový odkaz bude aktívny hodinu
pred časom začatia EA uvedením v elektronickej výzve. Internetový odkaz Vám umožní vstup do elektronickej aukcie a do testovacej
elektronickej aukcie. 1. Dátum a čas začatia elektronickej aukcie: Ostré kolo: Od: 16.12.2013 09:00:00 Do: 16.12.2013 09:30:00
Testovacie kolo: Od: 16.12.2013 08:00:00 Do: 16.12.2013 08:59:00 2. Spôsob skončenia elektronickej aukcie: Elektronická aukcia
bude ukončená podľa § 43 odst. 11 písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Čas etapy: 2 minúty Počet etáp:
neobmedzený3. Poradie po úvodnom vyhodnotení: 3Vaše body po ukončení I kola:53.46 4. Prvky, ktorých hodnoty budú predmetom
elektronickej aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách:Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPravidelné upratovanie80.0000EUR vr. DPH/m20.1EUR vr.
DPH/m2--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaNepravidlené upratovanie20.0000EUR vr. DPH
/hod/1pracovník0.1EUR vr. DPH /hod/1pracovník--45.Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe
predložených nových cien alebo nových hodnôt:Vzorce na prepočítanie bodov jednotlivých kritérií:K1=(najnižší návrh/váš návrh) x
váha na kritériu č.1K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.2Ak niekto z uchádzačov uvedie vo svojej ponuke 0 (nula)
udeľuje sa mu plný počet bodov za dané kritérium. Bodové ohodnotenie ostatných sa určí podľa vzorca: Počet bodov i-teho uchádzača
= k/(n+1) k= maximálny počet bodov za kritérium n= počet lepších ponúkVzorec na výpočet celkových bodov:Kc=K1 + K26. všetky
príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu: Technické podmienky: Počítač s
operačným systémom Windows (Vista, Win 7 a vyššie). Širokopásmový prístup na Internet. Internetový prehliadač Google Chrome
ver.23, Mozilla Firefox ver. 1.5., MS Internet Explorer ver. 6.x alebo vyššie verzie týchto prehliadačov. Internetový prehliadač musí
podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom. Inštalovanú podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4
integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola a stiahnutie). V internetovom prehliadači prednastavený jazyk "Slovenčina".
V prípade nejasností detailnejšie informácie technického zabezpečenia elektronickej aukcie možno získať u pracovníkov centra
podpory 037 655 1111. 7. Doplňujúce informácie: Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v
internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad
30) používajte internetový prehliadač Google Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 Spôsob riešenia nepredvídateľných situácii: V prípade vzniku objektívnych problémov na strane verejného obstarávateľa (napr.
výpadok elektrickej energie) si vyhradzuje verejný obstarávateľ právo elektronickú aukciu zopakovať za dodržania všetkých
podmienok v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. AUKČNÝ PORIADOK Všeobecné informácie: Podmienkou pre zapojenie cenovej ponuky od uchádzača je súhlas s aukčným
poriadkom Centrálnej obstarávacej agentúry, prevádzkovateľom portálu evob.sk. Uchádzač potvrdzuje súhlasom, že údaje, ktoré sú
uvedené v jeho profile, sú správne, aktuálne a riadne zapísané v Obchodnom registri SR, príp. Živnostenskom registri SR. V prípade, že
dôjde k technickej poruche na strane uchádzača, prípadne na strane poskytovateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo na ďalší postup:
- obstarávateľ môže vyhlásiť víťaza bez možnosti obnovenia výberového konania - obstarávateľ obnoví výberové konanie a oznámi
túto skutočnosť všetkým zapojeným dodávateľom - zruší aukciu Obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické
problémy. Všetky reklamácie smerujte priamo na prevádzkovateľa portálu. Zapojením do aukcie sa uchádzač zaväzuje dodať predmet
obstarávania v dohodnutom rozsahu a plniť jednotlivé kritéria súťaže podľa zadania. V prípade, že uchádzač nedodrží podmienky
súťaže, obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu víťaza aukcie. Elektronická aukcia Testovacia elektronická aukcia: - Je sprístupnená
60 minút pred začatím ostrej aukcie. - Uchádzač môže ľubovoľne meniť svoju ponuku. Po ukončení testovacej aukcie systém nastaví
pôvodné hodnoty ponuky a automaticky reštartuje testovaciu aukciu do ostrej. - V prípade, že sa tak nestane, pre obnovenie stránky
stlačte funkčnú klávesu F5. Priebeh elektronickej aukcie: - Zadávanie nových hodnôt kritérií sa píše do políčka na riadku príslušného
kritéria a potvrdzuje sa tlačítkom enter, alebo tlačítkom “zmeň“. - Zmena viacerých hodnôt naraz sa vykonáva tlačítkom “zmeň naraz“.
Hodnoty, ktoré nie sú v systéme potvrdené sa Vám vyznačia červeným číslom. - Elektronická aukcia je časovo vymedzená
obstarávateľom termínom od – do. - Elektronická aukcia je sprístupnená vždy len na jednom počítači. - V elektronickej aukcii uchádzač
mení hodnoty kritérií podľa stanovených pravidiel. - Pravidlá pre kritériá: Maximálny krok - je maximálne prípustná hodnota, o ktorú
môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Maximálny krok je stanovený v
absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Maximálny krok sa počíta od
hodnoty ponuky uchádzača, ktorý je na prvom mieste. Minimálny krok - je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač
jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Minimálny krok je stanovený v absolútnej hodnote,
alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Minimálny krok sa počíta od hodnoty Vašej ponuky.
Limit – je hraničná hodnota, ktorú obstarávateľ akceptuje pri predkladaní nových hodnôt kritérií. Rovnosť ponúk: V elektronickej aukcii
nie je povolené dorovnať ponuku uchádzača na prvom mieste. V prípade, že sa uchádzač pokúsi dorovnať ponuku na prvom mieste,
systém ho upozorní, že to nie je možné a že je nutné zadať inú kombináciu hodnôt kritérií. Od lehoty zahájenia elektronickej aukcie
bude môcť uchádzač sledovať: - svoje návrhy na plnenie kritérií, - počet bodov, ktoré sú mu za ne aktuálne pridelené, - svoje aktuálne
umiestnenie, - návrhy na plnenie kritérií uchádzača, ktorý je v aktuálne na prvom mieste, - počet bodov, ktorý je pridelený
uchádzačovi, ktorý je v aktuálne na prvom mieste - čas do konca elektronickej aukcie Ukončenie elektronickej aukcie: Spôsob
ukončenia elektronickej aukcie je uvedený vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii a to: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí
elektronickú aukciu, a) ak na základe výzvy na účasť v elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, b) ak
nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto
prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá
nesmie byť kratšia, než dve minúty Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom
prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad 30)
používajte internetový prehliadačGoogle Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 UPOZORNENIE: Námietky k nefunkčnosti aukčnej siene, ktoré prídu po ukončení elektronickej aukcie, budú považované za
neopodstatnené. Aukčný poriadok je aktualizovaný k 21.10.2013 Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok - piatok od 9.00
- 16.00 tel: +421 37 655 1111 email: support@Evob.sk
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Dátum: 2013-12-11 12:49:38
Odoslané:
Predmet: Výzva na účasť v elektronickej aukcii - zadávatel: Slovenská agentúra životného prostredia
Text: Oznamujeme Vám, že ste splnili všetky podmienky pre účast v elektronickej aukcii pre verejnú zákazku: Predmet elektronickej
aukcie: Poskytovanie upratovacích služieb v budovách SAŽP (stará budova, nová budova a priestory v prístavbe nad garážou),
Tajovského 28, Banská Bystrica Zadávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia Pre potvrdenie účasti v elektronickej aukcii
kliknite sem. Pre vstup do aukčnej siene použite nasledujúci internetový odkaz:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12451&aid=82b5605fa39eda2b62152a1371983b04 Internetový odkaz bude aktívny hodinu
pred časom začatia EA uvedením v elektronickej výzve. Internetový odkaz Vám umožní vstup do elektronickej aukcie a do testovacej
elektronickej aukcie. 1. Dátum a čas začatia elektronickej aukcie: Ostré kolo: Od: 16.12.2013 09:00:00 Do: 16.12.2013 09:30:00
Testovacie kolo: Od: 16.12.2013 08:00:00 Do: 16.12.2013 08:59:00 2. Spôsob skončenia elektronickej aukcie: Elektronická aukcia
bude ukončená podľa § 43 odst. 11 písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Čas etapy: 2 minúty Počet etáp:
neobmedzený3. Poradie po úvodnom vyhodnotení: 6Vaše body po ukončení I kola:33.52 4. Prvky, ktorých hodnoty budú predmetom
elektronickej aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách:Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPravidelné upratovanie80.0000EUR vr. DPH/m20.1EUR vr.
DPH/m2--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaNepravidlené upratovanie20.0000EUR vr. DPH
/hod/1pracovník0.1EUR vr. DPH /hod/1pracovník--45.Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe
predložených nových cien alebo nových hodnôt:Vzorce na prepočítanie bodov jednotlivých kritérií:K1=(najnižší návrh/váš návrh) x
váha na kritériu č.1K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.2Ak niekto z uchádzačov uvedie vo svojej ponuke 0 (nula)
udeľuje sa mu plný počet bodov za dané kritérium. Bodové ohodnotenie ostatných sa určí podľa vzorca: Počet bodov i-teho uchádzača
= k/(n+1) k= maximálny počet bodov za kritérium n= počet lepších ponúkVzorec na výpočet celkových bodov:Kc=K1 + K26. všetky
príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu: Technické podmienky: Počítač s
operačným systémom Windows (Vista, Win 7 a vyššie). Širokopásmový prístup na Internet. Internetový prehliadač Google Chrome
ver.23, Mozilla Firefox ver. 1.5., MS Internet Explorer ver. 6.x alebo vyššie verzie týchto prehliadačov. Internetový prehliadač musí
podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom. Inštalovanú podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4
integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola a stiahnutie). V internetovom prehliadači prednastavený jazyk "Slovenčina".
V prípade nejasností detailnejšie informácie technického zabezpečenia elektronickej aukcie možno získať u pracovníkov centra
podpory 037 655 1111. 7. Doplňujúce informácie: Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v
internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad
30) používajte internetový prehliadač Google Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 Spôsob riešenia nepredvídateľných situácii: V prípade vzniku objektívnych problémov na strane verejného obstarávateľa (napr.
výpadok elektrickej energie) si vyhradzuje verejný obstarávateľ právo elektronickú aukciu zopakovať za dodržania všetkých
podmienok v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. AUKČNÝ PORIADOK Všeobecné informácie: Podmienkou pre zapojenie cenovej ponuky od uchádzača je súhlas s aukčným
poriadkom Centrálnej obstarávacej agentúry, prevádzkovateľom portálu evob.sk. Uchádzač potvrdzuje súhlasom, že údaje, ktoré sú
uvedené v jeho profile, sú správne, aktuálne a riadne zapísané v Obchodnom registri SR, príp. Živnostenskom registri SR. V prípade, že
dôjde k technickej poruche na strane uchádzača, prípadne na strane poskytovateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo na ďalší postup:
- obstarávateľ môže vyhlásiť víťaza bez možnosti obnovenia výberového konania - obstarávateľ obnoví výberové konanie a oznámi
túto skutočnosť všetkým zapojeným dodávateľom - zruší aukciu Obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické
problémy. Všetky reklamácie smerujte priamo na prevádzkovateľa portálu. Zapojením do aukcie sa uchádzač zaväzuje dodať predmet
obstarávania v dohodnutom rozsahu a plniť jednotlivé kritéria súťaže podľa zadania. V prípade, že uchádzač nedodrží podmienky
súťaže, obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu víťaza aukcie. Elektronická aukcia Testovacia elektronická aukcia: - Je sprístupnená
60 minút pred začatím ostrej aukcie. - Uchádzač môže ľubovoľne meniť svoju ponuku. Po ukončení testovacej aukcie systém nastaví
pôvodné hodnoty ponuky a automaticky reštartuje testovaciu aukciu do ostrej. - V prípade, že sa tak nestane, pre obnovenie stránky
stlačte funkčnú klávesu F5. Priebeh elektronickej aukcie: - Zadávanie nových hodnôt kritérií sa píše do políčka na riadku príslušného
kritéria a potvrdzuje sa tlačítkom enter, alebo tlačítkom “zmeň“. - Zmena viacerých hodnôt naraz sa vykonáva tlačítkom “zmeň naraz“.
Hodnoty, ktoré nie sú v systéme potvrdené sa Vám vyznačia červeným číslom. - Elektronická aukcia je časovo vymedzená
obstarávateľom termínom od – do. - Elektronická aukcia je sprístupnená vždy len na jednom počítači. - V elektronickej aukcii uchádzač
mení hodnoty kritérií podľa stanovených pravidiel. - Pravidlá pre kritériá: Maximálny krok - je maximálne prípustná hodnota, o ktorú
môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Maximálny krok je stanovený v
absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Maximálny krok sa počíta od
hodnoty ponuky uchádzača, ktorý je na prvom mieste. Minimálny krok - je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač
jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Minimálny krok je stanovený v absolútnej hodnote,
alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Minimálny krok sa počíta od hodnoty Vašej ponuky.
Limit – je hraničná hodnota, ktorú obstarávateľ akceptuje pri predkladaní nových hodnôt kritérií. Rovnosť ponúk: V elektronickej aukcii
nie je povolené dorovnať ponuku uchádzača na prvom mieste. V prípade, že sa uchádzač pokúsi dorovnať ponuku na prvom mieste,
systém ho upozorní, že to nie je možné a že je nutné zadať inú kombináciu hodnôt kritérií. Od lehoty zahájenia elektronickej aukcie
bude môcť uchádzač sledovať: - svoje návrhy na plnenie kritérií, - počet bodov, ktoré sú mu za ne aktuálne pridelené, - svoje aktuálne
umiestnenie, - návrhy na plnenie kritérií uchádzača, ktorý je v aktuálne na prvom mieste, - počet bodov, ktorý je pridelený
uchádzačovi, ktorý je v aktuálne na prvom mieste - čas do konca elektronickej aukcie Ukončenie elektronickej aukcie: Spôsob
ukončenia elektronickej aukcie je uvedený vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii a to: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí
elektronickú aukciu, a) ak na základe výzvy na účasť v elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, b) ak
nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto
prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá
nesmie byť kratšia, než dve minúty Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom
prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad 30)
používajte internetový prehliadačGoogle Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 UPOZORNENIE: Námietky k nefunkčnosti aukčnej siene, ktoré prídu po ukončení elektronickej aukcie, budú považované za
neopodstatnené. Aukčný poriadok je aktualizovaný k 21.10.2013 Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok - piatok od 9.00
- 16.00 tel: +421 37 655 1111 email: support@Evob.sk
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Dátum: 2013-12-11 12:49:38
Odoslané: tuleja@dussmann.sk
Predmet: Výzva na účasť v elektronickej aukcii - zadávatel: Slovenská agentúra životného prostredia
Text: Oznamujeme Vám, že ste splnili všetky podmienky pre účast v elektronickej aukcii pre verejnú zákazku: Predmet elektronickej
aukcie: Poskytovanie upratovacích služieb v budovách SAŽP (stará budova, nová budova a priestory v prístavbe nad garážou),
Tajovského 28, Banská Bystrica Zadávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia Pre potvrdenie účasti v elektronickej aukcii
kliknite sem. Pre vstup do aukčnej siene použite nasledujúci internetový odkaz:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12451&aid=82b5605fa39eda2b62152a1371983b04 Internetový odkaz bude aktívny hodinu
pred časom začatia EA uvedením v elektronickej výzve. Internetový odkaz Vám umožní vstup do elektronickej aukcie a do testovacej
elektronickej aukcie. 1. Dátum a čas začatia elektronickej aukcie: Ostré kolo: Od: 16.12.2013 09:00:00 Do: 16.12.2013 09:30:00
Testovacie kolo: Od: 16.12.2013 08:00:00 Do: 16.12.2013 08:59:00 2. Spôsob skončenia elektronickej aukcie: Elektronická aukcia
bude ukončená podľa § 43 odst. 11 písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Čas etapy: 2 minúty Počet etáp:
neobmedzený3. Poradie po úvodnom vyhodnotení: 6Vaše body po ukončení I kola:33.52 4. Prvky, ktorých hodnoty budú predmetom
elektronickej aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách:Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPravidelné upratovanie80.0000EUR vr. DPH/m20.1EUR vr.
DPH/m2--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaNepravidlené upratovanie20.0000EUR vr. DPH
/hod/1pracovník0.1EUR vr. DPH /hod/1pracovník--45.Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe
predložených nových cien alebo nových hodnôt:Vzorce na prepočítanie bodov jednotlivých kritérií:K1=(najnižší návrh/váš návrh) x
váha na kritériu č.1K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.2Ak niekto z uchádzačov uvedie vo svojej ponuke 0 (nula)
udeľuje sa mu plný počet bodov za dané kritérium. Bodové ohodnotenie ostatných sa určí podľa vzorca: Počet bodov i-teho uchádzača
= k/(n+1) k= maximálny počet bodov za kritérium n= počet lepších ponúkVzorec na výpočet celkových bodov:Kc=K1 + K26. všetky
príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu: Technické podmienky: Počítač s
operačným systémom Windows (Vista, Win 7 a vyššie). Širokopásmový prístup na Internet. Internetový prehliadač Google Chrome
ver.23, Mozilla Firefox ver. 1.5., MS Internet Explorer ver. 6.x alebo vyššie verzie týchto prehliadačov. Internetový prehliadač musí
podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom. Inštalovanú podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4
integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola a stiahnutie). V internetovom prehliadači prednastavený jazyk "Slovenčina".
V prípade nejasností detailnejšie informácie technického zabezpečenia elektronickej aukcie možno získať u pracovníkov centra
podpory 037 655 1111. 7. Doplňujúce informácie: Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v
internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad
30) používajte internetový prehliadač Google Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 Spôsob riešenia nepredvídateľných situácii: V prípade vzniku objektívnych problémov na strane verejného obstarávateľa (napr.
výpadok elektrickej energie) si vyhradzuje verejný obstarávateľ právo elektronickú aukciu zopakovať za dodržania všetkých
podmienok v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. AUKČNÝ PORIADOK Všeobecné informácie: Podmienkou pre zapojenie cenovej ponuky od uchádzača je súhlas s aukčným
poriadkom Centrálnej obstarávacej agentúry, prevádzkovateľom portálu evob.sk. Uchádzač potvrdzuje súhlasom, že údaje, ktoré sú
uvedené v jeho profile, sú správne, aktuálne a riadne zapísané v Obchodnom registri SR, príp. Živnostenskom registri SR. V prípade, že
dôjde k technickej poruche na strane uchádzača, prípadne na strane poskytovateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo na ďalší postup:
- obstarávateľ môže vyhlásiť víťaza bez možnosti obnovenia výberového konania - obstarávateľ obnoví výberové konanie a oznámi
túto skutočnosť všetkým zapojeným dodávateľom - zruší aukciu Obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické
problémy. Všetky reklamácie smerujte priamo na prevádzkovateľa portálu. Zapojením do aukcie sa uchádzač zaväzuje dodať predmet
obstarávania v dohodnutom rozsahu a plniť jednotlivé kritéria súťaže podľa zadania. V prípade, že uchádzač nedodrží podmienky
súťaže, obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu víťaza aukcie. Elektronická aukcia Testovacia elektronická aukcia: - Je sprístupnená
60 minút pred začatím ostrej aukcie. - Uchádzač môže ľubovoľne meniť svoju ponuku. Po ukončení testovacej aukcie systém nastaví
pôvodné hodnoty ponuky a automaticky reštartuje testovaciu aukciu do ostrej. - V prípade, že sa tak nestane, pre obnovenie stránky
stlačte funkčnú klávesu F5. Priebeh elektronickej aukcie: - Zadávanie nových hodnôt kritérií sa píše do políčka na riadku príslušného
kritéria a potvrdzuje sa tlačítkom enter, alebo tlačítkom “zmeň“. - Zmena viacerých hodnôt naraz sa vykonáva tlačítkom “zmeň naraz“.
Hodnoty, ktoré nie sú v systéme potvrdené sa Vám vyznačia červeným číslom. - Elektronická aukcia je časovo vymedzená
obstarávateľom termínom od – do. - Elektronická aukcia je sprístupnená vždy len na jednom počítači. - V elektronickej aukcii uchádzač
mení hodnoty kritérií podľa stanovených pravidiel. - Pravidlá pre kritériá: Maximálny krok - je maximálne prípustná hodnota, o ktorú
môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Maximálny krok je stanovený v
absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Maximálny krok sa počíta od
hodnoty ponuky uchádzača, ktorý je na prvom mieste. Minimálny krok - je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač
jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Minimálny krok je stanovený v absolútnej hodnote,
alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Minimálny krok sa počíta od hodnoty Vašej ponuky.
Limit – je hraničná hodnota, ktorú obstarávateľ akceptuje pri predkladaní nových hodnôt kritérií. Rovnosť ponúk: V elektronickej aukcii
nie je povolené dorovnať ponuku uchádzača na prvom mieste. V prípade, že sa uchádzač pokúsi dorovnať ponuku na prvom mieste,
systém ho upozorní, že to nie je možné a že je nutné zadať inú kombináciu hodnôt kritérií. Od lehoty zahájenia elektronickej aukcie
bude môcť uchádzač sledovať: - svoje návrhy na plnenie kritérií, - počet bodov, ktoré sú mu za ne aktuálne pridelené, - svoje aktuálne
umiestnenie, - návrhy na plnenie kritérií uchádzača, ktorý je v aktuálne na prvom mieste, - počet bodov, ktorý je pridelený
uchádzačovi, ktorý je v aktuálne na prvom mieste - čas do konca elektronickej aukcie Ukončenie elektronickej aukcie: Spôsob
ukončenia elektronickej aukcie je uvedený vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii a to: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí
elektronickú aukciu, a) ak na základe výzvy na účasť v elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, b) ak
nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto
prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá
nesmie byť kratšia, než dve minúty Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom
prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad 30)
používajte internetový prehliadačGoogle Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 UPOZORNENIE: Námietky k nefunkčnosti aukčnej siene, ktoré prídu po ukončení elektronickej aukcie, budú považované za
neopodstatnené. Aukčný poriadok je aktualizovaný k 21.10.2013 Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok - piatok od 9.00
- 16.00 tel: +421 37 655 1111 email: support@Evob.sk
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Dátum: 2013-12-11 12:49:38
Odoslané:
Predmet: Výzva na účasť v elektronickej aukcii - zadávatel: Slovenská agentúra životného prostredia
Text: Oznamujeme Vám, že ste splnili všetky podmienky pre účast v elektronickej aukcii pre verejnú zákazku: Predmet elektronickej
aukcie: Poskytovanie upratovacích služieb v budovách SAŽP (stará budova, nová budova a priestory v prístavbe nad garážou),
Tajovského 28, Banská Bystrica Zadávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia Pre potvrdenie účasti v elektronickej aukcii
kliknite sem. Pre vstup do aukčnej siene použite nasledujúci internetový odkaz:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12451&aid=dc2848c4163803337875ec1c69e4db84 Internetový odkaz bude aktívny hodinu
pred časom začatia EA uvedením v elektronickej výzve. Internetový odkaz Vám umožní vstup do elektronickej aukcie a do testovacej
elektronickej aukcie. 1. Dátum a čas začatia elektronickej aukcie: Ostré kolo: Od: 16.12.2013 09:00:00 Do: 16.12.2013 09:30:00
Testovacie kolo: Od: 16.12.2013 08:00:00 Do: 16.12.2013 08:59:00 2. Spôsob skončenia elektronickej aukcie: Elektronická aukcia
bude ukončená podľa § 43 odst. 11 písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Čas etapy: 2 minúty Počet etáp:
neobmedzený3. Poradie po úvodnom vyhodnotení: 5Vaše body po ukončení I kola:40.40 4. Prvky, ktorých hodnoty budú predmetom
elektronickej aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách:Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPravidelné upratovanie80.0000EUR vr. DPH/m20.1EUR vr.
DPH/m2--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaNepravidlené upratovanie20.0000EUR vr. DPH
/hod/1pracovník0.1EUR vr. DPH /hod/1pracovník--45.Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe
predložených nových cien alebo nových hodnôt:Vzorce na prepočítanie bodov jednotlivých kritérií:K1=(najnižší návrh/váš návrh) x
váha na kritériu č.1K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.2Ak niekto z uchádzačov uvedie vo svojej ponuke 0 (nula)
udeľuje sa mu plný počet bodov za dané kritérium. Bodové ohodnotenie ostatných sa určí podľa vzorca: Počet bodov i-teho uchádzača
= k/(n+1) k= maximálny počet bodov za kritérium n= počet lepších ponúkVzorec na výpočet celkových bodov:Kc=K1 + K26. všetky
príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu: Technické podmienky: Počítač s
operačným systémom Windows (Vista, Win 7 a vyššie). Širokopásmový prístup na Internet. Internetový prehliadač Google Chrome
ver.23, Mozilla Firefox ver. 1.5., MS Internet Explorer ver. 6.x alebo vyššie verzie týchto prehliadačov. Internetový prehliadač musí
podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom. Inštalovanú podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4
integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola a stiahnutie). V internetovom prehliadači prednastavený jazyk "Slovenčina".
V prípade nejasností detailnejšie informácie technického zabezpečenia elektronickej aukcie možno získať u pracovníkov centra
podpory 037 655 1111. 7. Doplňujúce informácie: Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v
internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad
30) používajte internetový prehliadač Google Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 Spôsob riešenia nepredvídateľných situácii: V prípade vzniku objektívnych problémov na strane verejného obstarávateľa (napr.
výpadok elektrickej energie) si vyhradzuje verejný obstarávateľ právo elektronickú aukciu zopakovať za dodržania všetkých
podmienok v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. AUKČNÝ PORIADOK Všeobecné informácie: Podmienkou pre zapojenie cenovej ponuky od uchádzača je súhlas s aukčným
poriadkom Centrálnej obstarávacej agentúry, prevádzkovateľom portálu evob.sk. Uchádzač potvrdzuje súhlasom, že údaje, ktoré sú
uvedené v jeho profile, sú správne, aktuálne a riadne zapísané v Obchodnom registri SR, príp. Živnostenskom registri SR. V prípade, že
dôjde k technickej poruche na strane uchádzača, prípadne na strane poskytovateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo na ďalší postup:
- obstarávateľ môže vyhlásiť víťaza bez možnosti obnovenia výberového konania - obstarávateľ obnoví výberové konanie a oznámi
túto skutočnosť všetkým zapojeným dodávateľom - zruší aukciu Obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické
problémy. Všetky reklamácie smerujte priamo na prevádzkovateľa portálu. Zapojením do aukcie sa uchádzač zaväzuje dodať predmet
obstarávania v dohodnutom rozsahu a plniť jednotlivé kritéria súťaže podľa zadania. V prípade, že uchádzač nedodrží podmienky
súťaže, obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu víťaza aukcie. Elektronická aukcia Testovacia elektronická aukcia: - Je sprístupnená
60 minút pred začatím ostrej aukcie. - Uchádzač môže ľubovoľne meniť svoju ponuku. Po ukončení testovacej aukcie systém nastaví
pôvodné hodnoty ponuky a automaticky reštartuje testovaciu aukciu do ostrej. - V prípade, že sa tak nestane, pre obnovenie stránky
stlačte funkčnú klávesu F5. Priebeh elektronickej aukcie: - Zadávanie nových hodnôt kritérií sa píše do políčka na riadku príslušného
kritéria a potvrdzuje sa tlačítkom enter, alebo tlačítkom “zmeň“. - Zmena viacerých hodnôt naraz sa vykonáva tlačítkom “zmeň naraz“.
Hodnoty, ktoré nie sú v systéme potvrdené sa Vám vyznačia červeným číslom. - Elektronická aukcia je časovo vymedzená
obstarávateľom termínom od – do. - Elektronická aukcia je sprístupnená vždy len na jednom počítači. - V elektronickej aukcii uchádzač
mení hodnoty kritérií podľa stanovených pravidiel. - Pravidlá pre kritériá: Maximálny krok - je maximálne prípustná hodnota, o ktorú
môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Maximálny krok je stanovený v
absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Maximálny krok sa počíta od
hodnoty ponuky uchádzača, ktorý je na prvom mieste. Minimálny krok - je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač
jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Minimálny krok je stanovený v absolútnej hodnote,
alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Minimálny krok sa počíta od hodnoty Vašej ponuky.
Limit – je hraničná hodnota, ktorú obstarávateľ akceptuje pri predkladaní nových hodnôt kritérií. Rovnosť ponúk: V elektronickej aukcii
nie je povolené dorovnať ponuku uchádzača na prvom mieste. V prípade, že sa uchádzač pokúsi dorovnať ponuku na prvom mieste,
systém ho upozorní, že to nie je možné a že je nutné zadať inú kombináciu hodnôt kritérií. Od lehoty zahájenia elektronickej aukcie
bude môcť uchádzač sledovať: - svoje návrhy na plnenie kritérií, - počet bodov, ktoré sú mu za ne aktuálne pridelené, - svoje aktuálne
umiestnenie, - návrhy na plnenie kritérií uchádzača, ktorý je v aktuálne na prvom mieste, - počet bodov, ktorý je pridelený
uchádzačovi, ktorý je v aktuálne na prvom mieste - čas do konca elektronickej aukcie Ukončenie elektronickej aukcie: Spôsob
ukončenia elektronickej aukcie je uvedený vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii a to: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí
elektronickú aukciu, a) ak na základe výzvy na účasť v elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, b) ak
nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto
prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá
nesmie byť kratšia, než dve minúty Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom
prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad 30)
používajte internetový prehliadačGoogle Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 UPOZORNENIE: Námietky k nefunkčnosti aukčnej siene, ktoré prídu po ukončení elektronickej aukcie, budú považované za
neopodstatnené. Aukčný poriadok je aktualizovaný k 21.10.2013 Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok - piatok od 9.00
- 16.00 tel: +421 37 655 1111 email: support@Evob.sk
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Dátum: 2013-12-11 12:49:38
Odoslané: renata.zarisova@primainvest.eu
Predmet: Výzva na účasť v elektronickej aukcii - zadávatel: Slovenská agentúra životného prostredia
Text: Oznamujeme Vám, že ste splnili všetky podmienky pre účast v elektronickej aukcii pre verejnú zákazku: Predmet elektronickej
aukcie: Poskytovanie upratovacích služieb v budovách SAŽP (stará budova, nová budova a priestory v prístavbe nad garážou),
Tajovského 28, Banská Bystrica Zadávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia Pre potvrdenie účasti v elektronickej aukcii
kliknite sem. Pre vstup do aukčnej siene použite nasledujúci internetový odkaz:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12451&aid=dc2848c4163803337875ec1c69e4db84 Internetový odkaz bude aktívny hodinu
pred časom začatia EA uvedením v elektronickej výzve. Internetový odkaz Vám umožní vstup do elektronickej aukcie a do testovacej
elektronickej aukcie. 1. Dátum a čas začatia elektronickej aukcie: Ostré kolo: Od: 16.12.2013 09:00:00 Do: 16.12.2013 09:30:00
Testovacie kolo: Od: 16.12.2013 08:00:00 Do: 16.12.2013 08:59:00 2. Spôsob skončenia elektronickej aukcie: Elektronická aukcia
bude ukončená podľa § 43 odst. 11 písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Čas etapy: 2 minúty Počet etáp:
neobmedzený3. Poradie po úvodnom vyhodnotení: 5Vaše body po ukončení I kola:40.40 4. Prvky, ktorých hodnoty budú predmetom
elektronickej aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách:Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPravidelné upratovanie80.0000EUR vr. DPH/m20.1EUR vr.
DPH/m2--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaNepravidlené upratovanie20.0000EUR vr. DPH
/hod/1pracovník0.1EUR vr. DPH /hod/1pracovník--45.Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe
predložených nových cien alebo nových hodnôt:Vzorce na prepočítanie bodov jednotlivých kritérií:K1=(najnižší návrh/váš návrh) x
váha na kritériu č.1K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.2Ak niekto z uchádzačov uvedie vo svojej ponuke 0 (nula)
udeľuje sa mu plný počet bodov za dané kritérium. Bodové ohodnotenie ostatných sa určí podľa vzorca: Počet bodov i-teho uchádzača
= k/(n+1) k= maximálny počet bodov za kritérium n= počet lepších ponúkVzorec na výpočet celkových bodov:Kc=K1 + K26. všetky
príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu: Technické podmienky: Počítač s
operačným systémom Windows (Vista, Win 7 a vyššie). Širokopásmový prístup na Internet. Internetový prehliadač Google Chrome
ver.23, Mozilla Firefox ver. 1.5., MS Internet Explorer ver. 6.x alebo vyššie verzie týchto prehliadačov. Internetový prehliadač musí
podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom. Inštalovanú podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4
integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola a stiahnutie). V internetovom prehliadači prednastavený jazyk "Slovenčina".
V prípade nejasností detailnejšie informácie technického zabezpečenia elektronickej aukcie možno získať u pracovníkov centra
podpory 037 655 1111. 7. Doplňujúce informácie: Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v
internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad
30) používajte internetový prehliadač Google Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 Spôsob riešenia nepredvídateľných situácii: V prípade vzniku objektívnych problémov na strane verejného obstarávateľa (napr.
výpadok elektrickej energie) si vyhradzuje verejný obstarávateľ právo elektronickú aukciu zopakovať za dodržania všetkých
podmienok v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. AUKČNÝ PORIADOK Všeobecné informácie: Podmienkou pre zapojenie cenovej ponuky od uchádzača je súhlas s aukčným
poriadkom Centrálnej obstarávacej agentúry, prevádzkovateľom portálu evob.sk. Uchádzač potvrdzuje súhlasom, že údaje, ktoré sú
uvedené v jeho profile, sú správne, aktuálne a riadne zapísané v Obchodnom registri SR, príp. Živnostenskom registri SR. V prípade, že
dôjde k technickej poruche na strane uchádzača, prípadne na strane poskytovateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo na ďalší postup:
- obstarávateľ môže vyhlásiť víťaza bez možnosti obnovenia výberového konania - obstarávateľ obnoví výberové konanie a oznámi
túto skutočnosť všetkým zapojeným dodávateľom - zruší aukciu Obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické
problémy. Všetky reklamácie smerujte priamo na prevádzkovateľa portálu. Zapojením do aukcie sa uchádzač zaväzuje dodať predmet
obstarávania v dohodnutom rozsahu a plniť jednotlivé kritéria súťaže podľa zadania. V prípade, že uchádzač nedodrží podmienky
súťaže, obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu víťaza aukcie. Elektronická aukcia Testovacia elektronická aukcia: - Je sprístupnená
60 minút pred začatím ostrej aukcie. - Uchádzač môže ľubovoľne meniť svoju ponuku. Po ukončení testovacej aukcie systém nastaví
pôvodné hodnoty ponuky a automaticky reštartuje testovaciu aukciu do ostrej. - V prípade, že sa tak nestane, pre obnovenie stránky
stlačte funkčnú klávesu F5. Priebeh elektronickej aukcie: - Zadávanie nových hodnôt kritérií sa píše do políčka na riadku príslušného
kritéria a potvrdzuje sa tlačítkom enter, alebo tlačítkom “zmeň“. - Zmena viacerých hodnôt naraz sa vykonáva tlačítkom “zmeň naraz“.
Hodnoty, ktoré nie sú v systéme potvrdené sa Vám vyznačia červeným číslom. - Elektronická aukcia je časovo vymedzená
obstarávateľom termínom od – do. - Elektronická aukcia je sprístupnená vždy len na jednom počítači. - V elektronickej aukcii uchádzač
mení hodnoty kritérií podľa stanovených pravidiel. - Pravidlá pre kritériá: Maximálny krok - je maximálne prípustná hodnota, o ktorú
môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Maximálny krok je stanovený v
absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Maximálny krok sa počíta od
hodnoty ponuky uchádzača, ktorý je na prvom mieste. Minimálny krok - je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač
jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Minimálny krok je stanovený v absolútnej hodnote,
alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Minimálny krok sa počíta od hodnoty Vašej ponuky.
Limit – je hraničná hodnota, ktorú obstarávateľ akceptuje pri predkladaní nových hodnôt kritérií. Rovnosť ponúk: V elektronickej aukcii
nie je povolené dorovnať ponuku uchádzača na prvom mieste. V prípade, že sa uchádzač pokúsi dorovnať ponuku na prvom mieste,
systém ho upozorní, že to nie je možné a že je nutné zadať inú kombináciu hodnôt kritérií. Od lehoty zahájenia elektronickej aukcie
bude môcť uchádzač sledovať: - svoje návrhy na plnenie kritérií, - počet bodov, ktoré sú mu za ne aktuálne pridelené, - svoje aktuálne
umiestnenie, - návrhy na plnenie kritérií uchádzača, ktorý je v aktuálne na prvom mieste, - počet bodov, ktorý je pridelený
uchádzačovi, ktorý je v aktuálne na prvom mieste - čas do konca elektronickej aukcie Ukončenie elektronickej aukcie: Spôsob
ukončenia elektronickej aukcie je uvedený vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii a to: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí
elektronickú aukciu, a) ak na základe výzvy na účasť v elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, b) ak
nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto
prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá
nesmie byť kratšia, než dve minúty Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom
prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad 30)
používajte internetový prehliadačGoogle Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 UPOZORNENIE: Námietky k nefunkčnosti aukčnej siene, ktoré prídu po ukončení elektronickej aukcie, budú považované za
neopodstatnené. Aukčný poriadok je aktualizovaný k 21.10.2013 Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok - piatok od 9.00
- 16.00 tel: +421 37 655 1111 email: support@Evob.sk
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Dátum: 2013-12-11 12:49:38
Odoslané:
Predmet: Výzva na účasť v elektronickej aukcii - zadávatel: Slovenská agentúra životného prostredia
Text: Oznamujeme Vám, že ste splnili všetky podmienky pre účast v elektronickej aukcii pre verejnú zákazku: Predmet elektronickej
aukcie: Poskytovanie upratovacích služieb v budovách SAŽP (stará budova, nová budova a priestory v prístavbe nad garážou),
Tajovského 28, Banská Bystrica Zadávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia Pre potvrdenie účasti v elektronickej aukcii
kliknite sem. Pre vstup do aukčnej siene použite nasledujúci internetový odkaz:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12451&aid=6ad57252d7f87c959f41492b580181fb Internetový odkaz bude aktívny hodinu
pred časom začatia EA uvedením v elektronickej výzve. Internetový odkaz Vám umožní vstup do elektronickej aukcie a do testovacej
elektronickej aukcie. 1. Dátum a čas začatia elektronickej aukcie: Ostré kolo: Od: 16.12.2013 09:00:00 Do: 16.12.2013 09:30:00
Testovacie kolo: Od: 16.12.2013 08:00:00 Do: 16.12.2013 08:59:00 2. Spôsob skončenia elektronickej aukcie: Elektronická aukcia
bude ukončená podľa § 43 odst. 11 písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Čas etapy: 2 minúty Počet etáp:
neobmedzený3. Poradie po úvodnom vyhodnotení: 4Vaše body po ukončení I kola:51.89 4. Prvky, ktorých hodnoty budú predmetom
elektronickej aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách:Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPravidelné upratovanie80.0000EUR vr. DPH/m20.1EUR vr.
DPH/m2--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaNepravidlené upratovanie20.0000EUR vr. DPH
/hod/1pracovník0.1EUR vr. DPH /hod/1pracovník--45.Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe
predložených nových cien alebo nových hodnôt:Vzorce na prepočítanie bodov jednotlivých kritérií:K1=(najnižší návrh/váš návrh) x
váha na kritériu č.1K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.2Ak niekto z uchádzačov uvedie vo svojej ponuke 0 (nula)
udeľuje sa mu plný počet bodov za dané kritérium. Bodové ohodnotenie ostatných sa určí podľa vzorca: Počet bodov i-teho uchádzača
= k/(n+1) k= maximálny počet bodov za kritérium n= počet lepších ponúkVzorec na výpočet celkových bodov:Kc=K1 + K26. všetky
príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu: Technické podmienky: Počítač s
operačným systémom Windows (Vista, Win 7 a vyššie). Širokopásmový prístup na Internet. Internetový prehliadač Google Chrome
ver.23, Mozilla Firefox ver. 1.5., MS Internet Explorer ver. 6.x alebo vyššie verzie týchto prehliadačov. Internetový prehliadač musí
podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom. Inštalovanú podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4
integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola a stiahnutie). V internetovom prehliadači prednastavený jazyk "Slovenčina".
V prípade nejasností detailnejšie informácie technického zabezpečenia elektronickej aukcie možno získať u pracovníkov centra
podpory 037 655 1111. 7. Doplňujúce informácie: Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v
internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad
30) používajte internetový prehliadač Google Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 Spôsob riešenia nepredvídateľných situácii: V prípade vzniku objektívnych problémov na strane verejného obstarávateľa (napr.
výpadok elektrickej energie) si vyhradzuje verejný obstarávateľ právo elektronickú aukciu zopakovať za dodržania všetkých
podmienok v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. AUKČNÝ PORIADOK Všeobecné informácie: Podmienkou pre zapojenie cenovej ponuky od uchádzača je súhlas s aukčným
poriadkom Centrálnej obstarávacej agentúry, prevádzkovateľom portálu evob.sk. Uchádzač potvrdzuje súhlasom, že údaje, ktoré sú
uvedené v jeho profile, sú správne, aktuálne a riadne zapísané v Obchodnom registri SR, príp. Živnostenskom registri SR. V prípade, že
dôjde k technickej poruche na strane uchádzača, prípadne na strane poskytovateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo na ďalší postup:
- obstarávateľ môže vyhlásiť víťaza bez možnosti obnovenia výberového konania - obstarávateľ obnoví výberové konanie a oznámi
túto skutočnosť všetkým zapojeným dodávateľom - zruší aukciu Obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické
problémy. Všetky reklamácie smerujte priamo na prevádzkovateľa portálu. Zapojením do aukcie sa uchádzač zaväzuje dodať predmet
obstarávania v dohodnutom rozsahu a plniť jednotlivé kritéria súťaže podľa zadania. V prípade, že uchádzač nedodrží podmienky
súťaže, obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu víťaza aukcie. Elektronická aukcia Testovacia elektronická aukcia: - Je sprístupnená
60 minút pred začatím ostrej aukcie. - Uchádzač môže ľubovoľne meniť svoju ponuku. Po ukončení testovacej aukcie systém nastaví
pôvodné hodnoty ponuky a automaticky reštartuje testovaciu aukciu do ostrej. - V prípade, že sa tak nestane, pre obnovenie stránky
stlačte funkčnú klávesu F5. Priebeh elektronickej aukcie: - Zadávanie nových hodnôt kritérií sa píše do políčka na riadku príslušného
kritéria a potvrdzuje sa tlačítkom enter, alebo tlačítkom “zmeň“. - Zmena viacerých hodnôt naraz sa vykonáva tlačítkom “zmeň naraz“.
Hodnoty, ktoré nie sú v systéme potvrdené sa Vám vyznačia červeným číslom. - Elektronická aukcia je časovo vymedzená
obstarávateľom termínom od – do. - Elektronická aukcia je sprístupnená vždy len na jednom počítači. - V elektronickej aukcii uchádzač
mení hodnoty kritérií podľa stanovených pravidiel. - Pravidlá pre kritériá: Maximálny krok - je maximálne prípustná hodnota, o ktorú
môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Maximálny krok je stanovený v
absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Maximálny krok sa počíta od
hodnoty ponuky uchádzača, ktorý je na prvom mieste. Minimálny krok - je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač
jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Minimálny krok je stanovený v absolútnej hodnote,
alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Minimálny krok sa počíta od hodnoty Vašej ponuky.
Limit – je hraničná hodnota, ktorú obstarávateľ akceptuje pri predkladaní nových hodnôt kritérií. Rovnosť ponúk: V elektronickej aukcii
nie je povolené dorovnať ponuku uchádzača na prvom mieste. V prípade, že sa uchádzač pokúsi dorovnať ponuku na prvom mieste,
systém ho upozorní, že to nie je možné a že je nutné zadať inú kombináciu hodnôt kritérií. Od lehoty zahájenia elektronickej aukcie
bude môcť uchádzač sledovať: - svoje návrhy na plnenie kritérií, - počet bodov, ktoré sú mu za ne aktuálne pridelené, - svoje aktuálne
umiestnenie, - návrhy na plnenie kritérií uchádzača, ktorý je v aktuálne na prvom mieste, - počet bodov, ktorý je pridelený
uchádzačovi, ktorý je v aktuálne na prvom mieste - čas do konca elektronickej aukcie Ukončenie elektronickej aukcie: Spôsob
ukončenia elektronickej aukcie je uvedený vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii a to: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí
elektronickú aukciu, a) ak na základe výzvy na účasť v elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, b) ak
nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto
prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá
nesmie byť kratšia, než dve minúty Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom
prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad 30)
používajte internetový prehliadačGoogle Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 UPOZORNENIE: Námietky k nefunkčnosti aukčnej siene, ktoré prídu po ukončení elektronickej aukcie, budú považované za
neopodstatnené. Aukčný poriadok je aktualizovaný k 21.10.2013 Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok - piatok od 9.00
- 16.00 tel: +421 37 655 1111 email: support@Evob.sk
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Dátum: 2013-12-11 12:49:38
Odoslané: european.technics@gmail.com
Predmet: Výzva na účasť v elektronickej aukcii - zadávatel: Slovenská agentúra životného prostredia
Text: Oznamujeme Vám, že ste splnili všetky podmienky pre účast v elektronickej aukcii pre verejnú zákazku: Predmet elektronickej
aukcie: Poskytovanie upratovacích služieb v budovách SAŽP (stará budova, nová budova a priestory v prístavbe nad garážou),
Tajovského 28, Banská Bystrica Zadávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia Pre potvrdenie účasti v elektronickej aukcii
kliknite sem. Pre vstup do aukčnej siene použite nasledujúci internetový odkaz:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12451&aid=6ad57252d7f87c959f41492b580181fb Internetový odkaz bude aktívny hodinu
pred časom začatia EA uvedením v elektronickej výzve. Internetový odkaz Vám umožní vstup do elektronickej aukcie a do testovacej
elektronickej aukcie. 1. Dátum a čas začatia elektronickej aukcie: Ostré kolo: Od: 16.12.2013 09:00:00 Do: 16.12.2013 09:30:00
Testovacie kolo: Od: 16.12.2013 08:00:00 Do: 16.12.2013 08:59:00 2. Spôsob skončenia elektronickej aukcie: Elektronická aukcia
bude ukončená podľa § 43 odst. 11 písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Čas etapy: 2 minúty Počet etáp:
neobmedzený3. Poradie po úvodnom vyhodnotení: 4Vaše body po ukončení I kola:51.89 4. Prvky, ktorých hodnoty budú predmetom
elektronickej aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách:Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPravidelné upratovanie80.0000EUR vr. DPH/m20.1EUR vr.
DPH/m2--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaNepravidlené upratovanie20.0000EUR vr. DPH
/hod/1pracovník0.1EUR vr. DPH /hod/1pracovník--45.Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe
predložených nových cien alebo nových hodnôt:Vzorce na prepočítanie bodov jednotlivých kritérií:K1=(najnižší návrh/váš návrh) x
váha na kritériu č.1K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.2Ak niekto z uchádzačov uvedie vo svojej ponuke 0 (nula)
udeľuje sa mu plný počet bodov za dané kritérium. Bodové ohodnotenie ostatných sa určí podľa vzorca: Počet bodov i-teho uchádzača
= k/(n+1) k= maximálny počet bodov za kritérium n= počet lepších ponúkVzorec na výpočet celkových bodov:Kc=K1 + K26. všetky
príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu: Technické podmienky: Počítač s
operačným systémom Windows (Vista, Win 7 a vyššie). Širokopásmový prístup na Internet. Internetový prehliadač Google Chrome
ver.23, Mozilla Firefox ver. 1.5., MS Internet Explorer ver. 6.x alebo vyššie verzie týchto prehliadačov. Internetový prehliadač musí
podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom. Inštalovanú podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4
integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola a stiahnutie). V internetovom prehliadači prednastavený jazyk "Slovenčina".
V prípade nejasností detailnejšie informácie technického zabezpečenia elektronickej aukcie možno získať u pracovníkov centra
podpory 037 655 1111. 7. Doplňujúce informácie: Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v
internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad
30) používajte internetový prehliadač Google Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 Spôsob riešenia nepredvídateľných situácii: V prípade vzniku objektívnych problémov na strane verejného obstarávateľa (napr.
výpadok elektrickej energie) si vyhradzuje verejný obstarávateľ právo elektronickú aukciu zopakovať za dodržania všetkých
podmienok v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. AUKČNÝ PORIADOK Všeobecné informácie: Podmienkou pre zapojenie cenovej ponuky od uchádzača je súhlas s aukčným
poriadkom Centrálnej obstarávacej agentúry, prevádzkovateľom portálu evob.sk. Uchádzač potvrdzuje súhlasom, že údaje, ktoré sú
uvedené v jeho profile, sú správne, aktuálne a riadne zapísané v Obchodnom registri SR, príp. Živnostenskom registri SR. V prípade, že
dôjde k technickej poruche na strane uchádzača, prípadne na strane poskytovateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo na ďalší postup:
- obstarávateľ môže vyhlásiť víťaza bez možnosti obnovenia výberového konania - obstarávateľ obnoví výberové konanie a oznámi
túto skutočnosť všetkým zapojeným dodávateľom - zruší aukciu Obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické
problémy. Všetky reklamácie smerujte priamo na prevádzkovateľa portálu. Zapojením do aukcie sa uchádzač zaväzuje dodať predmet
obstarávania v dohodnutom rozsahu a plniť jednotlivé kritéria súťaže podľa zadania. V prípade, že uchádzač nedodrží podmienky
súťaže, obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu víťaza aukcie. Elektronická aukcia Testovacia elektronická aukcia: - Je sprístupnená
60 minút pred začatím ostrej aukcie. - Uchádzač môže ľubovoľne meniť svoju ponuku. Po ukončení testovacej aukcie systém nastaví
pôvodné hodnoty ponuky a automaticky reštartuje testovaciu aukciu do ostrej. - V prípade, že sa tak nestane, pre obnovenie stránky
stlačte funkčnú klávesu F5. Priebeh elektronickej aukcie: - Zadávanie nových hodnôt kritérií sa píše do políčka na riadku príslušného
kritéria a potvrdzuje sa tlačítkom enter, alebo tlačítkom “zmeň“. - Zmena viacerých hodnôt naraz sa vykonáva tlačítkom “zmeň naraz“.
Hodnoty, ktoré nie sú v systéme potvrdené sa Vám vyznačia červeným číslom. - Elektronická aukcia je časovo vymedzená
obstarávateľom termínom od – do. - Elektronická aukcia je sprístupnená vždy len na jednom počítači. - V elektronickej aukcii uchádzač
mení hodnoty kritérií podľa stanovených pravidiel. - Pravidlá pre kritériá: Maximálny krok - je maximálne prípustná hodnota, o ktorú
môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Maximálny krok je stanovený v
absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Maximálny krok sa počíta od
hodnoty ponuky uchádzača, ktorý je na prvom mieste. Minimálny krok - je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač
jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Minimálny krok je stanovený v absolútnej hodnote,
alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Minimálny krok sa počíta od hodnoty Vašej ponuky.
Limit – je hraničná hodnota, ktorú obstarávateľ akceptuje pri predkladaní nových hodnôt kritérií. Rovnosť ponúk: V elektronickej aukcii
nie je povolené dorovnať ponuku uchádzača na prvom mieste. V prípade, že sa uchádzač pokúsi dorovnať ponuku na prvom mieste,
systém ho upozorní, že to nie je možné a že je nutné zadať inú kombináciu hodnôt kritérií. Od lehoty zahájenia elektronickej aukcie
bude môcť uchádzač sledovať: - svoje návrhy na plnenie kritérií, - počet bodov, ktoré sú mu za ne aktuálne pridelené, - svoje aktuálne
umiestnenie, - návrhy na plnenie kritérií uchádzača, ktorý je v aktuálne na prvom mieste, - počet bodov, ktorý je pridelený
uchádzačovi, ktorý je v aktuálne na prvom mieste - čas do konca elektronickej aukcie Ukončenie elektronickej aukcie: Spôsob
ukončenia elektronickej aukcie je uvedený vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii a to: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí
elektronickú aukciu, a) ak na základe výzvy na účasť v elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, b) ak
nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto
prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá
nesmie byť kratšia, než dve minúty Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom
prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad 30)
používajte internetový prehliadačGoogle Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 UPOZORNENIE: Námietky k nefunkčnosti aukčnej siene, ktoré prídu po ukončení elektronickej aukcie, budú považované za
neopodstatnené. Aukčný poriadok je aktualizovaný k 21.10.2013 Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok - piatok od 9.00
- 16.00 tel: +421 37 655 1111 email: support@Evob.sk
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Dátum: 2013-12-16 08:01:45
Odoslané: vialle@vialle.sk, oriola@stonline.sk, obchod@sawbac.sk, tuleja@dussmann.sk, renata.zarisova@primainvest.eu,
european.technics@gmail.com,
Predmet: Pozvánka do testovacej elektronickej aukcie II.kolo - zadávatel: Slovenská agentúra životného prostredia
Text: Zadávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia Názov: Poskytovanie upratovacích služieb v budovách SAŽP (stará budova,
nová budova a priestory v prístavbe nad garážou), Tajovského 28, Banská Bystrica ID tendra: 12451 Testovacia aukcia slúži k
otestovaniu funkcií aukčnej sieni pre dodávateľov. V testovacej aukcii môžete ľubovoľne otestovať všetky funkcie. Po skončení
odpočítavania testovacej aukcie bude vyhlásená ostrá aukcia. Testovacia aukcia sa koná: Od:16.12.2013 08:00:00 Do:16.12.2013
08:59:00 Elektronicka aukcia sa koná: Od:16.12.2013 09:00:00 Do:16.12.2013 09:30:00 Pre priamy vstup do testovacej aukcie kliknite
na: http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12451&aid=d46a69ce65b58e7cf7b7304d615ba1fc Príjemný deň EVOB team Centrum
podpory pondelok - piatok od 9.00 - 16.00 tel: +421 37 655 1111 email: support@Evob.sk

Dátum: 2013-12-11 12:49:39
Odoslané: ingrid.suhajdova@sazp.sk,
Predmet: Výzva pre pozorovatela na elektronickú aukciu - zadávatel: Slovenská agentúra životného prostredia
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Text: Predmet elektronickej aukcie: Poskytovanie upratovacích služieb v budovách SAŽP (stará budova, nová budova a priestory v
prístavbe nad garážou), Tajovského 28, Banská Bystrica Zadávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia Pre vstup do aukčnej
siene použite nasledujúci internetový odkaz: http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12451&aid=52a851530b2c1 Internetový odkaz
bude aktívny hodinu pred časom začatia EA uvedením v elektronickej výzve. Internetový odkaz Vám umožní vstup do elektronickej
aukcie a do testovacej elektronickej aukcie. 1. Dátum a čas začatia elektronickej aukcie: Ostré kolo: Od: 16.12.2013 09:00:00 Do:
16.12.2013 09:30:00 Testovacie kolo: Od: 16.12.2013 08:00:00 Do: 16.12.2013 08:59:00 2. Spôsob skončenia elektronickej aukcie:
Elektronická aukcia bude ukončená podľa § 43 odst. 11 písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Čas etapy: 2
minúty Počet etáp: neobmedzený3. Poradie po úvodnom vyhodnotení: 4. Prvky, ktorých hodnoty budú predmetom elektronickej
aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách:Názov kritériaVáhaMer.
jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPravidelné upratovanie80.0000EUR vr. DPH/m20.1EUR vr. DPH/m2--4Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaNepravidlené upratovanie20.0000EUR vr. DPH
/hod/1pracovník0.1EUR vr. DPH /hod/1pracovník--45.Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe
predložených nových cien alebo nových hodnôt:Vzorce na prepočítanie bodov jednotlivých kritérií:K1=(najnižší návrh/váš návrh) x
váha na kritériu č.1K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.2Ak niekto z uchádzačov uvedie vo svojej ponuke 0 (nula)
udeľuje sa mu plný počet bodov za dané kritérium. Bodové ohodnotenie ostatných sa určí podľa vzorca: Počet bodov i-teho uchádzača
= k/(n+1) k= maximálny počet bodov za kritérium n= počet lepších ponúkVzorec na výpočet celkových bodov:Kc=K1 + K26. všetky
príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu: Technické podmienky: Počítač s
operačným systémom Windows (Vista, Win 7 a vyššie). Širokopásmový prístup na Internet. Internetový prehliadač Google Chrome
ver.23, Mozilla Firefox ver. 1.5., MS Internet Explorer ver. 6.x alebo vyššie verzie týchto prehliadačov. Internetový prehliadač musí
podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom. Inštalovanú podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4
integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola a stiahnutie). V internetovom prehliadači prednastavený jazyk "Slovenčina".
V prípade nejasností detailnejšie informácie technického zabezpečenia elektronickej aukcie možno získať u pracovníkov centra
podpory 037 655 1111. 7. Doplňujúce informácie: Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v
internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad
30) používajte internetový prehliadač Google Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 Spôsob riešenia nepredvídateľných situácii: V prípade vzniku objektívnych problémov na strane verejného obstarávateľa (napr.
výpadok elektrickej energie) si vyhradzuje verejný obstarávateľ právo elektronickú aukciu zopakovať za dodržania všetkých
podmienok v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. AUKČNÝ PORIADOK Všeobecné informácie: Podmienkou pre zapojenie cenovej ponuky od uchádzača je súhlas s aukčným
poriadkom Centrálnej obstarávacej agentúry, prevádzkovateľom portálu evob.sk. Uchádzač potvrdzuje súhlasom, že údaje, ktoré sú
uvedené v jeho profile, sú správne, aktuálne a riadne zapísané v Obchodnom registri SR, príp. Živnostenskom registri SR. V prípade, že
dôjde k technickej poruche na strane uchádzača, prípadne na strane poskytovateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo na ďalší postup:
- obstarávateľ môže vyhlásiť víťaza bez možnosti obnovenia výberového konania - obstarávateľ obnoví výberové konanie a oznámi
túto skutočnosť všetkým zapojeným dodávateľom - zruší aukciu Obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické
problémy. Všetky reklamácie smerujte priamo na prevádzkovateľa portálu. Zapojením do aukcie sa uchádzač zaväzuje dodať predmet
obstarávania v dohodnutom rozsahu a plniť jednotlivé kritéria súťaže podľa zadania. V prípade, že uchádzač nedodrží podmienky
súťaže, obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu víťaza aukcie. Elektronická aukcia Testovacia elektronická aukcia: - Je sprístupnená
60 minút pred začatím ostrej aukcie. - Uchádzač môže ľubovoľne meniť svoju ponuku. Po ukončení testovacej aukcie systém nastaví
pôvodné hodnoty ponuky a automaticky reštartuje testovaciu aukciu do ostrej. - V prípade, že sa tak nestane, pre obnovenie stránky
stlačte funkčnú klávesu F5. Priebeh elektronickej aukcie: - Zadávanie nových hodnôt kritérií sa píše do políčka na riadku príslušného
kritéria a potvrdzuje sa tlačítkom enter, alebo tlačítkom “zmeň“. - Zmena viacerých hodnôt naraz sa vykonáva tlačítkom “zmeň naraz“.
Hodnoty, ktoré nie sú v systéme potvrdené sa Vám vyznačia červeným číslom. - Elektronická aukcia je časovo vymedzená
obstarávateľom termínom od – do. - Elektronická aukcia je sprístupnená vždy len na jednom počítači. - V elektronickej aukcii uchádzač
mení hodnoty kritérií podľa stanovených pravidiel. - Pravidlá pre kritériá: Maximálny krok - je maximálne prípustná hodnota, o ktorú
môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Maximálny krok je stanovený v
absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Maximálny krok sa počíta od
hodnoty ponuky uchádzača, ktorý je na prvom mieste. Minimálny krok - je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač
jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Minimálny krok je stanovený v absolútnej hodnote,
alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Minimálny krok sa počíta od hodnoty Vašej ponuky.
Limit – je hraničná hodnota, ktorú obstarávateľ akceptuje pri predkladaní nových hodnôt kritérií. Rovnosť ponúk: V elektronickej aukcii
nie je povolené dorovnať ponuku uchádzača na prvom mieste. V prípade, že sa uchádzač pokúsi dorovnať ponuku na prvom mieste,
systém ho upozorní, že to nie je možné a že je nutné zadať inú kombináciu hodnôt kritérií. Od lehoty zahájenia elektronickej aukcie
bude môcť uchádzač sledovať: - svoje návrhy na plnenie kritérií, - počet bodov, ktoré sú mu za ne aktuálne pridelené, - svoje aktuálne
umiestnenie, - návrhy na plnenie kritérií uchádzača, ktorý je v aktuálne na prvom mieste, - počet bodov, ktorý je pridelený
uchádzačovi, ktorý je v aktuálne na prvom mieste - čas do konca elektronickej aukcie Ukončenie elektronickej aukcie: Spôsob
ukončenia elektronickej aukcie je uvedený vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii a to: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí
elektronickú aukciu, a) ak na základe výzvy na účasť v elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, b) ak
nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto
prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá
nesmie byť kratšia, než dve minúty Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom
prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad 30)
používajte internetový prehliadačGoogle Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 UPOZORNENIE: Námietky k nefunkčnosti aukčnej siene, ktoré prídu po ukončení elektronickej aukcie, budú považované za
neopodstatnené. Aukčný poriadok je aktualizovaný k 21.10.2013 Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok - piatok od 9.00
- 16.00 tel: +421 37 655 1111 email: support@Evob.sk

Dátum: 2013-12-11 12:51:54
Odoslané: rumanovskybb@gmail.com,
Predmet: Potvrdenie účasti dodávateľa
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Text: Dodávateľ potvrdil dňa 11.12.2013 o 12:51 z IP adresy 93.174.183.98 účasť v EA s názvom Poskytovanie upratovacích služieb v
budovách SAŽP (stará budova, nová budova a priestory v prístavbe nad garážou), Tajovského 28, Banská Bystrica, ID aukcie 12451
Text mailu, ktorý bol odoslaný dodávateľovi: Oznamujeme Vám, že ste splnili všetky podmienky pre účast v elektronickej aukcii pre
verejnú zákazku: Predmet elektronickej aukcie: Poskytovanie upratovacích služieb v budovách SAŽP (stará budova, nová budova a
priestory v prístavbe nad garážou), Tajovského 28, Banská Bystrica Zadávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia Pre
potvrdenie účasti v elektronickej aukcii kliknite sem. Pre vstup do aukčnej siene použite nasledujúci internetový odkaz:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12451&aid=785beb4b24f2ea94667aadc9edc5c340 Internetový odkaz bude aktívny hodinu
pred časom začatia EA uvedením v elektronickej výzve. Internetový odkaz Vám umožní vstup do elektronickej aukcie a do testovacej
elektronickej aukcie. 1. Dátum a čas začatia elektronickej aukcie: Ostré kolo: Od: 16.12.2013 09:00:00 Do: 16.12.2013 09:30:00
Testovacie kolo: Od: 16.12.2013 08:00:00 Do: 16.12.2013 08:59:00 2. Spôsob skončenia elektronickej aukcie: Elektronická aukcia
bude ukončená podľa § 43 odst. 11 písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Čas etapy: 2 minúty Počet etáp:
neobmedzený3. Poradie po úvodnom vyhodnotení: 3Vaše body po ukončení I kola:53.46 4. Prvky, ktorých hodnoty budú predmetom
elektronickej aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách:Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPravidelné upratovanie80.0000EUR vr. DPH/m20.1EUR vr.
DPH/m2--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaNepravidlené upratovanie20.0000EUR vr. DPH
/hod/1pracovník0.1EUR vr. DPH /hod/1pracovník--45.Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe
predložených nových cien alebo nových hodnôt:Vzorce na prepočítanie bodov jednotlivých kritérií:K1=(najnižší návrh/váš návrh) x
váha na kritériu č.1K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.2Ak niekto z uchádzačov uvedie vo svojej ponuke 0 (nula)
udeľuje sa mu plný počet bodov za dané kritérium. Bodové ohodnotenie ostatných sa určí podľa vzorca: Počet bodov i-teho uchádzača
= k/(n+1) k= maximálny počet bodov za kritérium n= počet lepších ponúkVzorec na výpočet celkových bodov:Kc=K1 + K26. všetky
príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu: Technické podmienky: Počítač s
operačným systémom Windows (Vista, Win 7 a vyššie). Širokopásmový prístup na Internet. Internetový prehliadač Google Chrome
ver.23, Mozilla Firefox ver. 1.5., MS Internet Explorer ver. 6.x alebo vyššie verzie týchto prehliadačov. Internetový prehliadač musí
podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom. Inštalovanú podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4
integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola a stiahnutie). V internetovom prehliadači prednastavený jazyk "Slovenčina".
V prípade nejasností detailnejšie informácie technického zabezpečenia elektronickej aukcie možno získať u pracovníkov centra
podpory 037 655 1111. 7. Doplňujúce informácie: Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v
internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad
30) používajte internetový prehliadač Google Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 Spôsob riešenia nepredvídateľných situácii: V prípade vzniku objektívnych problémov na strane verejného obstarávateľa (napr.
výpadok elektrickej energie) si vyhradzuje verejný obstarávateľ právo elektronickú aukciu zopakovať za dodržania všetkých
podmienok v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. AUKČNÝ PORIADOK Všeobecné informácie: Podmienkou pre zapojenie cenovej ponuky od uchádzača je súhlas s aukčným
poriadkom Centrálnej obstarávacej agentúry, prevádzkovateľom portálu evob.sk. Uchádzač potvrdzuje súhlasom, že údaje, ktoré sú
uvedené v jeho profile, sú správne, aktuálne a riadne zapísané v Obchodnom registri SR, príp. Živnostenskom registri SR. V prípade, že
dôjde k technickej poruche na strane uchádzača, prípadne na strane poskytovateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo na ďalší postup:
- obstarávateľ môže vyhlásiť víťaza bez možnosti obnovenia výberového konania - obstarávateľ obnoví výberové konanie a oznámi
túto skutočnosť všetkým zapojeným dodávateľom - zruší aukciu Obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické
problémy. Všetky reklamácie smerujte priamo na prevádzkovateľa portálu. Zapojením do aukcie sa uchádzač zaväzuje dodať predmet
obstarávania v dohodnutom rozsahu a plniť jednotlivé kritéria súťaže podľa zadania. V prípade, že uchádzač nedodrží podmienky
súťaže, obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu víťaza aukcie. Elektronická aukcia Testovacia elektronická aukcia: - Je sprístupnená
60 minút pred začatím ostrej aukcie. - Uchádzač môže ľubovoľne meniť svoju ponuku. Po ukončení testovacej aukcie systém nastaví
pôvodné hodnoty ponuky a automaticky reštartuje testovaciu aukciu do ostrej. - V prípade, že sa tak nestane, pre obnovenie stránky
stlačte funkčnú klávesu F5. Priebeh elektronickej aukcie: - Zadávanie nových hodnôt kritérií sa píše do políčka na riadku príslušného
kritéria a potvrdzuje sa tlačítkom enter, alebo tlačítkom “zmeň“. - Zmena viacerých hodnôt naraz sa vykonáva tlačítkom “zmeň naraz“.
Hodnoty, ktoré nie sú v systéme potvrdené sa Vám vyznačia červeným číslom. - Elektronická aukcia je časovo vymedzená
obstarávateľom termínom od – do. - Elektronická aukcia je sprístupnená vždy len na jednom počítači. - V elektronickej aukcii uchádzač
mení hodnoty kritérií podľa stanovených pravidiel. - Pravidlá pre kritériá: Maximálny krok - je maximálne prípustná hodnota, o ktorú
môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Maximálny krok je stanovený v
absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Maximálny krok sa počíta od
hodnoty ponuky uchádzača, ktorý je na prvom mieste. Minimálny krok - je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač
jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Minimálny krok je stanovený v absolútnej hodnote,
alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Minimálny krok sa počíta od hodnoty Vašej ponuky.
Limit – je hraničná hodnota, ktorú obstarávateľ akceptuje pri predkladaní nových hodnôt kritérií. Rovnosť ponúk: V elektronickej aukcii
nie je povolené dorovnať ponuku uchádzača na prvom mieste. V prípade, že sa uchádzač pokúsi dorovnať ponuku na prvom mieste,
systém ho upozorní, že to nie je možné a že je nutné zadať inú kombináciu hodnôt kritérií. Od lehoty zahájenia elektronickej aukcie
bude môcť uchádzač sledovať: - svoje návrhy na plnenie kritérií, - počet bodov, ktoré sú mu za ne aktuálne pridelené, - svoje aktuálne
umiestnenie, - návrhy na plnenie kritérií uchádzača, ktorý je v aktuálne na prvom mieste, - počet bodov, ktorý je pridelený
uchádzačovi, ktorý je v aktuálne na prvom mieste - čas do konca elektronickej aukcie Ukončenie elektronickej aukcie: Spôsob
ukončenia elektronickej aukcie je uvedený vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii a to: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí
elektronickú aukciu, a) ak na základe výzvy na účasť v elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, b) ak
nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto
prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá
nesmie byť kratšia, než dve minúty Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom
prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad 30)
používajte internetový prehliadačGoogle Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 UPOZORNENIE: Námietky k nefunkčnosti aukčnej siene, ktoré prídu po ukončení elektronickej aukcie, budú považované za
neopodstatnené. Aukčný poriadok je aktualizovaný k 21.10.2013 Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok - piatok od 9.00
- 16.00 tel: +421 37 655 1111 email: support@Evob.sk
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Členovia komisie prehlasujú,že protokol v slobodnej vôli podpisujú a s obsahom
súhlasia
Meno a preiezvisko:

Dátum:

Podpis:

20

Protokol
Verejná zákazka

Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Hanulova 5/D, Bratislava

ID:

12453

Obstarávateľ:

Slovenská agentúra životného prostredia

Špecifikácia predmetu tendra:

V zmysle časti B.1 Súťažných podkladov - OPIS PREDDMETU ZÁKAZKY pre časť2

Elektronická aukcia
Elektronická aukcia

od: 16.12.2013 11:00:00
do: 16.12.2013 11:31:15

Vyhodnotenie zákazky 16.12.2013 11:31:15
EUROPEAN TECHNICS s.r.o., Staničné námestie 11, 040 01 Košice, PRIMA INVEST spol. s r.o., Bakossova 60,
974 01 Banská Bystrica, P.DUSSMAN s.r.o., Plynárenská 1, 829 01 Bratislava, SAWBAC Slovensko a.s., Jakubov
Firmy posunuté do EA:
46, 900 63 Jakubov, Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na Lány 44, 010 03 Žilina, VIALLE PLUS s.r.o., SNP 56, 934
01 Levice
PRIMA INVEST spol. s r.o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica, P.DUSSMAN s.r.o., Plynárenská 1, 829 01
Bratislava, SAWBAC Slovensko a.s., Jakubov 46, 900 63 Jakubov, Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na Lány 44, 010
Zapojené firmy do EA:
03 Žilina, VIALLE PLUS s.r.o., SNP 56, 934 01 Levice, EUROPEAN TECHNICS s.r.o., Staničné námestie 11, 040 01
Košice
Počet etáp:

neobmedzený

Kritéria a prvky hodnotenia ponúk
Názov kritéria

Váha

Mer. jednotka

Pravidelné upratovanie

60.0000 EUR vr. DPH /m2

0.1%

Názov kritéria

Váha

Min.zmena Max.zmena Limit

Nepravidelné upratovanie

20.0000 EUR vr. DPH /hod/1pracovník 0.1%

Názov kritéria

Váha

Dodávka hygienického materiálu

15.0000 v EUR vr. DPH

0.1%

Názov kritéria

Váha

Mer. jednotka

Min.zmena Max.zmena Limit

Prezliekanie, pranie a žehlenie posteľnej bielizne a uterákov

5.0000

EUR vr. DPH/mesiac

0.1%

Mer. jednotka

Mer. jednotka

Min.zmena Max.zmena Limit
-

-

-

-

Min.zmena Max.zmena Limit
-

-

-

-

Vzorec na výpočet bodov:
K1=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.1
K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.2
K3=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.3
K4=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.4
Vzorec na výpočet celkových bodov:
Kc=K1 + K2 + K3 + K4

Poradie uchádzačov pred elektronickou aukciou
P.č.

Názov uchádzača:

Body:

1

VIALLE PLUS s.r.o., SNP 56, 934 01 Levice

81,06

2

Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na Lány 44, 010 03 Žilina

80,25

3

EUROPEAN TECHNICS s.r.o., Staničné námestie 11, 040 01 Košice

70,93

4

SAWBAC Slovensko a.s., Jakubov 46, 900 63 Jakubov

68,27

5

PRIMA INVEST spol. s r.o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica

53,91

6

P.DUSSMAN s.r.o., Plynárenská 1, 829 01 Bratislava

51,70

1

Ponuky po elektronickej aukcii

Úspešný:
Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA,
Na Lány 44, 010 03 Žilina

Zadanie konečnej ponuky: 16.12.2013 11:29:15
Konečná ponuka:8572.3402000
Najnižšia cena zadávacieho kola: 7327.2677000

Body spolu:80,93
Názov kritéria

Váha

Pravidelné upratovanie
Názov kritéria
Nepravidelné upratovanie

Jedn. ponuka Spolu

Body

60.0000 EUR vr. DPH /m2

0.5000000

55.92

Váha

Jedn. ponuka Spolu

Body

20.0000 EUR vr. DPH /hod/1pracovník

0.0001000

20

Názov kritéria

Váha

Jedn. ponuka Spolu

Dodávka hygienického materiálu

15.0000 v EUR vr. DPH

8571.8400000 8571.84 0.014506803673424

Názov kritéria

Váha

Mer. jednotka

Jedn. ponuka Spolu

Body

EUR vr. DPH/mesiac

0.0001000

5

Prezliekanie, pranie a žehlenie posteľnej
5.0000
bielizne a uterákov

Neúspešný:
P.DUSSMAN s.r.o., Plynárenská
1, 829 01 Bratislava

Mer. jednotka

Mer. jednotka

Mer. jednotka

0.5

0.0001

0.0001

Body

Úspora: 7 178,077700Eur (97,963907%)
Zadanie konečnej ponuky: 16.12.2013 11:30:08
Konečná ponuka:149.1900000
Najnižšia cena zadávacieho kola: 7327.2677000

Body spolu:70,92
Názov kritéria

Váha

Pravidelné upratovanie

60.0000 EUR vr. DPH /m2

0.5000000

Názov kritéria

Váha

Jedn. ponuka Spolu Body

Nepravidelné upratovanie

20.0000 EUR vr. DPH /hod/1pracovník

4.9000000

Názov kritéria

Váha

Jedn. ponuka Spolu Body

Dodávka hygienického materiálu

15.0000 v EUR vr. DPH

8.2900000

Názov kritéria

Váha

Mer. jednotka

Jedn. ponuka Spolu Body

Prezliekanie, pranie a žehlenie posteľnej
bielizne a uterákov

5.0000

EUR vr. DPH/mesiac

135.5000000

Neúspešný:
VIALLE PLUS s.r.o., SNP 56, 934
01 Levice

Mer. jednotka

Mer. jednotka

Mer. jednotka

Jedn. ponuka Spolu Body
0.5

4.9

8.29

55.92

0.000408163265306

15

135.5 3.6900369005E-6

Konečná ponuka:9552.7960000
Najnižšia cena zadávacieho kola: 7327.2677000

Body spolu:60,01
Názov kritéria

Váha

Pravidelné upratovanie
Názov kritéria
Nepravidelné upratovanie

Mer. jednotka

Jedn. ponuka Spolu

Body

60.0000 EUR vr. DPH /m2

0.4660000

60

Váha

Jedn. ponuka Spolu

Body

20.0000 EUR vr. DPH /hod/1pracovník

6.0000000

0.000333333333334

Názov kritéria

Váha

Jedn. ponuka Spolu

Dodávka hygienického materiálu

15.0000 v EUR vr. DPH

9476.9300000 9476.93 0.013121337817204

Názov kritéria

Váha

Jedn. ponuka Spolu

Mer. jednotka

Mer. jednotka

Mer. jednotka

0.466

6

Body

Body

2

Prezliekanie, pranie a žehlenie posteľnej
5.0000
bielizne a uterákov

Neúspešný:
EUROPEAN TECHNICS s.r.o.,
Staničné námestie 11, 040 01
Košice

EUR vr. DPH/mesiac

69.4000000

69.4

7.204610951E-6

Konečná ponuka:8809.3800000
Najnižšia cena zadávacieho kola: 7327.2677000

Body spolu:50,85
Názov kritéria

Váha

Jedn. ponuka Spolu

Body

Pravidelné upratovanie

60.0000 EUR vr. DPH /m2

0.5500000

50.836363636364

Názov kritéria

Váha

Jedn. ponuka Spolu

Body

Nepravidelné upratovanie

20.0000 EUR vr. DPH /hod/1pracovník

8.0000000

0.00025

Názov kritéria

Váha

Jedn. ponuka Spolu

Dodávka hygienického materiálu

15.0000 v EUR vr. DPH

8738.8300000 8738.83 0.014229593664141

Názov kritéria

Váha

Mer. jednotka

Jedn. ponuka Spolu

Body

EUR vr. DPH/mesiac

62.0000000

8.064516129E-6

Prezliekanie, pranie a žehlenie posteľnej
5.0000
bielizne a uterákov

Neúspešný:
PRIMA INVEST spol. s r.o.,
Bakossova 60, 974 01 Banská
Bystrica

Mer. jednotka

Mer. jednotka

Mer. jednotka

0.55

8

62

Body

Zadanie konečnej ponuky: 16.12.2013 11:24:29
Konečná ponuka:9610.4900000
Najnižšia cena zadávacieho kola: 7327.2677000

Body spolu:46,61
Názov kritéria

Váha

Pravidelné upratovanie

60.0000 EUR vr. DPH /m2

0.6000000

Názov kritéria

Váha

Jedn. ponuka Spolu Body

Nepravidelné upratovanie

20.0000 EUR vr. DPH /hod/1pracovník

7.5000000

Názov kritéria

Váha

Jedn. ponuka Spolu Body

Dodávka hygienického materiálu

15.0000 v EUR vr. DPH

9585.6000000 9585.6 0.012972583875814

Názov kritéria

Váha

Mer. jednotka

Jedn. ponuka Spolu Body

Prezliekanie, pranie a žehlenie posteľnej
bielizne a uterákov

5.0000

EUR vr. DPH/mesiac

16.7900000

Neúspešný:
SAWBAC Slovensko a.s.,
Jakubov 46, 900 63 Jakubov

Mer. jednotka

Mer. jednotka

Mer. jednotka

Jedn. ponuka Spolu Body
0.6

7.5

16.79

46.6

0.000266666666666

2.97796307325E-5

Úspora: 13,530000Eur (0,184653%)
Zadanie konečnej ponuky: 16.12.2013 11:03:58
Konečná ponuka:7313.7377000
Najnižšia cena zadávacieho kola: 7327.2677000

Body spolu:46,03
Názov kritéria

Váha

Pravidelné upratovanie

Mer. jednotka

Jedn. ponuka Spolu

Body

60.0000 EUR vr. DPH /m2

0.6077000

46.009544182985

Názov kritéria

Váha

Jedn. ponuka Spolu

Body

Nepravidelné upratovanie

20.0000 EUR vr. DPH /hod/1pracovník

6.5000000

0.000307692307692

Názov kritéria

Váha

Jedn. ponuka Spolu

Dodávka hygienického materiálu

15.0000 v EUR vr. DPH

Mer. jednotka

Mer. jednotka

0.6077

6.5

Body

7275.0400000 7275.04 0.017092689524731
3

Názov kritéria

Váha

Prezliekanie, pranie a žehlenie posteľnej
5.0000
bielizne a uterákov

Mer. jednotka

Jedn. ponuka Spolu

Body

EUR vr. DPH/mesiac

31.5900000

1.58277936055E-5

31.59

História zadaných ponúk v elektronickej aukcii:
p.č. Dátum, čas

Kritérium/položka

Hodnota

Dodávateľ

0,000100

Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na Lány 44,
010 03 Žilina

0,000100

Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na Lány 44,
010 03 Žilina

6,500000

SAWBAC Slovensko a.s., Jakubov 46, 900
63 Jakubov

31,590000

SAWBAC Slovensko a.s., Jakubov 46, 900
63 Jakubov

1

16.12.2013 11:00:29 Nepravidelné upratovanie

2

16.12.2013 11:00:56

3

16.12.2013 11:03:30 Nepravidelné upratovanie

4

16.12.2013 11:03:58

5

16.12.2013 11:04:08 Pravidelné upratovanie

50,000000 (neprijatá)

P.DUSSMAN s.r.o., Plynárenská 1, 829 01
Bratislava

6

16.12.2013 11:04:21 Pravidelné upratovanie

0,500000

P.DUSSMAN s.r.o., Plynárenská 1, 829 01
Bratislava

7

16.12.2013 11:04:57 Nepravidelné upratovanie

5,300000

P.DUSSMAN s.r.o., Plynárenská 1, 829 01
Bratislava

8

16.12.2013 11:05:29 Dodávka hygienického materiálu

8 300,000000

P.DUSSMAN s.r.o., Plynárenská 1, 829 01
Bratislava

9

16.12.2013 11:06:44

135,500000

P.DUSSMAN s.r.o., Plynárenská 1, 829 01
Bratislava

10

16.12.2013 11:07:55 Nepravidelné upratovanie

4,900000

P.DUSSMAN s.r.o., Plynárenská 1, 829 01
Bratislava

11

16.12.2013 11:08:51 Dodávka hygienického materiálu

8 290,000000

P.DUSSMAN s.r.o., Plynárenská 1, 829 01
Bratislava

12

16.12.2013 11:12:46 Nepravidelné upratovanie

7,500000

PRIMA INVEST spol. s r.o., Bakossova 60,
974 01 Banská Bystrica

13

16.12.2013 11:13:00 Dodávka hygienického materiálu

9 585,600000

PRIMA INVEST spol. s r.o., Bakossova 60,
974 01 Banská Bystrica

14

16.12.2013 11:24:29 Pravidelné upratovanie

0,600000

PRIMA INVEST spol. s r.o., Bakossova 60,
974 01 Banská Bystrica

15

16.12.2013 11:28:58 Dodávka hygienického materiálu

8,290000

P.DUSSMAN s.r.o., Plynárenská 1, 829 01
Bratislava

16

16.12.2013 11:29:15 Pravidelné upratovanie

0,500000

Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na Lány 44,
010 03 Žilina

17

16.12.2013 11:29:26 Dodávka hygienického materiálu

8 290,000000 (neprijatá)

P.DUSSMAN s.r.o., Plynárenská 1, 829 01
Bratislava

18

16.12.2013 11:30:08 Dodávka hygienického materiálu

8 250,000000 (neprijatá)

P.DUSSMAN s.r.o., Plynárenská 1, 829 01
Bratislava

Prezliekanie, pranie a žehlenie
posteľnej bielizne a uterákov

Prezliekanie, pranie a žehlenie
posteľnej bielizne a uterákov

Prezliekanie, pranie a žehlenie
posteľnej bielizne a uterákov

Počet etáp:

2

Počet zmien:

18

Odoslané výzvy na elektronickú aukciu:
Dátum: 2013-12-16 11:00:00
Odoslané: support@evob.sk,
Predmet: Pozvánka do elektronickej aukcie II.kolo - zadávatel: Slovenská agentúra životného prostredia

4

Text: Vážený klient , oznamujeme Vám vznik nového tendra: Zadávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia Názov: Poskytovanie
upratovacích služieb v budove SAŽP, Hanulova 5/D, Bratislava ID tendra: 12453 Od: 16.12.2013 11:00:00 Do:16.12.2013 11:30:00
Kvalifikovali ste sa do II.kola. Ak máte záujem zapojiť sa do II.kola tendra kliknite na odkaz:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12453 Po prihlásení sa do systému môžete zadať Vašu ponuku, priebežne kontrolovať priebeh
tendra a jeho konečné vyhodnotenie. Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok - piatok od 9.00 - 16.00 tel: +421 37 655
1111 email: support@Evob.sk

Dátum: 2013-12-11 13:06:50
Odoslané:
Predmet: Výzva na účasť v elektronickej aukcii - zadávatel: Slovenská agentúra životného prostredia

5

Text: Oznamujeme Vám, že ste splnili všetky podmienky pre účast v elektronickej aukcii pre verejnú zákazku: Predmet elektronickej
aukcie: Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Hanulova 5/D, Bratislava Zadávateľ: Slovenská agentúra životného
prostredia Pre potvrdenie účasti v elektronickej aukcii kliknite sem. Pre vstup do aukčnej siene použite nasledujúci internetový odkaz:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12453&aid=c5cb2833ab627b0043dd2baf5de942d0 Internetový odkaz bude aktívny hodinu
pred časom začatia EA uvedením v elektronickej výzve. Internetový odkaz Vám umožní vstup do elektronickej aukcie a do testovacej
elektronickej aukcie. 1. Dátum a čas začatia elektronickej aukcie: Ostré kolo: Od: 16.12.2013 11:00:00 Do: 16.12.2013 11:30:00
Testovacie kolo: Od: 16.12.2013 10:00:00 Do: 16.12.2013 10:59:00 2. Spôsob skončenia elektronickej aukcie: Elektronická aukcia
bude ukončená podľa § 43 odst. 11 písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Čas etapy: 2 minúty Počet etáp:
neobmedzený3. Poradie po úvodnom vyhodnotení: 5Vaše body po ukončení I kola:53.91 4. Prvky, ktorých hodnoty budú predmetom
elektronickej aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách:Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPravidelné upratovanie60.0000EUR vr. DPH /m20.1%--4Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaNepravidelné upratovanie20.0000EUR vr. DPH
/hod/1pracovník0.1%--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaDodávka hygienického
materiálu15.0000v EUR vr. DPH0.1%--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPrezliekanie, pranie a
žehlenie posteľnej bielizne a uterákov5.0000EUR vr. DPH/mesiac0.1%--45.Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia
na základe predložených nových cien alebo nových hodnôt:Vzorce na prepočítanie bodov jednotlivých kritérií:K1=(najnižší návrh/váš
návrh) x váha na kritériu č.1K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.2K3=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu
č.3K4=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.4Ak niekto z uchádzačov uvedie vo svojej ponuke 0 (nula) udeľuje sa mu plný
počet bodov za dané kritérium. Bodové ohodnotenie ostatných sa určí podľa vzorca: Počet bodov i-teho uchádzača = k/(n+1) k=
maximálny počet bodov za kritérium n= počet lepších ponúkVzorec na výpočet celkových bodov:Kc=K1 + K2 + K3 + K46. všetky
príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu: Technické podmienky: Počítač s
operačným systémom Windows (Vista, Win 7 a vyššie). Širokopásmový prístup na Internet. Internetový prehliadač Google Chrome
ver.23, Mozilla Firefox ver. 1.5., MS Internet Explorer ver. 6.x alebo vyššie verzie týchto prehliadačov. Internetový prehliadač musí
podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom. Inštalovanú podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4
integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola a stiahnutie). V internetovom prehliadači prednastavený jazyk "Slovenčina".
V prípade nejasností detailnejšie informácie technického zabezpečenia elektronickej aukcie možno získať u pracovníkov centra
podpory 037 655 1111. 7. Doplňujúce informácie: Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v
internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad
30) používajte internetový prehliadač Google Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 Spôsob riešenia nepredvídateľných situácii: V prípade vzniku objektívnych problémov na strane verejného obstarávateľa (napr.
výpadok elektrickej energie) si vyhradzuje verejný obstarávateľ právo elektronickú aukciu zopakovať za dodržania všetkých
podmienok v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. AUKČNÝ PORIADOK Všeobecné informácie: Podmienkou pre zapojenie cenovej ponuky od uchádzača je súhlas s aukčným
poriadkom Centrálnej obstarávacej agentúry, prevádzkovateľom portálu evob.sk. Uchádzač potvrdzuje súhlasom, že údaje, ktoré sú
uvedené v jeho profile, sú správne, aktuálne a riadne zapísané v Obchodnom registri SR, príp. Živnostenskom registri SR. V prípade, že
dôjde k technickej poruche na strane uchádzača, prípadne na strane poskytovateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo na ďalší postup:
- obstarávateľ môže vyhlásiť víťaza bez možnosti obnovenia výberového konania - obstarávateľ obnoví výberové konanie a oznámi
túto skutočnosť všetkým zapojeným dodávateľom - zruší aukciu Obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické
problémy. Všetky reklamácie smerujte priamo na prevádzkovateľa portálu. Zapojením do aukcie sa uchádzač zaväzuje dodať predmet
obstarávania v dohodnutom rozsahu a plniť jednotlivé kritéria súťaže podľa zadania. V prípade, že uchádzač nedodrží podmienky
súťaže, obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu víťaza aukcie. Elektronická aukcia Testovacia elektronická aukcia: - Je sprístupnená
60 minút pred začatím ostrej aukcie. - Uchádzač môže ľubovoľne meniť svoju ponuku. Po ukončení testovacej aukcie systém nastaví
pôvodné hodnoty ponuky a automaticky reštartuje testovaciu aukciu do ostrej. - V prípade, že sa tak nestane, pre obnovenie stránky
stlačte funkčnú klávesu F5. Priebeh elektronickej aukcie: - Zadávanie nových hodnôt kritérií sa píše do políčka na riadku príslušného
kritéria a potvrdzuje sa tlačítkom enter, alebo tlačítkom “zmeň“. - Zmena viacerých hodnôt naraz sa vykonáva tlačítkom “zmeň naraz“.
Hodnoty, ktoré nie sú v systéme potvrdené sa Vám vyznačia červeným číslom. - Elektronická aukcia je časovo vymedzená
obstarávateľom termínom od – do. - Elektronická aukcia je sprístupnená vždy len na jednom počítači. - V elektronickej aukcii uchádzač
mení hodnoty kritérií podľa stanovených pravidiel. - Pravidlá pre kritériá: Maximálny krok - je maximálne prípustná hodnota, o ktorú
môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Maximálny krok je stanovený v
absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Maximálny krok sa počíta od
hodnoty ponuky uchádzača, ktorý je na prvom mieste. Minimálny krok - je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač
jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Minimálny krok je stanovený v absolútnej hodnote,
alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Minimálny krok sa počíta od hodnoty Vašej ponuky.
Limit – je hraničná hodnota, ktorú obstarávateľ akceptuje pri predkladaní nových hodnôt kritérií. Rovnosť ponúk: V elektronickej aukcii
nie je povolené dorovnať ponuku uchádzača na prvom mieste. V prípade, že sa uchádzač pokúsi dorovnať ponuku na prvom mieste,
systém ho upozorní, že to nie je možné a že je nutné zadať inú kombináciu hodnôt kritérií. Od lehoty zahájenia elektronickej aukcie
bude môcť uchádzač sledovať: - svoje návrhy na plnenie kritérií, - počet bodov, ktoré sú mu za ne aktuálne pridelené, - svoje aktuálne
umiestnenie, - návrhy na plnenie kritérií uchádzača, ktorý je v aktuálne na prvom mieste, - počet bodov, ktorý je pridelený
uchádzačovi, ktorý je v aktuálne na prvom mieste - čas do konca elektronickej aukcie Ukončenie elektronickej aukcie: Spôsob
ukončenia elektronickej aukcie je uvedený vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii a to: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí
elektronickú aukciu, a) ak na základe výzvy na účasť v elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, b) ak
nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto
prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá
nesmie byť kratšia, než dve minúty Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom
prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad 30)
používajte internetový prehliadačGoogle Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 UPOZORNENIE: Námietky k nefunkčnosti aukčnej siene, ktoré prídu po ukončení elektronickej aukcie, budú považované za
neopodstatnené. Aukčný poriadok je aktualizovaný k 21.10.2013 Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok - piatok od 9.00
- 16.00 tel: +421 37 655 1111 email: support@Evob.sk
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Text: Oznamujeme Vám, že ste splnili všetky podmienky pre účast v elektronickej aukcii pre verejnú zákazku: Predmet elektronickej
aukcie: Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Hanulova 5/D, Bratislava Zadávateľ: Slovenská agentúra životného
prostredia Pre potvrdenie účasti v elektronickej aukcii kliknite sem. Pre vstup do aukčnej siene použite nasledujúci internetový odkaz:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12453&aid=c5cb2833ab627b0043dd2baf5de942d0 Internetový odkaz bude aktívny hodinu
pred časom začatia EA uvedením v elektronickej výzve. Internetový odkaz Vám umožní vstup do elektronickej aukcie a do testovacej
elektronickej aukcie. 1. Dátum a čas začatia elektronickej aukcie: Ostré kolo: Od: 16.12.2013 11:00:00 Do: 16.12.2013 11:30:00
Testovacie kolo: Od: 16.12.2013 10:00:00 Do: 16.12.2013 10:59:00 2. Spôsob skončenia elektronickej aukcie: Elektronická aukcia
bude ukončená podľa § 43 odst. 11 písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Čas etapy: 2 minúty Počet etáp:
neobmedzený3. Poradie po úvodnom vyhodnotení: 5Vaše body po ukončení I kola:53.91 4. Prvky, ktorých hodnoty budú predmetom
elektronickej aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách:Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPravidelné upratovanie60.0000EUR vr. DPH /m20.1%--4Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaNepravidelné upratovanie20.0000EUR vr. DPH
/hod/1pracovník0.1%--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaDodávka hygienického
materiálu15.0000v EUR vr. DPH0.1%--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPrezliekanie, pranie a
žehlenie posteľnej bielizne a uterákov5.0000EUR vr. DPH/mesiac0.1%--45.Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia
na základe predložených nových cien alebo nových hodnôt:Vzorce na prepočítanie bodov jednotlivých kritérií:K1=(najnižší návrh/váš
návrh) x váha na kritériu č.1K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.2K3=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu
č.3K4=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.4Ak niekto z uchádzačov uvedie vo svojej ponuke 0 (nula) udeľuje sa mu plný
počet bodov za dané kritérium. Bodové ohodnotenie ostatných sa určí podľa vzorca: Počet bodov i-teho uchádzača = k/(n+1) k=
maximálny počet bodov za kritérium n= počet lepších ponúkVzorec na výpočet celkových bodov:Kc=K1 + K2 + K3 + K46. všetky
príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu: Technické podmienky: Počítač s
operačným systémom Windows (Vista, Win 7 a vyššie). Širokopásmový prístup na Internet. Internetový prehliadač Google Chrome
ver.23, Mozilla Firefox ver. 1.5., MS Internet Explorer ver. 6.x alebo vyššie verzie týchto prehliadačov. Internetový prehliadač musí
podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom. Inštalovanú podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4
integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola a stiahnutie). V internetovom prehliadači prednastavený jazyk "Slovenčina".
V prípade nejasností detailnejšie informácie technického zabezpečenia elektronickej aukcie možno získať u pracovníkov centra
podpory 037 655 1111. 7. Doplňujúce informácie: Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v
internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad
30) používajte internetový prehliadač Google Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 Spôsob riešenia nepredvídateľných situácii: V prípade vzniku objektívnych problémov na strane verejného obstarávateľa (napr.
výpadok elektrickej energie) si vyhradzuje verejný obstarávateľ právo elektronickú aukciu zopakovať za dodržania všetkých
podmienok v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. AUKČNÝ PORIADOK Všeobecné informácie: Podmienkou pre zapojenie cenovej ponuky od uchádzača je súhlas s aukčným
poriadkom Centrálnej obstarávacej agentúry, prevádzkovateľom portálu evob.sk. Uchádzač potvrdzuje súhlasom, že údaje, ktoré sú
uvedené v jeho profile, sú správne, aktuálne a riadne zapísané v Obchodnom registri SR, príp. Živnostenskom registri SR. V prípade, že
dôjde k technickej poruche na strane uchádzača, prípadne na strane poskytovateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo na ďalší postup:
- obstarávateľ môže vyhlásiť víťaza bez možnosti obnovenia výberového konania - obstarávateľ obnoví výberové konanie a oznámi
túto skutočnosť všetkým zapojeným dodávateľom - zruší aukciu Obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické
problémy. Všetky reklamácie smerujte priamo na prevádzkovateľa portálu. Zapojením do aukcie sa uchádzač zaväzuje dodať predmet
obstarávania v dohodnutom rozsahu a plniť jednotlivé kritéria súťaže podľa zadania. V prípade, že uchádzač nedodrží podmienky
súťaže, obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu víťaza aukcie. Elektronická aukcia Testovacia elektronická aukcia: - Je sprístupnená
60 minút pred začatím ostrej aukcie. - Uchádzač môže ľubovoľne meniť svoju ponuku. Po ukončení testovacej aukcie systém nastaví
pôvodné hodnoty ponuky a automaticky reštartuje testovaciu aukciu do ostrej. - V prípade, že sa tak nestane, pre obnovenie stránky
stlačte funkčnú klávesu F5. Priebeh elektronickej aukcie: - Zadávanie nových hodnôt kritérií sa píše do políčka na riadku príslušného
kritéria a potvrdzuje sa tlačítkom enter, alebo tlačítkom “zmeň“. - Zmena viacerých hodnôt naraz sa vykonáva tlačítkom “zmeň naraz“.
Hodnoty, ktoré nie sú v systéme potvrdené sa Vám vyznačia červeným číslom. - Elektronická aukcia je časovo vymedzená
obstarávateľom termínom od – do. - Elektronická aukcia je sprístupnená vždy len na jednom počítači. - V elektronickej aukcii uchádzač
mení hodnoty kritérií podľa stanovených pravidiel. - Pravidlá pre kritériá: Maximálny krok - je maximálne prípustná hodnota, o ktorú
môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Maximálny krok je stanovený v
absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Maximálny krok sa počíta od
hodnoty ponuky uchádzača, ktorý je na prvom mieste. Minimálny krok - je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač
jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Minimálny krok je stanovený v absolútnej hodnote,
alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Minimálny krok sa počíta od hodnoty Vašej ponuky.
Limit – je hraničná hodnota, ktorú obstarávateľ akceptuje pri predkladaní nových hodnôt kritérií. Rovnosť ponúk: V elektronickej aukcii
nie je povolené dorovnať ponuku uchádzača na prvom mieste. V prípade, že sa uchádzač pokúsi dorovnať ponuku na prvom mieste,
systém ho upozorní, že to nie je možné a že je nutné zadať inú kombináciu hodnôt kritérií. Od lehoty zahájenia elektronickej aukcie
bude môcť uchádzač sledovať: - svoje návrhy na plnenie kritérií, - počet bodov, ktoré sú mu za ne aktuálne pridelené, - svoje aktuálne
umiestnenie, - návrhy na plnenie kritérií uchádzača, ktorý je v aktuálne na prvom mieste, - počet bodov, ktorý je pridelený
uchádzačovi, ktorý je v aktuálne na prvom mieste - čas do konca elektronickej aukcie Ukončenie elektronickej aukcie: Spôsob
ukončenia elektronickej aukcie je uvedený vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii a to: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí
elektronickú aukciu, a) ak na základe výzvy na účasť v elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, b) ak
nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto
prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá
nesmie byť kratšia, než dve minúty Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom
prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad 30)
používajte internetový prehliadačGoogle Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 UPOZORNENIE: Námietky k nefunkčnosti aukčnej siene, ktoré prídu po ukončení elektronickej aukcie, budú považované za
neopodstatnené. Aukčný poriadok je aktualizovaný k 21.10.2013 Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok - piatok od 9.00
- 16.00 tel: +421 37 655 1111 email: support@Evob.sk
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Dátum: 2013-12-11 13:06:50
Odoslané:
Predmet: Výzva na účasť v elektronickej aukcii - zadávatel: Slovenská agentúra životného prostredia
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Text: Oznamujeme Vám, že ste splnili všetky podmienky pre účast v elektronickej aukcii pre verejnú zákazku: Predmet elektronickej
aukcie: Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Hanulova 5/D, Bratislava Zadávateľ: Slovenská agentúra životného
prostredia Pre potvrdenie účasti v elektronickej aukcii kliknite sem. Pre vstup do aukčnej siene použite nasledujúci internetový odkaz:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12453&aid=d68eddfc2a482f1ea515c2af557f89fa Internetový odkaz bude aktívny hodinu
pred časom začatia EA uvedením v elektronickej výzve. Internetový odkaz Vám umožní vstup do elektronickej aukcie a do testovacej
elektronickej aukcie. 1. Dátum a čas začatia elektronickej aukcie: Ostré kolo: Od: 16.12.2013 11:00:00 Do: 16.12.2013 11:30:00
Testovacie kolo: Od: 16.12.2013 10:00:00 Do: 16.12.2013 10:59:00 2. Spôsob skončenia elektronickej aukcie: Elektronická aukcia
bude ukončená podľa § 43 odst. 11 písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Čas etapy: 2 minúty Počet etáp:
neobmedzený3. Poradie po úvodnom vyhodnotení: 6Vaše body po ukončení I kola:51.70 4. Prvky, ktorých hodnoty budú predmetom
elektronickej aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách:Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPravidelné upratovanie60.0000EUR vr. DPH /m20.1%--4Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaNepravidelné upratovanie20.0000EUR vr. DPH
/hod/1pracovník0.1%--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaDodávka hygienického
materiálu15.0000v EUR vr. DPH0.1%--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPrezliekanie, pranie a
žehlenie posteľnej bielizne a uterákov5.0000EUR vr. DPH/mesiac0.1%--45.Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia
na základe predložených nových cien alebo nových hodnôt:Vzorce na prepočítanie bodov jednotlivých kritérií:K1=(najnižší návrh/váš
návrh) x váha na kritériu č.1K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.2K3=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu
č.3K4=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.4Ak niekto z uchádzačov uvedie vo svojej ponuke 0 (nula) udeľuje sa mu plný
počet bodov za dané kritérium. Bodové ohodnotenie ostatných sa určí podľa vzorca: Počet bodov i-teho uchádzača = k/(n+1) k=
maximálny počet bodov za kritérium n= počet lepších ponúkVzorec na výpočet celkových bodov:Kc=K1 + K2 + K3 + K46. všetky
príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu: Technické podmienky: Počítač s
operačným systémom Windows (Vista, Win 7 a vyššie). Širokopásmový prístup na Internet. Internetový prehliadač Google Chrome
ver.23, Mozilla Firefox ver. 1.5., MS Internet Explorer ver. 6.x alebo vyššie verzie týchto prehliadačov. Internetový prehliadač musí
podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom. Inštalovanú podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4
integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola a stiahnutie). V internetovom prehliadači prednastavený jazyk "Slovenčina".
V prípade nejasností detailnejšie informácie technického zabezpečenia elektronickej aukcie možno získať u pracovníkov centra
podpory 037 655 1111. 7. Doplňujúce informácie: Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v
internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad
30) používajte internetový prehliadač Google Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 Spôsob riešenia nepredvídateľných situácii: V prípade vzniku objektívnych problémov na strane verejného obstarávateľa (napr.
výpadok elektrickej energie) si vyhradzuje verejný obstarávateľ právo elektronickú aukciu zopakovať za dodržania všetkých
podmienok v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. AUKČNÝ PORIADOK Všeobecné informácie: Podmienkou pre zapojenie cenovej ponuky od uchádzača je súhlas s aukčným
poriadkom Centrálnej obstarávacej agentúry, prevádzkovateľom portálu evob.sk. Uchádzač potvrdzuje súhlasom, že údaje, ktoré sú
uvedené v jeho profile, sú správne, aktuálne a riadne zapísané v Obchodnom registri SR, príp. Živnostenskom registri SR. V prípade, že
dôjde k technickej poruche na strane uchádzača, prípadne na strane poskytovateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo na ďalší postup:
- obstarávateľ môže vyhlásiť víťaza bez možnosti obnovenia výberového konania - obstarávateľ obnoví výberové konanie a oznámi
túto skutočnosť všetkým zapojeným dodávateľom - zruší aukciu Obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické
problémy. Všetky reklamácie smerujte priamo na prevádzkovateľa portálu. Zapojením do aukcie sa uchádzač zaväzuje dodať predmet
obstarávania v dohodnutom rozsahu a plniť jednotlivé kritéria súťaže podľa zadania. V prípade, že uchádzač nedodrží podmienky
súťaže, obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu víťaza aukcie. Elektronická aukcia Testovacia elektronická aukcia: - Je sprístupnená
60 minút pred začatím ostrej aukcie. - Uchádzač môže ľubovoľne meniť svoju ponuku. Po ukončení testovacej aukcie systém nastaví
pôvodné hodnoty ponuky a automaticky reštartuje testovaciu aukciu do ostrej. - V prípade, že sa tak nestane, pre obnovenie stránky
stlačte funkčnú klávesu F5. Priebeh elektronickej aukcie: - Zadávanie nových hodnôt kritérií sa píše do políčka na riadku príslušného
kritéria a potvrdzuje sa tlačítkom enter, alebo tlačítkom “zmeň“. - Zmena viacerých hodnôt naraz sa vykonáva tlačítkom “zmeň naraz“.
Hodnoty, ktoré nie sú v systéme potvrdené sa Vám vyznačia červeným číslom. - Elektronická aukcia je časovo vymedzená
obstarávateľom termínom od – do. - Elektronická aukcia je sprístupnená vždy len na jednom počítači. - V elektronickej aukcii uchádzač
mení hodnoty kritérií podľa stanovených pravidiel. - Pravidlá pre kritériá: Maximálny krok - je maximálne prípustná hodnota, o ktorú
môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Maximálny krok je stanovený v
absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Maximálny krok sa počíta od
hodnoty ponuky uchádzača, ktorý je na prvom mieste. Minimálny krok - je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač
jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Minimálny krok je stanovený v absolútnej hodnote,
alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Minimálny krok sa počíta od hodnoty Vašej ponuky.
Limit – je hraničná hodnota, ktorú obstarávateľ akceptuje pri predkladaní nových hodnôt kritérií. Rovnosť ponúk: V elektronickej aukcii
nie je povolené dorovnať ponuku uchádzača na prvom mieste. V prípade, že sa uchádzač pokúsi dorovnať ponuku na prvom mieste,
systém ho upozorní, že to nie je možné a že je nutné zadať inú kombináciu hodnôt kritérií. Od lehoty zahájenia elektronickej aukcie
bude môcť uchádzač sledovať: - svoje návrhy na plnenie kritérií, - počet bodov, ktoré sú mu za ne aktuálne pridelené, - svoje aktuálne
umiestnenie, - návrhy na plnenie kritérií uchádzača, ktorý je v aktuálne na prvom mieste, - počet bodov, ktorý je pridelený
uchádzačovi, ktorý je v aktuálne na prvom mieste - čas do konca elektronickej aukcie Ukončenie elektronickej aukcie: Spôsob
ukončenia elektronickej aukcie je uvedený vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii a to: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí
elektronickú aukciu, a) ak na základe výzvy na účasť v elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, b) ak
nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto
prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá
nesmie byť kratšia, než dve minúty Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom
prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad 30)
používajte internetový prehliadačGoogle Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 UPOZORNENIE: Námietky k nefunkčnosti aukčnej siene, ktoré prídu po ukončení elektronickej aukcie, budú považované za
neopodstatnené. Aukčný poriadok je aktualizovaný k 21.10.2013 Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok - piatok od 9.00
- 16.00 tel: +421 37 655 1111 email: support@Evob.sk
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Dátum: 2013-12-11 13:06:50
Odoslané: tuleja@dussmann.sk
Predmet: Výzva na účasť v elektronickej aukcii - zadávatel: Slovenská agentúra životného prostredia
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Text: Oznamujeme Vám, že ste splnili všetky podmienky pre účast v elektronickej aukcii pre verejnú zákazku: Predmet elektronickej
aukcie: Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Hanulova 5/D, Bratislava Zadávateľ: Slovenská agentúra životného
prostredia Pre potvrdenie účasti v elektronickej aukcii kliknite sem. Pre vstup do aukčnej siene použite nasledujúci internetový odkaz:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12453&aid=d68eddfc2a482f1ea515c2af557f89fa Internetový odkaz bude aktívny hodinu
pred časom začatia EA uvedením v elektronickej výzve. Internetový odkaz Vám umožní vstup do elektronickej aukcie a do testovacej
elektronickej aukcie. 1. Dátum a čas začatia elektronickej aukcie: Ostré kolo: Od: 16.12.2013 11:00:00 Do: 16.12.2013 11:30:00
Testovacie kolo: Od: 16.12.2013 10:00:00 Do: 16.12.2013 10:59:00 2. Spôsob skončenia elektronickej aukcie: Elektronická aukcia
bude ukončená podľa § 43 odst. 11 písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Čas etapy: 2 minúty Počet etáp:
neobmedzený3. Poradie po úvodnom vyhodnotení: 6Vaše body po ukončení I kola:51.70 4. Prvky, ktorých hodnoty budú predmetom
elektronickej aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách:Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPravidelné upratovanie60.0000EUR vr. DPH /m20.1%--4Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaNepravidelné upratovanie20.0000EUR vr. DPH
/hod/1pracovník0.1%--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaDodávka hygienického
materiálu15.0000v EUR vr. DPH0.1%--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPrezliekanie, pranie a
žehlenie posteľnej bielizne a uterákov5.0000EUR vr. DPH/mesiac0.1%--45.Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia
na základe predložených nových cien alebo nových hodnôt:Vzorce na prepočítanie bodov jednotlivých kritérií:K1=(najnižší návrh/váš
návrh) x váha na kritériu č.1K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.2K3=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu
č.3K4=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.4Ak niekto z uchádzačov uvedie vo svojej ponuke 0 (nula) udeľuje sa mu plný
počet bodov za dané kritérium. Bodové ohodnotenie ostatných sa určí podľa vzorca: Počet bodov i-teho uchádzača = k/(n+1) k=
maximálny počet bodov za kritérium n= počet lepších ponúkVzorec na výpočet celkových bodov:Kc=K1 + K2 + K3 + K46. všetky
príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu: Technické podmienky: Počítač s
operačným systémom Windows (Vista, Win 7 a vyššie). Širokopásmový prístup na Internet. Internetový prehliadač Google Chrome
ver.23, Mozilla Firefox ver. 1.5., MS Internet Explorer ver. 6.x alebo vyššie verzie týchto prehliadačov. Internetový prehliadač musí
podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom. Inštalovanú podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4
integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola a stiahnutie). V internetovom prehliadači prednastavený jazyk "Slovenčina".
V prípade nejasností detailnejšie informácie technického zabezpečenia elektronickej aukcie možno získať u pracovníkov centra
podpory 037 655 1111. 7. Doplňujúce informácie: Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v
internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad
30) používajte internetový prehliadač Google Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 Spôsob riešenia nepredvídateľných situácii: V prípade vzniku objektívnych problémov na strane verejného obstarávateľa (napr.
výpadok elektrickej energie) si vyhradzuje verejný obstarávateľ právo elektronickú aukciu zopakovať za dodržania všetkých
podmienok v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. AUKČNÝ PORIADOK Všeobecné informácie: Podmienkou pre zapojenie cenovej ponuky od uchádzača je súhlas s aukčným
poriadkom Centrálnej obstarávacej agentúry, prevádzkovateľom portálu evob.sk. Uchádzač potvrdzuje súhlasom, že údaje, ktoré sú
uvedené v jeho profile, sú správne, aktuálne a riadne zapísané v Obchodnom registri SR, príp. Živnostenskom registri SR. V prípade, že
dôjde k technickej poruche na strane uchádzača, prípadne na strane poskytovateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo na ďalší postup:
- obstarávateľ môže vyhlásiť víťaza bez možnosti obnovenia výberového konania - obstarávateľ obnoví výberové konanie a oznámi
túto skutočnosť všetkým zapojeným dodávateľom - zruší aukciu Obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické
problémy. Všetky reklamácie smerujte priamo na prevádzkovateľa portálu. Zapojením do aukcie sa uchádzač zaväzuje dodať predmet
obstarávania v dohodnutom rozsahu a plniť jednotlivé kritéria súťaže podľa zadania. V prípade, že uchádzač nedodrží podmienky
súťaže, obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu víťaza aukcie. Elektronická aukcia Testovacia elektronická aukcia: - Je sprístupnená
60 minút pred začatím ostrej aukcie. - Uchádzač môže ľubovoľne meniť svoju ponuku. Po ukončení testovacej aukcie systém nastaví
pôvodné hodnoty ponuky a automaticky reštartuje testovaciu aukciu do ostrej. - V prípade, že sa tak nestane, pre obnovenie stránky
stlačte funkčnú klávesu F5. Priebeh elektronickej aukcie: - Zadávanie nových hodnôt kritérií sa píše do políčka na riadku príslušného
kritéria a potvrdzuje sa tlačítkom enter, alebo tlačítkom “zmeň“. - Zmena viacerých hodnôt naraz sa vykonáva tlačítkom “zmeň naraz“.
Hodnoty, ktoré nie sú v systéme potvrdené sa Vám vyznačia červeným číslom. - Elektronická aukcia je časovo vymedzená
obstarávateľom termínom od – do. - Elektronická aukcia je sprístupnená vždy len na jednom počítači. - V elektronickej aukcii uchádzač
mení hodnoty kritérií podľa stanovených pravidiel. - Pravidlá pre kritériá: Maximálny krok - je maximálne prípustná hodnota, o ktorú
môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Maximálny krok je stanovený v
absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Maximálny krok sa počíta od
hodnoty ponuky uchádzača, ktorý je na prvom mieste. Minimálny krok - je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač
jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Minimálny krok je stanovený v absolútnej hodnote,
alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Minimálny krok sa počíta od hodnoty Vašej ponuky.
Limit – je hraničná hodnota, ktorú obstarávateľ akceptuje pri predkladaní nových hodnôt kritérií. Rovnosť ponúk: V elektronickej aukcii
nie je povolené dorovnať ponuku uchádzača na prvom mieste. V prípade, že sa uchádzač pokúsi dorovnať ponuku na prvom mieste,
systém ho upozorní, že to nie je možné a že je nutné zadať inú kombináciu hodnôt kritérií. Od lehoty zahájenia elektronickej aukcie
bude môcť uchádzač sledovať: - svoje návrhy na plnenie kritérií, - počet bodov, ktoré sú mu za ne aktuálne pridelené, - svoje aktuálne
umiestnenie, - návrhy na plnenie kritérií uchádzača, ktorý je v aktuálne na prvom mieste, - počet bodov, ktorý je pridelený
uchádzačovi, ktorý je v aktuálne na prvom mieste - čas do konca elektronickej aukcie Ukončenie elektronickej aukcie: Spôsob
ukončenia elektronickej aukcie je uvedený vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii a to: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí
elektronickú aukciu, a) ak na základe výzvy na účasť v elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, b) ak
nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto
prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá
nesmie byť kratšia, než dve minúty Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom
prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad 30)
používajte internetový prehliadačGoogle Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 UPOZORNENIE: Námietky k nefunkčnosti aukčnej siene, ktoré prídu po ukončení elektronickej aukcie, budú považované za
neopodstatnené. Aukčný poriadok je aktualizovaný k 21.10.2013 Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok - piatok od 9.00
- 16.00 tel: +421 37 655 1111 email: support@Evob.sk
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Text: Oznamujeme Vám, že ste splnili všetky podmienky pre účast v elektronickej aukcii pre verejnú zákazku: Predmet elektronickej
aukcie: Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Hanulova 5/D, Bratislava Zadávateľ: Slovenská agentúra životného
prostredia Pre potvrdenie účasti v elektronickej aukcii kliknite sem. Pre vstup do aukčnej siene použite nasledujúci internetový odkaz:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12453&aid=da59e616bc7c98fcca364f1aabb932e3 Internetový odkaz bude aktívny hodinu
pred časom začatia EA uvedením v elektronickej výzve. Internetový odkaz Vám umožní vstup do elektronickej aukcie a do testovacej
elektronickej aukcie. 1. Dátum a čas začatia elektronickej aukcie: Ostré kolo: Od: 16.12.2013 11:00:00 Do: 16.12.2013 11:30:00
Testovacie kolo: Od: 16.12.2013 10:00:00 Do: 16.12.2013 10:59:00 2. Spôsob skončenia elektronickej aukcie: Elektronická aukcia
bude ukončená podľa § 43 odst. 11 písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Čas etapy: 2 minúty Počet etáp:
neobmedzený3. Poradie po úvodnom vyhodnotení: 4Vaše body po ukončení I kola:68.27 4. Prvky, ktorých hodnoty budú predmetom
elektronickej aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách:Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPravidelné upratovanie60.0000EUR vr. DPH /m20.1%--4Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaNepravidelné upratovanie20.0000EUR vr. DPH
/hod/1pracovník0.1%--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaDodávka hygienického
materiálu15.0000v EUR vr. DPH0.1%--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPrezliekanie, pranie a
žehlenie posteľnej bielizne a uterákov5.0000EUR vr. DPH/mesiac0.1%--45.Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia
na základe predložených nových cien alebo nových hodnôt:Vzorce na prepočítanie bodov jednotlivých kritérií:K1=(najnižší návrh/váš
návrh) x váha na kritériu č.1K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.2K3=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu
č.3K4=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.4Ak niekto z uchádzačov uvedie vo svojej ponuke 0 (nula) udeľuje sa mu plný
počet bodov za dané kritérium. Bodové ohodnotenie ostatných sa určí podľa vzorca: Počet bodov i-teho uchádzača = k/(n+1) k=
maximálny počet bodov za kritérium n= počet lepších ponúkVzorec na výpočet celkových bodov:Kc=K1 + K2 + K3 + K46. všetky
príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu: Technické podmienky: Počítač s
operačným systémom Windows (Vista, Win 7 a vyššie). Širokopásmový prístup na Internet. Internetový prehliadač Google Chrome
ver.23, Mozilla Firefox ver. 1.5., MS Internet Explorer ver. 6.x alebo vyššie verzie týchto prehliadačov. Internetový prehliadač musí
podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom. Inštalovanú podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4
integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola a stiahnutie). V internetovom prehliadači prednastavený jazyk "Slovenčina".
V prípade nejasností detailnejšie informácie technického zabezpečenia elektronickej aukcie možno získať u pracovníkov centra
podpory 037 655 1111. 7. Doplňujúce informácie: Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v
internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad
30) používajte internetový prehliadač Google Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 Spôsob riešenia nepredvídateľných situácii: V prípade vzniku objektívnych problémov na strane verejného obstarávateľa (napr.
výpadok elektrickej energie) si vyhradzuje verejný obstarávateľ právo elektronickú aukciu zopakovať za dodržania všetkých
podmienok v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. AUKČNÝ PORIADOK Všeobecné informácie: Podmienkou pre zapojenie cenovej ponuky od uchádzača je súhlas s aukčným
poriadkom Centrálnej obstarávacej agentúry, prevádzkovateľom portálu evob.sk. Uchádzač potvrdzuje súhlasom, že údaje, ktoré sú
uvedené v jeho profile, sú správne, aktuálne a riadne zapísané v Obchodnom registri SR, príp. Živnostenskom registri SR. V prípade, že
dôjde k technickej poruche na strane uchádzača, prípadne na strane poskytovateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo na ďalší postup:
- obstarávateľ môže vyhlásiť víťaza bez možnosti obnovenia výberového konania - obstarávateľ obnoví výberové konanie a oznámi
túto skutočnosť všetkým zapojeným dodávateľom - zruší aukciu Obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické
problémy. Všetky reklamácie smerujte priamo na prevádzkovateľa portálu. Zapojením do aukcie sa uchádzač zaväzuje dodať predmet
obstarávania v dohodnutom rozsahu a plniť jednotlivé kritéria súťaže podľa zadania. V prípade, že uchádzač nedodrží podmienky
súťaže, obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu víťaza aukcie. Elektronická aukcia Testovacia elektronická aukcia: - Je sprístupnená
60 minút pred začatím ostrej aukcie. - Uchádzač môže ľubovoľne meniť svoju ponuku. Po ukončení testovacej aukcie systém nastaví
pôvodné hodnoty ponuky a automaticky reštartuje testovaciu aukciu do ostrej. - V prípade, že sa tak nestane, pre obnovenie stránky
stlačte funkčnú klávesu F5. Priebeh elektronickej aukcie: - Zadávanie nových hodnôt kritérií sa píše do políčka na riadku príslušného
kritéria a potvrdzuje sa tlačítkom enter, alebo tlačítkom “zmeň“. - Zmena viacerých hodnôt naraz sa vykonáva tlačítkom “zmeň naraz“.
Hodnoty, ktoré nie sú v systéme potvrdené sa Vám vyznačia červeným číslom. - Elektronická aukcia je časovo vymedzená
obstarávateľom termínom od – do. - Elektronická aukcia je sprístupnená vždy len na jednom počítači. - V elektronickej aukcii uchádzač
mení hodnoty kritérií podľa stanovených pravidiel. - Pravidlá pre kritériá: Maximálny krok - je maximálne prípustná hodnota, o ktorú
môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Maximálny krok je stanovený v
absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Maximálny krok sa počíta od
hodnoty ponuky uchádzača, ktorý je na prvom mieste. Minimálny krok - je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač
jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Minimálny krok je stanovený v absolútnej hodnote,
alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Minimálny krok sa počíta od hodnoty Vašej ponuky.
Limit – je hraničná hodnota, ktorú obstarávateľ akceptuje pri predkladaní nových hodnôt kritérií. Rovnosť ponúk: V elektronickej aukcii
nie je povolené dorovnať ponuku uchádzača na prvom mieste. V prípade, že sa uchádzač pokúsi dorovnať ponuku na prvom mieste,
systém ho upozorní, že to nie je možné a že je nutné zadať inú kombináciu hodnôt kritérií. Od lehoty zahájenia elektronickej aukcie
bude môcť uchádzač sledovať: - svoje návrhy na plnenie kritérií, - počet bodov, ktoré sú mu za ne aktuálne pridelené, - svoje aktuálne
umiestnenie, - návrhy na plnenie kritérií uchádzača, ktorý je v aktuálne na prvom mieste, - počet bodov, ktorý je pridelený
uchádzačovi, ktorý je v aktuálne na prvom mieste - čas do konca elektronickej aukcie Ukončenie elektronickej aukcie: Spôsob
ukončenia elektronickej aukcie je uvedený vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii a to: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí
elektronickú aukciu, a) ak na základe výzvy na účasť v elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, b) ak
nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto
prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá
nesmie byť kratšia, než dve minúty Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom
prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad 30)
používajte internetový prehliadačGoogle Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 UPOZORNENIE: Námietky k nefunkčnosti aukčnej siene, ktoré prídu po ukončení elektronickej aukcie, budú považované za
neopodstatnené. Aukčný poriadok je aktualizovaný k 21.10.2013 Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok - piatok od 9.00
- 16.00 tel: +421 37 655 1111 email: support@Evob.sk
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Text: Oznamujeme Vám, že ste splnili všetky podmienky pre účast v elektronickej aukcii pre verejnú zákazku: Predmet elektronickej
aukcie: Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Hanulova 5/D, Bratislava Zadávateľ: Slovenská agentúra životného
prostredia Pre potvrdenie účasti v elektronickej aukcii kliknite sem. Pre vstup do aukčnej siene použite nasledujúci internetový odkaz:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12453&aid=da59e616bc7c98fcca364f1aabb932e3 Internetový odkaz bude aktívny hodinu
pred časom začatia EA uvedením v elektronickej výzve. Internetový odkaz Vám umožní vstup do elektronickej aukcie a do testovacej
elektronickej aukcie. 1. Dátum a čas začatia elektronickej aukcie: Ostré kolo: Od: 16.12.2013 11:00:00 Do: 16.12.2013 11:30:00
Testovacie kolo: Od: 16.12.2013 10:00:00 Do: 16.12.2013 10:59:00 2. Spôsob skončenia elektronickej aukcie: Elektronická aukcia
bude ukončená podľa § 43 odst. 11 písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Čas etapy: 2 minúty Počet etáp:
neobmedzený3. Poradie po úvodnom vyhodnotení: 4Vaše body po ukončení I kola:68.27 4. Prvky, ktorých hodnoty budú predmetom
elektronickej aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách:Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPravidelné upratovanie60.0000EUR vr. DPH /m20.1%--4Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaNepravidelné upratovanie20.0000EUR vr. DPH
/hod/1pracovník0.1%--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaDodávka hygienického
materiálu15.0000v EUR vr. DPH0.1%--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPrezliekanie, pranie a
žehlenie posteľnej bielizne a uterákov5.0000EUR vr. DPH/mesiac0.1%--45.Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia
na základe predložených nových cien alebo nových hodnôt:Vzorce na prepočítanie bodov jednotlivých kritérií:K1=(najnižší návrh/váš
návrh) x váha na kritériu č.1K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.2K3=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu
č.3K4=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.4Ak niekto z uchádzačov uvedie vo svojej ponuke 0 (nula) udeľuje sa mu plný
počet bodov za dané kritérium. Bodové ohodnotenie ostatných sa určí podľa vzorca: Počet bodov i-teho uchádzača = k/(n+1) k=
maximálny počet bodov za kritérium n= počet lepších ponúkVzorec na výpočet celkových bodov:Kc=K1 + K2 + K3 + K46. všetky
príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu: Technické podmienky: Počítač s
operačným systémom Windows (Vista, Win 7 a vyššie). Širokopásmový prístup na Internet. Internetový prehliadač Google Chrome
ver.23, Mozilla Firefox ver. 1.5., MS Internet Explorer ver. 6.x alebo vyššie verzie týchto prehliadačov. Internetový prehliadač musí
podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom. Inštalovanú podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4
integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola a stiahnutie). V internetovom prehliadači prednastavený jazyk "Slovenčina".
V prípade nejasností detailnejšie informácie technického zabezpečenia elektronickej aukcie možno získať u pracovníkov centra
podpory 037 655 1111. 7. Doplňujúce informácie: Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v
internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad
30) používajte internetový prehliadač Google Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 Spôsob riešenia nepredvídateľných situácii: V prípade vzniku objektívnych problémov na strane verejného obstarávateľa (napr.
výpadok elektrickej energie) si vyhradzuje verejný obstarávateľ právo elektronickú aukciu zopakovať za dodržania všetkých
podmienok v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. AUKČNÝ PORIADOK Všeobecné informácie: Podmienkou pre zapojenie cenovej ponuky od uchádzača je súhlas s aukčným
poriadkom Centrálnej obstarávacej agentúry, prevádzkovateľom portálu evob.sk. Uchádzač potvrdzuje súhlasom, že údaje, ktoré sú
uvedené v jeho profile, sú správne, aktuálne a riadne zapísané v Obchodnom registri SR, príp. Živnostenskom registri SR. V prípade, že
dôjde k technickej poruche na strane uchádzača, prípadne na strane poskytovateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo na ďalší postup:
- obstarávateľ môže vyhlásiť víťaza bez možnosti obnovenia výberového konania - obstarávateľ obnoví výberové konanie a oznámi
túto skutočnosť všetkým zapojeným dodávateľom - zruší aukciu Obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické
problémy. Všetky reklamácie smerujte priamo na prevádzkovateľa portálu. Zapojením do aukcie sa uchádzač zaväzuje dodať predmet
obstarávania v dohodnutom rozsahu a plniť jednotlivé kritéria súťaže podľa zadania. V prípade, že uchádzač nedodrží podmienky
súťaže, obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu víťaza aukcie. Elektronická aukcia Testovacia elektronická aukcia: - Je sprístupnená
60 minút pred začatím ostrej aukcie. - Uchádzač môže ľubovoľne meniť svoju ponuku. Po ukončení testovacej aukcie systém nastaví
pôvodné hodnoty ponuky a automaticky reštartuje testovaciu aukciu do ostrej. - V prípade, že sa tak nestane, pre obnovenie stránky
stlačte funkčnú klávesu F5. Priebeh elektronickej aukcie: - Zadávanie nových hodnôt kritérií sa píše do políčka na riadku príslušného
kritéria a potvrdzuje sa tlačítkom enter, alebo tlačítkom “zmeň“. - Zmena viacerých hodnôt naraz sa vykonáva tlačítkom “zmeň naraz“.
Hodnoty, ktoré nie sú v systéme potvrdené sa Vám vyznačia červeným číslom. - Elektronická aukcia je časovo vymedzená
obstarávateľom termínom od – do. - Elektronická aukcia je sprístupnená vždy len na jednom počítači. - V elektronickej aukcii uchádzač
mení hodnoty kritérií podľa stanovených pravidiel. - Pravidlá pre kritériá: Maximálny krok - je maximálne prípustná hodnota, o ktorú
môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Maximálny krok je stanovený v
absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Maximálny krok sa počíta od
hodnoty ponuky uchádzača, ktorý je na prvom mieste. Minimálny krok - je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač
jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Minimálny krok je stanovený v absolútnej hodnote,
alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Minimálny krok sa počíta od hodnoty Vašej ponuky.
Limit – je hraničná hodnota, ktorú obstarávateľ akceptuje pri predkladaní nových hodnôt kritérií. Rovnosť ponúk: V elektronickej aukcii
nie je povolené dorovnať ponuku uchádzača na prvom mieste. V prípade, že sa uchádzač pokúsi dorovnať ponuku na prvom mieste,
systém ho upozorní, že to nie je možné a že je nutné zadať inú kombináciu hodnôt kritérií. Od lehoty zahájenia elektronickej aukcie
bude môcť uchádzač sledovať: - svoje návrhy na plnenie kritérií, - počet bodov, ktoré sú mu za ne aktuálne pridelené, - svoje aktuálne
umiestnenie, - návrhy na plnenie kritérií uchádzača, ktorý je v aktuálne na prvom mieste, - počet bodov, ktorý je pridelený
uchádzačovi, ktorý je v aktuálne na prvom mieste - čas do konca elektronickej aukcie Ukončenie elektronickej aukcie: Spôsob
ukončenia elektronickej aukcie je uvedený vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii a to: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí
elektronickú aukciu, a) ak na základe výzvy na účasť v elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, b) ak
nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto
prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá
nesmie byť kratšia, než dve minúty Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom
prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad 30)
používajte internetový prehliadačGoogle Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 UPOZORNENIE: Námietky k nefunkčnosti aukčnej siene, ktoré prídu po ukončení elektronickej aukcie, budú považované za
neopodstatnené. Aukčný poriadok je aktualizovaný k 21.10.2013 Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok - piatok od 9.00
- 16.00 tel: +421 37 655 1111 email: support@Evob.sk
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Dátum: 2013-12-11 13:06:50
Odoslané:
Predmet: Výzva na účasť v elektronickej aukcii - zadávatel: Slovenská agentúra životného prostredia
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Text: Oznamujeme Vám, že ste splnili všetky podmienky pre účast v elektronickej aukcii pre verejnú zákazku: Predmet elektronickej
aukcie: Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Hanulova 5/D, Bratislava Zadávateľ: Slovenská agentúra životného
prostredia Pre potvrdenie účasti v elektronickej aukcii kliknite sem. Pre vstup do aukčnej siene použite nasledujúci internetový odkaz:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12453&aid=5af3f997e9fc6bc3524d9eff3ffb7610 Internetový odkaz bude aktívny hodinu pred
časom začatia EA uvedením v elektronickej výzve. Internetový odkaz Vám umožní vstup do elektronickej aukcie a do testovacej
elektronickej aukcie. 1. Dátum a čas začatia elektronickej aukcie: Ostré kolo: Od: 16.12.2013 11:00:00 Do: 16.12.2013 11:30:00
Testovacie kolo: Od: 16.12.2013 10:00:00 Do: 16.12.2013 10:59:00 2. Spôsob skončenia elektronickej aukcie: Elektronická aukcia
bude ukončená podľa § 43 odst. 11 písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Čas etapy: 2 minúty Počet etáp:
neobmedzený3. Poradie po úvodnom vyhodnotení: 2Vaše body po ukončení I kola:80.25 4. Prvky, ktorých hodnoty budú predmetom
elektronickej aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách:Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPravidelné upratovanie60.0000EUR vr. DPH /m20.1%--4Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaNepravidelné upratovanie20.0000EUR vr. DPH
/hod/1pracovník0.1%--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaDodávka hygienického
materiálu15.0000v EUR vr. DPH0.1%--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPrezliekanie, pranie a
žehlenie posteľnej bielizne a uterákov5.0000EUR vr. DPH/mesiac0.1%--45.Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia
na základe predložených nových cien alebo nových hodnôt:Vzorce na prepočítanie bodov jednotlivých kritérií:K1=(najnižší návrh/váš
návrh) x váha na kritériu č.1K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.2K3=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu
č.3K4=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.4Ak niekto z uchádzačov uvedie vo svojej ponuke 0 (nula) udeľuje sa mu plný
počet bodov za dané kritérium. Bodové ohodnotenie ostatných sa určí podľa vzorca: Počet bodov i-teho uchádzača = k/(n+1) k=
maximálny počet bodov za kritérium n= počet lepších ponúkVzorec na výpočet celkových bodov:Kc=K1 + K2 + K3 + K46. všetky
príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu: Technické podmienky: Počítač s
operačným systémom Windows (Vista, Win 7 a vyššie). Širokopásmový prístup na Internet. Internetový prehliadač Google Chrome
ver.23, Mozilla Firefox ver. 1.5., MS Internet Explorer ver. 6.x alebo vyššie verzie týchto prehliadačov. Internetový prehliadač musí
podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom. Inštalovanú podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4
integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola a stiahnutie). V internetovom prehliadači prednastavený jazyk "Slovenčina".
V prípade nejasností detailnejšie informácie technického zabezpečenia elektronickej aukcie možno získať u pracovníkov centra
podpory 037 655 1111. 7. Doplňujúce informácie: Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v
internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad
30) používajte internetový prehliadač Google Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 Spôsob riešenia nepredvídateľných situácii: V prípade vzniku objektívnych problémov na strane verejného obstarávateľa (napr.
výpadok elektrickej energie) si vyhradzuje verejný obstarávateľ právo elektronickú aukciu zopakovať za dodržania všetkých
podmienok v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. AUKČNÝ PORIADOK Všeobecné informácie: Podmienkou pre zapojenie cenovej ponuky od uchádzača je súhlas s aukčným
poriadkom Centrálnej obstarávacej agentúry, prevádzkovateľom portálu evob.sk. Uchádzač potvrdzuje súhlasom, že údaje, ktoré sú
uvedené v jeho profile, sú správne, aktuálne a riadne zapísané v Obchodnom registri SR, príp. Živnostenskom registri SR. V prípade, že
dôjde k technickej poruche na strane uchádzača, prípadne na strane poskytovateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo na ďalší postup:
- obstarávateľ môže vyhlásiť víťaza bez možnosti obnovenia výberového konania - obstarávateľ obnoví výberové konanie a oznámi
túto skutočnosť všetkým zapojeným dodávateľom - zruší aukciu Obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické
problémy. Všetky reklamácie smerujte priamo na prevádzkovateľa portálu. Zapojením do aukcie sa uchádzač zaväzuje dodať predmet
obstarávania v dohodnutom rozsahu a plniť jednotlivé kritéria súťaže podľa zadania. V prípade, že uchádzač nedodrží podmienky
súťaže, obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu víťaza aukcie. Elektronická aukcia Testovacia elektronická aukcia: - Je sprístupnená
60 minút pred začatím ostrej aukcie. - Uchádzač môže ľubovoľne meniť svoju ponuku. Po ukončení testovacej aukcie systém nastaví
pôvodné hodnoty ponuky a automaticky reštartuje testovaciu aukciu do ostrej. - V prípade, že sa tak nestane, pre obnovenie stránky
stlačte funkčnú klávesu F5. Priebeh elektronickej aukcie: - Zadávanie nových hodnôt kritérií sa píše do políčka na riadku príslušného
kritéria a potvrdzuje sa tlačítkom enter, alebo tlačítkom “zmeň“. - Zmena viacerých hodnôt naraz sa vykonáva tlačítkom “zmeň naraz“.
Hodnoty, ktoré nie sú v systéme potvrdené sa Vám vyznačia červeným číslom. - Elektronická aukcia je časovo vymedzená
obstarávateľom termínom od – do. - Elektronická aukcia je sprístupnená vždy len na jednom počítači. - V elektronickej aukcii uchádzač
mení hodnoty kritérií podľa stanovených pravidiel. - Pravidlá pre kritériá: Maximálny krok - je maximálne prípustná hodnota, o ktorú
môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Maximálny krok je stanovený v
absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Maximálny krok sa počíta od
hodnoty ponuky uchádzača, ktorý je na prvom mieste. Minimálny krok - je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač
jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Minimálny krok je stanovený v absolútnej hodnote,
alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Minimálny krok sa počíta od hodnoty Vašej ponuky.
Limit – je hraničná hodnota, ktorú obstarávateľ akceptuje pri predkladaní nových hodnôt kritérií. Rovnosť ponúk: V elektronickej aukcii
nie je povolené dorovnať ponuku uchádzača na prvom mieste. V prípade, že sa uchádzač pokúsi dorovnať ponuku na prvom mieste,
systém ho upozorní, že to nie je možné a že je nutné zadať inú kombináciu hodnôt kritérií. Od lehoty zahájenia elektronickej aukcie
bude môcť uchádzač sledovať: - svoje návrhy na plnenie kritérií, - počet bodov, ktoré sú mu za ne aktuálne pridelené, - svoje aktuálne
umiestnenie, - návrhy na plnenie kritérií uchádzača, ktorý je v aktuálne na prvom mieste, - počet bodov, ktorý je pridelený
uchádzačovi, ktorý je v aktuálne na prvom mieste - čas do konca elektronickej aukcie Ukončenie elektronickej aukcie: Spôsob
ukončenia elektronickej aukcie je uvedený vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii a to: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí
elektronickú aukciu, a) ak na základe výzvy na účasť v elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, b) ak
nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto
prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá
nesmie byť kratšia, než dve minúty Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom
prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad 30)
používajte internetový prehliadačGoogle Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 UPOZORNENIE: Námietky k nefunkčnosti aukčnej siene, ktoré prídu po ukončení elektronickej aukcie, budú považované za
neopodstatnené. Aukčný poriadok je aktualizovaný k 21.10.2013 Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok - piatok od 9.00
- 16.00 tel: +421 37 655 1111 email: support@Evob.sk
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Dátum: 2013-12-11 13:06:50
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Text: Oznamujeme Vám, že ste splnili všetky podmienky pre účast v elektronickej aukcii pre verejnú zákazku: Predmet elektronickej
aukcie: Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Hanulova 5/D, Bratislava Zadávateľ: Slovenská agentúra životného
prostredia Pre potvrdenie účasti v elektronickej aukcii kliknite sem. Pre vstup do aukčnej siene použite nasledujúci internetový odkaz:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12453&aid=5af3f997e9fc6bc3524d9eff3ffb7610 Internetový odkaz bude aktívny hodinu pred
časom začatia EA uvedením v elektronickej výzve. Internetový odkaz Vám umožní vstup do elektronickej aukcie a do testovacej
elektronickej aukcie. 1. Dátum a čas začatia elektronickej aukcie: Ostré kolo: Od: 16.12.2013 11:00:00 Do: 16.12.2013 11:30:00
Testovacie kolo: Od: 16.12.2013 10:00:00 Do: 16.12.2013 10:59:00 2. Spôsob skončenia elektronickej aukcie: Elektronická aukcia
bude ukončená podľa § 43 odst. 11 písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Čas etapy: 2 minúty Počet etáp:
neobmedzený3. Poradie po úvodnom vyhodnotení: 2Vaše body po ukončení I kola:80.25 4. Prvky, ktorých hodnoty budú predmetom
elektronickej aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách:Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPravidelné upratovanie60.0000EUR vr. DPH /m20.1%--4Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaNepravidelné upratovanie20.0000EUR vr. DPH
/hod/1pracovník0.1%--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaDodávka hygienického
materiálu15.0000v EUR vr. DPH0.1%--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPrezliekanie, pranie a
žehlenie posteľnej bielizne a uterákov5.0000EUR vr. DPH/mesiac0.1%--45.Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia
na základe predložených nových cien alebo nových hodnôt:Vzorce na prepočítanie bodov jednotlivých kritérií:K1=(najnižší návrh/váš
návrh) x váha na kritériu č.1K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.2K3=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu
č.3K4=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.4Ak niekto z uchádzačov uvedie vo svojej ponuke 0 (nula) udeľuje sa mu plný
počet bodov za dané kritérium. Bodové ohodnotenie ostatných sa určí podľa vzorca: Počet bodov i-teho uchádzača = k/(n+1) k=
maximálny počet bodov za kritérium n= počet lepších ponúkVzorec na výpočet celkových bodov:Kc=K1 + K2 + K3 + K46. všetky
príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu: Technické podmienky: Počítač s
operačným systémom Windows (Vista, Win 7 a vyššie). Širokopásmový prístup na Internet. Internetový prehliadač Google Chrome
ver.23, Mozilla Firefox ver. 1.5., MS Internet Explorer ver. 6.x alebo vyššie verzie týchto prehliadačov. Internetový prehliadač musí
podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom. Inštalovanú podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4
integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola a stiahnutie). V internetovom prehliadači prednastavený jazyk "Slovenčina".
V prípade nejasností detailnejšie informácie technického zabezpečenia elektronickej aukcie možno získať u pracovníkov centra
podpory 037 655 1111. 7. Doplňujúce informácie: Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v
internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad
30) používajte internetový prehliadač Google Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 Spôsob riešenia nepredvídateľných situácii: V prípade vzniku objektívnych problémov na strane verejného obstarávateľa (napr.
výpadok elektrickej energie) si vyhradzuje verejný obstarávateľ právo elektronickú aukciu zopakovať za dodržania všetkých
podmienok v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. AUKČNÝ PORIADOK Všeobecné informácie: Podmienkou pre zapojenie cenovej ponuky od uchádzača je súhlas s aukčným
poriadkom Centrálnej obstarávacej agentúry, prevádzkovateľom portálu evob.sk. Uchádzač potvrdzuje súhlasom, že údaje, ktoré sú
uvedené v jeho profile, sú správne, aktuálne a riadne zapísané v Obchodnom registri SR, príp. Živnostenskom registri SR. V prípade, že
dôjde k technickej poruche na strane uchádzača, prípadne na strane poskytovateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo na ďalší postup:
- obstarávateľ môže vyhlásiť víťaza bez možnosti obnovenia výberového konania - obstarávateľ obnoví výberové konanie a oznámi
túto skutočnosť všetkým zapojeným dodávateľom - zruší aukciu Obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické
problémy. Všetky reklamácie smerujte priamo na prevádzkovateľa portálu. Zapojením do aukcie sa uchádzač zaväzuje dodať predmet
obstarávania v dohodnutom rozsahu a plniť jednotlivé kritéria súťaže podľa zadania. V prípade, že uchádzač nedodrží podmienky
súťaže, obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu víťaza aukcie. Elektronická aukcia Testovacia elektronická aukcia: - Je sprístupnená
60 minút pred začatím ostrej aukcie. - Uchádzač môže ľubovoľne meniť svoju ponuku. Po ukončení testovacej aukcie systém nastaví
pôvodné hodnoty ponuky a automaticky reštartuje testovaciu aukciu do ostrej. - V prípade, že sa tak nestane, pre obnovenie stránky
stlačte funkčnú klávesu F5. Priebeh elektronickej aukcie: - Zadávanie nových hodnôt kritérií sa píše do políčka na riadku príslušného
kritéria a potvrdzuje sa tlačítkom enter, alebo tlačítkom “zmeň“. - Zmena viacerých hodnôt naraz sa vykonáva tlačítkom “zmeň naraz“.
Hodnoty, ktoré nie sú v systéme potvrdené sa Vám vyznačia červeným číslom. - Elektronická aukcia je časovo vymedzená
obstarávateľom termínom od – do. - Elektronická aukcia je sprístupnená vždy len na jednom počítači. - V elektronickej aukcii uchádzač
mení hodnoty kritérií podľa stanovených pravidiel. - Pravidlá pre kritériá: Maximálny krok - je maximálne prípustná hodnota, o ktorú
môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Maximálny krok je stanovený v
absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Maximálny krok sa počíta od
hodnoty ponuky uchádzača, ktorý je na prvom mieste. Minimálny krok - je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač
jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Minimálny krok je stanovený v absolútnej hodnote,
alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Minimálny krok sa počíta od hodnoty Vašej ponuky.
Limit – je hraničná hodnota, ktorú obstarávateľ akceptuje pri predkladaní nových hodnôt kritérií. Rovnosť ponúk: V elektronickej aukcii
nie je povolené dorovnať ponuku uchádzača na prvom mieste. V prípade, že sa uchádzač pokúsi dorovnať ponuku na prvom mieste,
systém ho upozorní, že to nie je možné a že je nutné zadať inú kombináciu hodnôt kritérií. Od lehoty zahájenia elektronickej aukcie
bude môcť uchádzač sledovať: - svoje návrhy na plnenie kritérií, - počet bodov, ktoré sú mu za ne aktuálne pridelené, - svoje aktuálne
umiestnenie, - návrhy na plnenie kritérií uchádzača, ktorý je v aktuálne na prvom mieste, - počet bodov, ktorý je pridelený
uchádzačovi, ktorý je v aktuálne na prvom mieste - čas do konca elektronickej aukcie Ukončenie elektronickej aukcie: Spôsob
ukončenia elektronickej aukcie je uvedený vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii a to: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí
elektronickú aukciu, a) ak na základe výzvy na účasť v elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, b) ak
nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto
prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá
nesmie byť kratšia, než dve minúty Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom
prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad 30)
používajte internetový prehliadačGoogle Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 UPOZORNENIE: Námietky k nefunkčnosti aukčnej siene, ktoré prídu po ukončení elektronickej aukcie, budú považované za
neopodstatnené. Aukčný poriadok je aktualizovaný k 21.10.2013 Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok - piatok od 9.00
- 16.00 tel: +421 37 655 1111 email: support@Evob.sk
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Odoslané:
Predmet: Výzva na účasť v elektronickej aukcii - zadávatel: Slovenská agentúra životného prostredia
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Text: Oznamujeme Vám, že ste splnili všetky podmienky pre účast v elektronickej aukcii pre verejnú zákazku: Predmet elektronickej
aukcie: Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Hanulova 5/D, Bratislava Zadávateľ: Slovenská agentúra životného
prostredia Pre potvrdenie účasti v elektronickej aukcii kliknite sem. Pre vstup do aukčnej siene použite nasledujúci internetový odkaz:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12453&aid=75fe15b61880c380a426ac51089060c0 Internetový odkaz bude aktívny hodinu
pred časom začatia EA uvedením v elektronickej výzve. Internetový odkaz Vám umožní vstup do elektronickej aukcie a do testovacej
elektronickej aukcie. 1. Dátum a čas začatia elektronickej aukcie: Ostré kolo: Od: 16.12.2013 11:00:00 Do: 16.12.2013 11:30:00
Testovacie kolo: Od: 16.12.2013 10:00:00 Do: 16.12.2013 10:59:00 2. Spôsob skončenia elektronickej aukcie: Elektronická aukcia
bude ukončená podľa § 43 odst. 11 písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Čas etapy: 2 minúty Počet etáp:
neobmedzený3. Poradie po úvodnom vyhodnotení: 1Vaše body po ukončení I kola:81.06 4. Prvky, ktorých hodnoty budú predmetom
elektronickej aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách:Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPravidelné upratovanie60.0000EUR vr. DPH /m20.1%--4Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaNepravidelné upratovanie20.0000EUR vr. DPH
/hod/1pracovník0.1%--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaDodávka hygienického
materiálu15.0000v EUR vr. DPH0.1%--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPrezliekanie, pranie a
žehlenie posteľnej bielizne a uterákov5.0000EUR vr. DPH/mesiac0.1%--45.Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia
na základe predložených nových cien alebo nových hodnôt:Vzorce na prepočítanie bodov jednotlivých kritérií:K1=(najnižší návrh/váš
návrh) x váha na kritériu č.1K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.2K3=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu
č.3K4=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.4Ak niekto z uchádzačov uvedie vo svojej ponuke 0 (nula) udeľuje sa mu plný
počet bodov za dané kritérium. Bodové ohodnotenie ostatných sa určí podľa vzorca: Počet bodov i-teho uchádzača = k/(n+1) k=
maximálny počet bodov za kritérium n= počet lepších ponúkVzorec na výpočet celkových bodov:Kc=K1 + K2 + K3 + K46. všetky
príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu: Technické podmienky: Počítač s
operačným systémom Windows (Vista, Win 7 a vyššie). Širokopásmový prístup na Internet. Internetový prehliadač Google Chrome
ver.23, Mozilla Firefox ver. 1.5., MS Internet Explorer ver. 6.x alebo vyššie verzie týchto prehliadačov. Internetový prehliadač musí
podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom. Inštalovanú podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4
integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola a stiahnutie). V internetovom prehliadači prednastavený jazyk "Slovenčina".
V prípade nejasností detailnejšie informácie technického zabezpečenia elektronickej aukcie možno získať u pracovníkov centra
podpory 037 655 1111. 7. Doplňujúce informácie: Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v
internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad
30) používajte internetový prehliadač Google Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 Spôsob riešenia nepredvídateľných situácii: V prípade vzniku objektívnych problémov na strane verejného obstarávateľa (napr.
výpadok elektrickej energie) si vyhradzuje verejný obstarávateľ právo elektronickú aukciu zopakovať za dodržania všetkých
podmienok v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. AUKČNÝ PORIADOK Všeobecné informácie: Podmienkou pre zapojenie cenovej ponuky od uchádzača je súhlas s aukčným
poriadkom Centrálnej obstarávacej agentúry, prevádzkovateľom portálu evob.sk. Uchádzač potvrdzuje súhlasom, že údaje, ktoré sú
uvedené v jeho profile, sú správne, aktuálne a riadne zapísané v Obchodnom registri SR, príp. Živnostenskom registri SR. V prípade, že
dôjde k technickej poruche na strane uchádzača, prípadne na strane poskytovateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo na ďalší postup:
- obstarávateľ môže vyhlásiť víťaza bez možnosti obnovenia výberového konania - obstarávateľ obnoví výberové konanie a oznámi
túto skutočnosť všetkým zapojeným dodávateľom - zruší aukciu Obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické
problémy. Všetky reklamácie smerujte priamo na prevádzkovateľa portálu. Zapojením do aukcie sa uchádzač zaväzuje dodať predmet
obstarávania v dohodnutom rozsahu a plniť jednotlivé kritéria súťaže podľa zadania. V prípade, že uchádzač nedodrží podmienky
súťaže, obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu víťaza aukcie. Elektronická aukcia Testovacia elektronická aukcia: - Je sprístupnená
60 minút pred začatím ostrej aukcie. - Uchádzač môže ľubovoľne meniť svoju ponuku. Po ukončení testovacej aukcie systém nastaví
pôvodné hodnoty ponuky a automaticky reštartuje testovaciu aukciu do ostrej. - V prípade, že sa tak nestane, pre obnovenie stránky
stlačte funkčnú klávesu F5. Priebeh elektronickej aukcie: - Zadávanie nových hodnôt kritérií sa píše do políčka na riadku príslušného
kritéria a potvrdzuje sa tlačítkom enter, alebo tlačítkom “zmeň“. - Zmena viacerých hodnôt naraz sa vykonáva tlačítkom “zmeň naraz“.
Hodnoty, ktoré nie sú v systéme potvrdené sa Vám vyznačia červeným číslom. - Elektronická aukcia je časovo vymedzená
obstarávateľom termínom od – do. - Elektronická aukcia je sprístupnená vždy len na jednom počítači. - V elektronickej aukcii uchádzač
mení hodnoty kritérií podľa stanovených pravidiel. - Pravidlá pre kritériá: Maximálny krok - je maximálne prípustná hodnota, o ktorú
môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Maximálny krok je stanovený v
absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Maximálny krok sa počíta od
hodnoty ponuky uchádzača, ktorý je na prvom mieste. Minimálny krok - je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač
jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Minimálny krok je stanovený v absolútnej hodnote,
alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Minimálny krok sa počíta od hodnoty Vašej ponuky.
Limit – je hraničná hodnota, ktorú obstarávateľ akceptuje pri predkladaní nových hodnôt kritérií. Rovnosť ponúk: V elektronickej aukcii
nie je povolené dorovnať ponuku uchádzača na prvom mieste. V prípade, že sa uchádzač pokúsi dorovnať ponuku na prvom mieste,
systém ho upozorní, že to nie je možné a že je nutné zadať inú kombináciu hodnôt kritérií. Od lehoty zahájenia elektronickej aukcie
bude môcť uchádzač sledovať: - svoje návrhy na plnenie kritérií, - počet bodov, ktoré sú mu za ne aktuálne pridelené, - svoje aktuálne
umiestnenie, - návrhy na plnenie kritérií uchádzača, ktorý je v aktuálne na prvom mieste, - počet bodov, ktorý je pridelený
uchádzačovi, ktorý je v aktuálne na prvom mieste - čas do konca elektronickej aukcie Ukončenie elektronickej aukcie: Spôsob
ukončenia elektronickej aukcie je uvedený vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii a to: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí
elektronickú aukciu, a) ak na základe výzvy na účasť v elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, b) ak
nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto
prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá
nesmie byť kratšia, než dve minúty Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom
prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad 30)
používajte internetový prehliadačGoogle Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 UPOZORNENIE: Námietky k nefunkčnosti aukčnej siene, ktoré prídu po ukončení elektronickej aukcie, budú považované za
neopodstatnené. Aukčný poriadok je aktualizovaný k 21.10.2013 Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok - piatok od 9.00
- 16.00 tel: +421 37 655 1111 email: support@Evob.sk
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Text: Oznamujeme Vám, že ste splnili všetky podmienky pre účast v elektronickej aukcii pre verejnú zákazku: Predmet elektronickej
aukcie: Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Hanulova 5/D, Bratislava Zadávateľ: Slovenská agentúra životného
prostredia Pre potvrdenie účasti v elektronickej aukcii kliknite sem. Pre vstup do aukčnej siene použite nasledujúci internetový odkaz:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12453&aid=75fe15b61880c380a426ac51089060c0 Internetový odkaz bude aktívny hodinu
pred časom začatia EA uvedením v elektronickej výzve. Internetový odkaz Vám umožní vstup do elektronickej aukcie a do testovacej
elektronickej aukcie. 1. Dátum a čas začatia elektronickej aukcie: Ostré kolo: Od: 16.12.2013 11:00:00 Do: 16.12.2013 11:30:00
Testovacie kolo: Od: 16.12.2013 10:00:00 Do: 16.12.2013 10:59:00 2. Spôsob skončenia elektronickej aukcie: Elektronická aukcia
bude ukončená podľa § 43 odst. 11 písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Čas etapy: 2 minúty Počet etáp:
neobmedzený3. Poradie po úvodnom vyhodnotení: 1Vaše body po ukončení I kola:81.06 4. Prvky, ktorých hodnoty budú predmetom
elektronickej aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách:Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPravidelné upratovanie60.0000EUR vr. DPH /m20.1%--4Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaNepravidelné upratovanie20.0000EUR vr. DPH
/hod/1pracovník0.1%--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaDodávka hygienického
materiálu15.0000v EUR vr. DPH0.1%--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPrezliekanie, pranie a
žehlenie posteľnej bielizne a uterákov5.0000EUR vr. DPH/mesiac0.1%--45.Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia
na základe predložených nových cien alebo nových hodnôt:Vzorce na prepočítanie bodov jednotlivých kritérií:K1=(najnižší návrh/váš
návrh) x váha na kritériu č.1K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.2K3=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu
č.3K4=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.4Ak niekto z uchádzačov uvedie vo svojej ponuke 0 (nula) udeľuje sa mu plný
počet bodov za dané kritérium. Bodové ohodnotenie ostatných sa určí podľa vzorca: Počet bodov i-teho uchádzača = k/(n+1) k=
maximálny počet bodov za kritérium n= počet lepších ponúkVzorec na výpočet celkových bodov:Kc=K1 + K2 + K3 + K46. všetky
príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu: Technické podmienky: Počítač s
operačným systémom Windows (Vista, Win 7 a vyššie). Širokopásmový prístup na Internet. Internetový prehliadač Google Chrome
ver.23, Mozilla Firefox ver. 1.5., MS Internet Explorer ver. 6.x alebo vyššie verzie týchto prehliadačov. Internetový prehliadač musí
podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom. Inštalovanú podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4
integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola a stiahnutie). V internetovom prehliadači prednastavený jazyk "Slovenčina".
V prípade nejasností detailnejšie informácie technického zabezpečenia elektronickej aukcie možno získať u pracovníkov centra
podpory 037 655 1111. 7. Doplňujúce informácie: Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v
internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad
30) používajte internetový prehliadač Google Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 Spôsob riešenia nepredvídateľných situácii: V prípade vzniku objektívnych problémov na strane verejného obstarávateľa (napr.
výpadok elektrickej energie) si vyhradzuje verejný obstarávateľ právo elektronickú aukciu zopakovať za dodržania všetkých
podmienok v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. AUKČNÝ PORIADOK Všeobecné informácie: Podmienkou pre zapojenie cenovej ponuky od uchádzača je súhlas s aukčným
poriadkom Centrálnej obstarávacej agentúry, prevádzkovateľom portálu evob.sk. Uchádzač potvrdzuje súhlasom, že údaje, ktoré sú
uvedené v jeho profile, sú správne, aktuálne a riadne zapísané v Obchodnom registri SR, príp. Živnostenskom registri SR. V prípade, že
dôjde k technickej poruche na strane uchádzača, prípadne na strane poskytovateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo na ďalší postup:
- obstarávateľ môže vyhlásiť víťaza bez možnosti obnovenia výberového konania - obstarávateľ obnoví výberové konanie a oznámi
túto skutočnosť všetkým zapojeným dodávateľom - zruší aukciu Obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické
problémy. Všetky reklamácie smerujte priamo na prevádzkovateľa portálu. Zapojením do aukcie sa uchádzač zaväzuje dodať predmet
obstarávania v dohodnutom rozsahu a plniť jednotlivé kritéria súťaže podľa zadania. V prípade, že uchádzač nedodrží podmienky
súťaže, obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu víťaza aukcie. Elektronická aukcia Testovacia elektronická aukcia: - Je sprístupnená
60 minút pred začatím ostrej aukcie. - Uchádzač môže ľubovoľne meniť svoju ponuku. Po ukončení testovacej aukcie systém nastaví
pôvodné hodnoty ponuky a automaticky reštartuje testovaciu aukciu do ostrej. - V prípade, že sa tak nestane, pre obnovenie stránky
stlačte funkčnú klávesu F5. Priebeh elektronickej aukcie: - Zadávanie nových hodnôt kritérií sa píše do políčka na riadku príslušného
kritéria a potvrdzuje sa tlačítkom enter, alebo tlačítkom “zmeň“. - Zmena viacerých hodnôt naraz sa vykonáva tlačítkom “zmeň naraz“.
Hodnoty, ktoré nie sú v systéme potvrdené sa Vám vyznačia červeným číslom. - Elektronická aukcia je časovo vymedzená
obstarávateľom termínom od – do. - Elektronická aukcia je sprístupnená vždy len na jednom počítači. - V elektronickej aukcii uchádzač
mení hodnoty kritérií podľa stanovených pravidiel. - Pravidlá pre kritériá: Maximálny krok - je maximálne prípustná hodnota, o ktorú
môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Maximálny krok je stanovený v
absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Maximálny krok sa počíta od
hodnoty ponuky uchádzača, ktorý je na prvom mieste. Minimálny krok - je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač
jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Minimálny krok je stanovený v absolútnej hodnote,
alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Minimálny krok sa počíta od hodnoty Vašej ponuky.
Limit – je hraničná hodnota, ktorú obstarávateľ akceptuje pri predkladaní nových hodnôt kritérií. Rovnosť ponúk: V elektronickej aukcii
nie je povolené dorovnať ponuku uchádzača na prvom mieste. V prípade, že sa uchádzač pokúsi dorovnať ponuku na prvom mieste,
systém ho upozorní, že to nie je možné a že je nutné zadať inú kombináciu hodnôt kritérií. Od lehoty zahájenia elektronickej aukcie
bude môcť uchádzač sledovať: - svoje návrhy na plnenie kritérií, - počet bodov, ktoré sú mu za ne aktuálne pridelené, - svoje aktuálne
umiestnenie, - návrhy na plnenie kritérií uchádzača, ktorý je v aktuálne na prvom mieste, - počet bodov, ktorý je pridelený
uchádzačovi, ktorý je v aktuálne na prvom mieste - čas do konca elektronickej aukcie Ukončenie elektronickej aukcie: Spôsob
ukončenia elektronickej aukcie je uvedený vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii a to: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí
elektronickú aukciu, a) ak na základe výzvy na účasť v elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, b) ak
nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto
prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá
nesmie byť kratšia, než dve minúty Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom
prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad 30)
používajte internetový prehliadačGoogle Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 UPOZORNENIE: Námietky k nefunkčnosti aukčnej siene, ktoré prídu po ukončení elektronickej aukcie, budú považované za
neopodstatnené. Aukčný poriadok je aktualizovaný k 21.10.2013 Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok - piatok od 9.00
- 16.00 tel: +421 37 655 1111 email: support@Evob.sk
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Text: Oznamujeme Vám, že ste splnili všetky podmienky pre účast v elektronickej aukcii pre verejnú zákazku: Predmet elektronickej
aukcie: Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Hanulova 5/D, Bratislava Zadávateľ: Slovenská agentúra životného
prostredia Pre potvrdenie účasti v elektronickej aukcii kliknite sem. Pre vstup do aukčnej siene použite nasledujúci internetový odkaz:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12453&aid=8f94fc4cfb4992dea0b324050f63ba5d Internetový odkaz bude aktívny hodinu
pred časom začatia EA uvedením v elektronickej výzve. Internetový odkaz Vám umožní vstup do elektronickej aukcie a do testovacej
elektronickej aukcie. 1. Dátum a čas začatia elektronickej aukcie: Ostré kolo: Od: 16.12.2013 11:00:00 Do: 16.12.2013 11:30:00
Testovacie kolo: Od: 16.12.2013 10:00:00 Do: 16.12.2013 10:59:00 2. Spôsob skončenia elektronickej aukcie: Elektronická aukcia
bude ukončená podľa § 43 odst. 11 písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Čas etapy: 2 minúty Počet etáp:
neobmedzený3. Poradie po úvodnom vyhodnotení: 3Vaše body po ukončení I kola:70.93 4. Prvky, ktorých hodnoty budú predmetom
elektronickej aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách:Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPravidelné upratovanie60.0000EUR vr. DPH /m20.1%--4Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaNepravidelné upratovanie20.0000EUR vr. DPH
/hod/1pracovník0.1%--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaDodávka hygienického
materiálu15.0000v EUR vr. DPH0.1%--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPrezliekanie, pranie a
žehlenie posteľnej bielizne a uterákov5.0000EUR vr. DPH/mesiac0.1%--45.Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia
na základe predložených nových cien alebo nových hodnôt:Vzorce na prepočítanie bodov jednotlivých kritérií:K1=(najnižší návrh/váš
návrh) x váha na kritériu č.1K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.2K3=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu
č.3K4=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.4Ak niekto z uchádzačov uvedie vo svojej ponuke 0 (nula) udeľuje sa mu plný
počet bodov za dané kritérium. Bodové ohodnotenie ostatných sa určí podľa vzorca: Počet bodov i-teho uchádzača = k/(n+1) k=
maximálny počet bodov za kritérium n= počet lepších ponúkVzorec na výpočet celkových bodov:Kc=K1 + K2 + K3 + K46. všetky
príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu: Technické podmienky: Počítač s
operačným systémom Windows (Vista, Win 7 a vyššie). Širokopásmový prístup na Internet. Internetový prehliadač Google Chrome
ver.23, Mozilla Firefox ver. 1.5., MS Internet Explorer ver. 6.x alebo vyššie verzie týchto prehliadačov. Internetový prehliadač musí
podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom. Inštalovanú podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4
integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola a stiahnutie). V internetovom prehliadači prednastavený jazyk "Slovenčina".
V prípade nejasností detailnejšie informácie technického zabezpečenia elektronickej aukcie možno získať u pracovníkov centra
podpory 037 655 1111. 7. Doplňujúce informácie: Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v
internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad
30) používajte internetový prehliadač Google Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 Spôsob riešenia nepredvídateľných situácii: V prípade vzniku objektívnych problémov na strane verejného obstarávateľa (napr.
výpadok elektrickej energie) si vyhradzuje verejný obstarávateľ právo elektronickú aukciu zopakovať za dodržania všetkých
podmienok v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. AUKČNÝ PORIADOK Všeobecné informácie: Podmienkou pre zapojenie cenovej ponuky od uchádzača je súhlas s aukčným
poriadkom Centrálnej obstarávacej agentúry, prevádzkovateľom portálu evob.sk. Uchádzač potvrdzuje súhlasom, že údaje, ktoré sú
uvedené v jeho profile, sú správne, aktuálne a riadne zapísané v Obchodnom registri SR, príp. Živnostenskom registri SR. V prípade, že
dôjde k technickej poruche na strane uchádzača, prípadne na strane poskytovateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo na ďalší postup:
- obstarávateľ môže vyhlásiť víťaza bez možnosti obnovenia výberového konania - obstarávateľ obnoví výberové konanie a oznámi
túto skutočnosť všetkým zapojeným dodávateľom - zruší aukciu Obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické
problémy. Všetky reklamácie smerujte priamo na prevádzkovateľa portálu. Zapojením do aukcie sa uchádzač zaväzuje dodať predmet
obstarávania v dohodnutom rozsahu a plniť jednotlivé kritéria súťaže podľa zadania. V prípade, že uchádzač nedodrží podmienky
súťaže, obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu víťaza aukcie. Elektronická aukcia Testovacia elektronická aukcia: - Je sprístupnená
60 minút pred začatím ostrej aukcie. - Uchádzač môže ľubovoľne meniť svoju ponuku. Po ukončení testovacej aukcie systém nastaví
pôvodné hodnoty ponuky a automaticky reštartuje testovaciu aukciu do ostrej. - V prípade, že sa tak nestane, pre obnovenie stránky
stlačte funkčnú klávesu F5. Priebeh elektronickej aukcie: - Zadávanie nových hodnôt kritérií sa píše do políčka na riadku príslušného
kritéria a potvrdzuje sa tlačítkom enter, alebo tlačítkom “zmeň“. - Zmena viacerých hodnôt naraz sa vykonáva tlačítkom “zmeň naraz“.
Hodnoty, ktoré nie sú v systéme potvrdené sa Vám vyznačia červeným číslom. - Elektronická aukcia je časovo vymedzená
obstarávateľom termínom od – do. - Elektronická aukcia je sprístupnená vždy len na jednom počítači. - V elektronickej aukcii uchádzač
mení hodnoty kritérií podľa stanovených pravidiel. - Pravidlá pre kritériá: Maximálny krok - je maximálne prípustná hodnota, o ktorú
môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Maximálny krok je stanovený v
absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Maximálny krok sa počíta od
hodnoty ponuky uchádzača, ktorý je na prvom mieste. Minimálny krok - je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač
jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Minimálny krok je stanovený v absolútnej hodnote,
alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Minimálny krok sa počíta od hodnoty Vašej ponuky.
Limit – je hraničná hodnota, ktorú obstarávateľ akceptuje pri predkladaní nových hodnôt kritérií. Rovnosť ponúk: V elektronickej aukcii
nie je povolené dorovnať ponuku uchádzača na prvom mieste. V prípade, že sa uchádzač pokúsi dorovnať ponuku na prvom mieste,
systém ho upozorní, že to nie je možné a že je nutné zadať inú kombináciu hodnôt kritérií. Od lehoty zahájenia elektronickej aukcie
bude môcť uchádzač sledovať: - svoje návrhy na plnenie kritérií, - počet bodov, ktoré sú mu za ne aktuálne pridelené, - svoje aktuálne
umiestnenie, - návrhy na plnenie kritérií uchádzača, ktorý je v aktuálne na prvom mieste, - počet bodov, ktorý je pridelený
uchádzačovi, ktorý je v aktuálne na prvom mieste - čas do konca elektronickej aukcie Ukončenie elektronickej aukcie: Spôsob
ukončenia elektronickej aukcie je uvedený vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii a to: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí
elektronickú aukciu, a) ak na základe výzvy na účasť v elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, b) ak
nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto
prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá
nesmie byť kratšia, než dve minúty Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom
prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad 30)
používajte internetový prehliadačGoogle Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 UPOZORNENIE: Námietky k nefunkčnosti aukčnej siene, ktoré prídu po ukončení elektronickej aukcie, budú považované za
neopodstatnené. Aukčný poriadok je aktualizovaný k 21.10.2013 Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok - piatok od 9.00
- 16.00 tel: +421 37 655 1111 email: support@Evob.sk
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Text: Oznamujeme Vám, že ste splnili všetky podmienky pre účast v elektronickej aukcii pre verejnú zákazku: Predmet elektronickej
aukcie: Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Hanulova 5/D, Bratislava Zadávateľ: Slovenská agentúra životného
prostredia Pre potvrdenie účasti v elektronickej aukcii kliknite sem. Pre vstup do aukčnej siene použite nasledujúci internetový odkaz:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12453&aid=8f94fc4cfb4992dea0b324050f63ba5d Internetový odkaz bude aktívny hodinu
pred časom začatia EA uvedením v elektronickej výzve. Internetový odkaz Vám umožní vstup do elektronickej aukcie a do testovacej
elektronickej aukcie. 1. Dátum a čas začatia elektronickej aukcie: Ostré kolo: Od: 16.12.2013 11:00:00 Do: 16.12.2013 11:30:00
Testovacie kolo: Od: 16.12.2013 10:00:00 Do: 16.12.2013 10:59:00 2. Spôsob skončenia elektronickej aukcie: Elektronická aukcia
bude ukončená podľa § 43 odst. 11 písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Čas etapy: 2 minúty Počet etáp:
neobmedzený3. Poradie po úvodnom vyhodnotení: 3Vaše body po ukončení I kola:70.93 4. Prvky, ktorých hodnoty budú predmetom
elektronickej aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách:Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPravidelné upratovanie60.0000EUR vr. DPH /m20.1%--4Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaNepravidelné upratovanie20.0000EUR vr. DPH
/hod/1pracovník0.1%--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaDodávka hygienického
materiálu15.0000v EUR vr. DPH0.1%--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPrezliekanie, pranie a
žehlenie posteľnej bielizne a uterákov5.0000EUR vr. DPH/mesiac0.1%--45.Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia
na základe predložených nových cien alebo nových hodnôt:Vzorce na prepočítanie bodov jednotlivých kritérií:K1=(najnižší návrh/váš
návrh) x váha na kritériu č.1K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.2K3=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu
č.3K4=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.4Ak niekto z uchádzačov uvedie vo svojej ponuke 0 (nula) udeľuje sa mu plný
počet bodov za dané kritérium. Bodové ohodnotenie ostatných sa určí podľa vzorca: Počet bodov i-teho uchádzača = k/(n+1) k=
maximálny počet bodov za kritérium n= počet lepších ponúkVzorec na výpočet celkových bodov:Kc=K1 + K2 + K3 + K46. všetky
príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu: Technické podmienky: Počítač s
operačným systémom Windows (Vista, Win 7 a vyššie). Širokopásmový prístup na Internet. Internetový prehliadač Google Chrome
ver.23, Mozilla Firefox ver. 1.5., MS Internet Explorer ver. 6.x alebo vyššie verzie týchto prehliadačov. Internetový prehliadač musí
podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom. Inštalovanú podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4
integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola a stiahnutie). V internetovom prehliadači prednastavený jazyk "Slovenčina".
V prípade nejasností detailnejšie informácie technického zabezpečenia elektronickej aukcie možno získať u pracovníkov centra
podpory 037 655 1111. 7. Doplňujúce informácie: Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v
internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad
30) používajte internetový prehliadač Google Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 Spôsob riešenia nepredvídateľných situácii: V prípade vzniku objektívnych problémov na strane verejného obstarávateľa (napr.
výpadok elektrickej energie) si vyhradzuje verejný obstarávateľ právo elektronickú aukciu zopakovať za dodržania všetkých
podmienok v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. AUKČNÝ PORIADOK Všeobecné informácie: Podmienkou pre zapojenie cenovej ponuky od uchádzača je súhlas s aukčným
poriadkom Centrálnej obstarávacej agentúry, prevádzkovateľom portálu evob.sk. Uchádzač potvrdzuje súhlasom, že údaje, ktoré sú
uvedené v jeho profile, sú správne, aktuálne a riadne zapísané v Obchodnom registri SR, príp. Živnostenskom registri SR. V prípade, že
dôjde k technickej poruche na strane uchádzača, prípadne na strane poskytovateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo na ďalší postup:
- obstarávateľ môže vyhlásiť víťaza bez možnosti obnovenia výberového konania - obstarávateľ obnoví výberové konanie a oznámi
túto skutočnosť všetkým zapojeným dodávateľom - zruší aukciu Obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické
problémy. Všetky reklamácie smerujte priamo na prevádzkovateľa portálu. Zapojením do aukcie sa uchádzač zaväzuje dodať predmet
obstarávania v dohodnutom rozsahu a plniť jednotlivé kritéria súťaže podľa zadania. V prípade, že uchádzač nedodrží podmienky
súťaže, obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu víťaza aukcie. Elektronická aukcia Testovacia elektronická aukcia: - Je sprístupnená
60 minút pred začatím ostrej aukcie. - Uchádzač môže ľubovoľne meniť svoju ponuku. Po ukončení testovacej aukcie systém nastaví
pôvodné hodnoty ponuky a automaticky reštartuje testovaciu aukciu do ostrej. - V prípade, že sa tak nestane, pre obnovenie stránky
stlačte funkčnú klávesu F5. Priebeh elektronickej aukcie: - Zadávanie nových hodnôt kritérií sa píše do políčka na riadku príslušného
kritéria a potvrdzuje sa tlačítkom enter, alebo tlačítkom “zmeň“. - Zmena viacerých hodnôt naraz sa vykonáva tlačítkom “zmeň naraz“.
Hodnoty, ktoré nie sú v systéme potvrdené sa Vám vyznačia červeným číslom. - Elektronická aukcia je časovo vymedzená
obstarávateľom termínom od – do. - Elektronická aukcia je sprístupnená vždy len na jednom počítači. - V elektronickej aukcii uchádzač
mení hodnoty kritérií podľa stanovených pravidiel. - Pravidlá pre kritériá: Maximálny krok - je maximálne prípustná hodnota, o ktorú
môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Maximálny krok je stanovený v
absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Maximálny krok sa počíta od
hodnoty ponuky uchádzača, ktorý je na prvom mieste. Minimálny krok - je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač
jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Minimálny krok je stanovený v absolútnej hodnote,
alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Minimálny krok sa počíta od hodnoty Vašej ponuky.
Limit – je hraničná hodnota, ktorú obstarávateľ akceptuje pri predkladaní nových hodnôt kritérií. Rovnosť ponúk: V elektronickej aukcii
nie je povolené dorovnať ponuku uchádzača na prvom mieste. V prípade, že sa uchádzač pokúsi dorovnať ponuku na prvom mieste,
systém ho upozorní, že to nie je možné a že je nutné zadať inú kombináciu hodnôt kritérií. Od lehoty zahájenia elektronickej aukcie
bude môcť uchádzač sledovať: - svoje návrhy na plnenie kritérií, - počet bodov, ktoré sú mu za ne aktuálne pridelené, - svoje aktuálne
umiestnenie, - návrhy na plnenie kritérií uchádzača, ktorý je v aktuálne na prvom mieste, - počet bodov, ktorý je pridelený
uchádzačovi, ktorý je v aktuálne na prvom mieste - čas do konca elektronickej aukcie Ukončenie elektronickej aukcie: Spôsob
ukončenia elektronickej aukcie je uvedený vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii a to: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí
elektronickú aukciu, a) ak na základe výzvy na účasť v elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, b) ak
nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto
prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá
nesmie byť kratšia, než dve minúty Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom
prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad 30)
používajte internetový prehliadačGoogle Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 UPOZORNENIE: Námietky k nefunkčnosti aukčnej siene, ktoré prídu po ukončení elektronickej aukcie, budú považované za
neopodstatnené. Aukčný poriadok je aktualizovaný k 21.10.2013 Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok - piatok od 9.00
- 16.00 tel: +421 37 655 1111 email: support@Evob.sk
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Dátum: 2013-12-16 10:00:02
Odoslané: renata.zarisova@primainvest.eu, tuleja@dussmann.sk, obchod@sawbac.sk, oriola@stonline.sk, vialle@vialle.sk,
european.technics@gmail.com,
Predmet: Pozvánka do testovacej elektronickej aukcie II.kolo - zadávatel: Slovenská agentúra životného prostredia
Text: Zadávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia Názov: Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Hanulova 5/D,
Bratislava ID tendra: 12453 Testovacia aukcia slúži k otestovaniu funkcií aukčnej sieni pre dodávateľov. V testovacej aukcii môžete
ľubovoľne otestovať všetky funkcie. Po skončení odpočítavania testovacej aukcie bude vyhlásená ostrá aukcia. Testovacia aukcia sa
koná: Od:16.12.2013 10:00:00 Do:16.12.2013 10:59:00 Elektronicka aukcia sa koná: Od:16.12.2013 11:00:00 Do:16.12.2013 11:30:00
Pre priamy vstup do testovacej aukcie kliknite na:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12453&aid=c5cb2833ab627b0043dd2baf5de942d0 Príjemný deň EVOB team Centrum
podpory pondelok - piatok od 9.00 - 16.00 tel: +421 37 655 1111 email: support@Evob.sk

Dátum: 2013-12-11 13:06:51
Odoslané: indrig.suhajdova@sazp.sk,
Predmet: Výzva pre pozorovatela na elektronickú aukciu - zadávatel: Slovenská agentúra životného prostredia
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Text: Predmet elektronickej aukcie: Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Hanulova 5/D, Bratislava Zadávateľ: Slovenská
agentúra životného prostredia Pre vstup do aukčnej siene použite nasledujúci internetový odkaz:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12453&aid=52a8555b2d4dc Internetový odkaz bude aktívny hodinu pred časom začatia EA
uvedením v elektronickej výzve. Internetový odkaz Vám umožní vstup do elektronickej aukcie a do testovacej elektronickej aukcie. 1.
Dátum a čas začatia elektronickej aukcie: Ostré kolo: Od: 16.12.2013 11:00:00 Do: 16.12.2013 11:30:00 Testovacie kolo: Od:
16.12.2013 10:00:00 Do: 16.12.2013 10:59:00 2. Spôsob skončenia elektronickej aukcie: Elektronická aukcia bude ukončená podľa §
43 odst. 11 písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Čas etapy: 2 minúty Počet etáp: neobmedzený3. Poradie po
úvodnom vyhodnotení: 4. Prvky, ktorých hodnoty budú predmetom elektronickej aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú
kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách:Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes.
miestaPravidelné upratovanie60.0000EUR vr. DPH /m20.1%--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes.
miestaNepravidelné upratovanie20.0000EUR vr. DPH /hod/1pracovník0.1%--4Názov kritériaVáhaMer.
jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaDodávka hygienického materiálu15.0000v EUR vr. DPH0.1%--4Názov kritériaVáhaMer.
jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPrezliekanie, pranie a žehlenie posteľnej bielizne a uterákov5.0000EUR vr.
DPH/mesiac0.1%--45.Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe predložených nových cien alebo nových
hodnôt:Vzorce na prepočítanie bodov jednotlivých kritérií:K1=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.1K2=(najnižší návrh/váš
návrh) x váha na kritériu č.2K3=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.3K4=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.4Ak
niekto z uchádzačov uvedie vo svojej ponuke 0 (nula) udeľuje sa mu plný počet bodov za dané kritérium. Bodové ohodnotenie
ostatných sa určí podľa vzorca: Počet bodov i-teho uchádzača = k/(n+1) k= maximálny počet bodov za kritérium n= počet lepších
ponúkVzorec na výpočet celkových bodov:Kc=K1 + K2 + K3 + K46. všetky príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia
k používanému elektronickému zariadeniu: Technické podmienky: Počítač s operačným systémom Windows (Vista, Win 7 a vyššie).
Širokopásmový prístup na Internet. Internetový prehliadač Google Chrome ver.23, Mozilla Firefox ver. 1.5., MS Internet Explorer ver.
6.x alebo vyššie verzie týchto prehliadačov. Internetový prehliadač musí podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie
komunikácie so serverom. Inštalovanú podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4 integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola
a stiahnutie). V internetovom prehliadači prednastavený jazyk "Slovenčina". V prípade nejasností detailnejšie informácie technického
zabezpečenia elektronickej aukcie možno získať u pracovníkov centra podpory 037 655 1111. 7. Doplňujúce informácie: Postup pri
nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú
zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad 30) používajte internetový prehliadač Google Chrome v
23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch).
4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655 1111 Spôsob riešenia nepredvídateľných situácii: V
prípade vzniku objektívnych problémov na strane verejného obstarávateľa (napr. výpadok elektrickej energie) si vyhradzuje verejný
obstarávateľ právo elektronickú aukciu zopakovať za dodržania všetkých podmienok v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. AUKČNÝ PORIADOK Všeobecné informácie:
Podmienkou pre zapojenie cenovej ponuky od uchádzača je súhlas s aukčným poriadkom Centrálnej obstarávacej agentúry,
prevádzkovateľom portálu evob.sk. Uchádzač potvrdzuje súhlasom, že údaje, ktoré sú uvedené v jeho profile, sú správne, aktuálne a
riadne zapísané v Obchodnom registri SR, príp. Živnostenskom registri SR. V prípade, že dôjde k technickej poruche na strane
uchádzača, prípadne na strane poskytovateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo na ďalší postup: - obstarávateľ môže vyhlásiť víťaza
bez možnosti obnovenia výberového konania - obstarávateľ obnoví výberové konanie a oznámi túto skutočnosť všetkým zapojeným
dodávateľom - zruší aukciu Obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické problémy. Všetky reklamácie smerujte
priamo na prevádzkovateľa portálu. Zapojením do aukcie sa uchádzač zaväzuje dodať predmet obstarávania v dohodnutom rozsahu a
plniť jednotlivé kritéria súťaže podľa zadania. V prípade, že uchádzač nedodrží podmienky súťaže, obstarávateľ si vyhradzuje právo na
zmenu víťaza aukcie. Elektronická aukcia Testovacia elektronická aukcia: - Je sprístupnená 60 minút pred začatím ostrej aukcie. Uchádzač môže ľubovoľne meniť svoju ponuku. Po ukončení testovacej aukcie systém nastaví pôvodné hodnoty ponuky a automaticky
reštartuje testovaciu aukciu do ostrej. - V prípade, že sa tak nestane, pre obnovenie stránky stlačte funkčnú klávesu F5. Priebeh
elektronickej aukcie: - Zadávanie nových hodnôt kritérií sa píše do políčka na riadku príslušného kritéria a potvrdzuje sa tlačítkom
enter, alebo tlačítkom “zmeň“. - Zmena viacerých hodnôt naraz sa vykonáva tlačítkom “zmeň naraz“. Hodnoty, ktoré nie sú v systéme
potvrdené sa Vám vyznačia červeným číslom. - Elektronická aukcia je časovo vymedzená obstarávateľom termínom od – do. Elektronická aukcia je sprístupnená vždy len na jednom počítači. - V elektronickej aukcii uchádzač mení hodnoty kritérií podľa
stanovených pravidiel. - Pravidlá pre kritériá: Maximálny krok - je maximálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač jednorázovo
zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Maximálny krok je stanovený v absolútnej hodnote, alebo je
definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Maximálny krok sa počíta od hodnoty ponuky uchádzača,
ktorý je na prvom mieste. Minimálny krok - je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu
kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Minimálny krok je stanovený v absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z
hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Minimálny krok sa počíta od hodnoty Vašej ponuky. Limit – je hraničná hodnota, ktorú
obstarávateľ akceptuje pri predkladaní nových hodnôt kritérií. Rovnosť ponúk: V elektronickej aukcii nie je povolené dorovnať ponuku
uchádzača na prvom mieste. V prípade, že sa uchádzač pokúsi dorovnať ponuku na prvom mieste, systém ho upozorní, že to nie je
možné a že je nutné zadať inú kombináciu hodnôt kritérií. Od lehoty zahájenia elektronickej aukcie bude môcť uchádzač sledovať: svoje návrhy na plnenie kritérií, - počet bodov, ktoré sú mu za ne aktuálne pridelené, - svoje aktuálne umiestnenie, - návrhy na plnenie
kritérií uchádzača, ktorý je v aktuálne na prvom mieste, - počet bodov, ktorý je pridelený uchádzačovi, ktorý je v aktuálne na prvom
mieste - čas do konca elektronickej aukcie Ukončenie elektronickej aukcie: Spôsob ukončenia elektronickej aukcie je uvedený vo
Výzve na účasť v elektronickej aukcii a to: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí elektronickú aukciu, a) ak na základe výzvy na
účasť v elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v elektronickej aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo
nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, b) ak nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové
hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá nesmie byť kratšia, než dve minúty Postup pri
nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú
zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad 30) používajte internetový prehliadačGoogle Chrome v
23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch).
4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655 1111 UPOZORNENIE: Námietky k nefunkčnosti aukčnej
siene, ktoré prídu po ukončení elektronickej aukcie, budú považované za neopodstatnené. Aukčný poriadok je aktualizovaný k
21.10.2013 Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok - piatok od 9.00 - 16.00 tel: +421 37 655 1111 email:
support@Evob.sk

Dátum: 2013-12-11 13:50:57
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Odoslané: rumanovskybb@gmail.com,
Predmet: Potvrdenie účasti dodávateľa
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Text: Dodávateľ potvrdil dňa 11.12.2013 o 13:50 z IP adresy 93.174.183.98 účasť v EA s názvom Poskytovanie upratovacích služieb v
budove SAŽP, Hanulova 5/D, Bratislava, ID aukcie 12453 Text mailu, ktorý bol odoslaný dodávateľovi: Oznamujeme Vám, že ste splnili
všetky podmienky pre účast v elektronickej aukcii pre verejnú zákazku: Predmet elektronickej aukcie: Poskytovanie upratovacích
služieb v budove SAŽP, Hanulova 5/D, Bratislava Zadávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia Pre potvrdenie účasti v
elektronickej aukcii kliknite sem. Pre vstup do aukčnej siene použite nasledujúci internetový odkaz:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12453&aid=da59e616bc7c98fcca364f1aabb932e3 Internetový odkaz bude aktívny hodinu
pred časom začatia EA uvedením v elektronickej výzve. Internetový odkaz Vám umožní vstup do elektronickej aukcie a do testovacej
elektronickej aukcie. 1. Dátum a čas začatia elektronickej aukcie: Ostré kolo: Od: 16.12.2013 11:00:00 Do: 16.12.2013 11:30:00
Testovacie kolo: Od: 16.12.2013 10:00:00 Do: 16.12.2013 10:59:00 2. Spôsob skončenia elektronickej aukcie: Elektronická aukcia
bude ukončená podľa § 43 odst. 11 písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Čas etapy: 2 minúty Počet etáp:
neobmedzený3. Poradie po úvodnom vyhodnotení: 4Vaše body po ukončení I kola:68.27 4. Prvky, ktorých hodnoty budú predmetom
elektronickej aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách:Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPravidelné upratovanie60.0000EUR vr. DPH /m20.1%--4Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaNepravidelné upratovanie20.0000EUR vr. DPH
/hod/1pracovník0.1%--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaDodávka hygienického
materiálu15.0000v EUR vr. DPH0.1%--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPrezliekanie, pranie a
žehlenie posteľnej bielizne a uterákov5.0000EUR vr. DPH/mesiac0.1%--45.Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia
na základe predložených nových cien alebo nových hodnôt:Vzorce na prepočítanie bodov jednotlivých kritérií:K1=(najnižší návrh/váš
návrh) x váha na kritériu č.1K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.2K3=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu
č.3K4=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.4Ak niekto z uchádzačov uvedie vo svojej ponuke 0 (nula) udeľuje sa mu plný
počet bodov za dané kritérium. Bodové ohodnotenie ostatných sa určí podľa vzorca: Počet bodov i-teho uchádzača = k/(n+1) k=
maximálny počet bodov za kritérium n= počet lepších ponúkVzorec na výpočet celkových bodov:Kc=K1 + K2 + K3 + K46. všetky
príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu: Technické podmienky: Počítač s
operačným systémom Windows (Vista, Win 7 a vyššie). Širokopásmový prístup na Internet. Internetový prehliadač Google Chrome
ver.23, Mozilla Firefox ver. 1.5., MS Internet Explorer ver. 6.x alebo vyššie verzie týchto prehliadačov. Internetový prehliadač musí
podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom. Inštalovanú podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4
integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola a stiahnutie). V internetovom prehliadači prednastavený jazyk "Slovenčina".
V prípade nejasností detailnejšie informácie technického zabezpečenia elektronickej aukcie možno získať u pracovníkov centra
podpory 037 655 1111. 7. Doplňujúce informácie: Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v
internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad
30) používajte internetový prehliadač Google Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 Spôsob riešenia nepredvídateľných situácii: V prípade vzniku objektívnych problémov na strane verejného obstarávateľa (napr.
výpadok elektrickej energie) si vyhradzuje verejný obstarávateľ právo elektronickú aukciu zopakovať za dodržania všetkých
podmienok v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. AUKČNÝ PORIADOK Všeobecné informácie: Podmienkou pre zapojenie cenovej ponuky od uchádzača je súhlas s aukčným
poriadkom Centrálnej obstarávacej agentúry, prevádzkovateľom portálu evob.sk. Uchádzač potvrdzuje súhlasom, že údaje, ktoré sú
uvedené v jeho profile, sú správne, aktuálne a riadne zapísané v Obchodnom registri SR, príp. Živnostenskom registri SR. V prípade, že
dôjde k technickej poruche na strane uchádzača, prípadne na strane poskytovateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo na ďalší postup:
- obstarávateľ môže vyhlásiť víťaza bez možnosti obnovenia výberového konania - obstarávateľ obnoví výberové konanie a oznámi
túto skutočnosť všetkým zapojeným dodávateľom - zruší aukciu Obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické
problémy. Všetky reklamácie smerujte priamo na prevádzkovateľa portálu. Zapojením do aukcie sa uchádzač zaväzuje dodať predmet
obstarávania v dohodnutom rozsahu a plniť jednotlivé kritéria súťaže podľa zadania. V prípade, že uchádzač nedodrží podmienky
súťaže, obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu víťaza aukcie. Elektronická aukcia Testovacia elektronická aukcia: - Je sprístupnená
60 minút pred začatím ostrej aukcie. - Uchádzač môže ľubovoľne meniť svoju ponuku. Po ukončení testovacej aukcie systém nastaví
pôvodné hodnoty ponuky a automaticky reštartuje testovaciu aukciu do ostrej. - V prípade, že sa tak nestane, pre obnovenie stránky
stlačte funkčnú klávesu F5. Priebeh elektronickej aukcie: - Zadávanie nových hodnôt kritérií sa píše do políčka na riadku príslušného
kritéria a potvrdzuje sa tlačítkom enter, alebo tlačítkom “zmeň“. - Zmena viacerých hodnôt naraz sa vykonáva tlačítkom “zmeň naraz“.
Hodnoty, ktoré nie sú v systéme potvrdené sa Vám vyznačia červeným číslom. - Elektronická aukcia je časovo vymedzená
obstarávateľom termínom od – do. - Elektronická aukcia je sprístupnená vždy len na jednom počítači. - V elektronickej aukcii uchádzač
mení hodnoty kritérií podľa stanovených pravidiel. - Pravidlá pre kritériá: Maximálny krok - je maximálne prípustná hodnota, o ktorú
môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Maximálny krok je stanovený v
absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Maximálny krok sa počíta od
hodnoty ponuky uchádzača, ktorý je na prvom mieste. Minimálny krok - je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač
jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Minimálny krok je stanovený v absolútnej hodnote,
alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Minimálny krok sa počíta od hodnoty Vašej ponuky.
Limit – je hraničná hodnota, ktorú obstarávateľ akceptuje pri predkladaní nových hodnôt kritérií. Rovnosť ponúk: V elektronickej aukcii
nie je povolené dorovnať ponuku uchádzača na prvom mieste. V prípade, že sa uchádzač pokúsi dorovnať ponuku na prvom mieste,
systém ho upozorní, že to nie je možné a že je nutné zadať inú kombináciu hodnôt kritérií. Od lehoty zahájenia elektronickej aukcie
bude môcť uchádzač sledovať: - svoje návrhy na plnenie kritérií, - počet bodov, ktoré sú mu za ne aktuálne pridelené, - svoje aktuálne
umiestnenie, - návrhy na plnenie kritérií uchádzača, ktorý je v aktuálne na prvom mieste, - počet bodov, ktorý je pridelený
uchádzačovi, ktorý je v aktuálne na prvom mieste - čas do konca elektronickej aukcie Ukončenie elektronickej aukcie: Spôsob
ukončenia elektronickej aukcie je uvedený vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii a to: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí
elektronickú aukciu, a) ak na základe výzvy na účasť v elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, b) ak
nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto
prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá
nesmie byť kratšia, než dve minúty Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom
prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad 30)
používajte internetový prehliadačGoogle Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 UPOZORNENIE: Námietky k nefunkčnosti aukčnej siene, ktoré prídu po ukončení elektronickej aukcie, budú považované za
neopodstatnené. Aukčný poriadok je aktualizovaný k 21.10.2013 Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok - piatok od 9.00
- 16.00 tel: +421 37 655 1111 email: support@Evob.sk
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CHAT Z ELEKTRONICKEJ AUKCIE
Dátum 16.12.2013 - 11:28:58 Odosielateľ: Slovenská agentúra životného prostredia (ADMIN)

Adresát:

Správa: Vážení dodávatelia, aukcia bola predĺžená na 2 min.

Dátum 16.12.2013 - 11:28:58 Odosielateľ: Slovenská agentúra životného prostredia (ADMIN)

Adresát:

Správa: Vážení dodávatelia, aukcia bola predĺžená na 2 min.

Dátum 16.12.2013 - 11:28:58 Odosielateľ: Slovenská agentúra životného prostredia (ADMIN)

Adresát:

Správa: Vážení dodávatelia, aukcia bola predĺžená na 2 min.

Dátum 16.12.2013 - 11:28:58 Odosielateľ: Slovenská agentúra životného prostredia (ADMIN)

Adresát:

Správa: Vážení dodávatelia, aukcia bola predĺžená na 2 min.

Dátum 16.12.2013 - 11:28:58 Odosielateľ: Slovenská agentúra životného prostredia (ADMIN)

Adresát:

Správa: Vážení dodávatelia, aukcia bola predĺžená na 2 min.

Dátum 16.12.2013 - 11:28:58 Odosielateľ: Slovenská agentúra životného prostredia (ADMIN)

Adresát:

Správa: Vážení dodávatelia, aukcia bola predĺžená na 2 min.

Dátum 16.12.2013 - 11:29:15 Odosielateľ: Slovenská agentúra životného prostredia (ADMIN)

Adresát:

Správa: Vážení dodávatelia, aukcia bola predĺžená na 2 min.

Dátum 16.12.2013 - 11:29:15 Odosielateľ: Slovenská agentúra životného prostredia (ADMIN)

Adresát:

Správa: Vážení dodávatelia, aukcia bola predĺžená na 2 min.

Dátum 16.12.2013 - 11:29:15 Odosielateľ: Slovenská agentúra životného prostredia (ADMIN)

Adresát:

Správa: Vážení dodávatelia, aukcia bola predĺžená na 2 min.

Dátum 16.12.2013 - 11:29:15 Odosielateľ: Slovenská agentúra životného prostredia (ADMIN)

Adresát:

Správa: Vážení dodávatelia, aukcia bola predĺžená na 2 min.

Dátum 16.12.2013 - 11:29:15 Odosielateľ: Slovenská agentúra životného prostredia (ADMIN)

Adresát:

Správa: Vážení dodávatelia, aukcia bola predĺžená na 2 min.

Dátum 16.12.2013 - 11:29:15 Odosielateľ: Slovenská agentúra životného prostredia (ADMIN)

Adresát:

Správa: Vážení dodávatelia, aukcia bola predĺžená na 2 min.

Členovia komisie prehlasujú,že protokol v slobodnej vôli podpisujú a s obsahom
súhlasia
Meno a preiezvisko:

Dátum:

Podpis:
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Protokol
Verejná zákazka

Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Dolný Val 20, Žilina

ID:

12455

Obstarávateľ:

Slovenská agentúra životného prostredia

Špecifikácia predmetu tendra:

V zmysle časti B.1 Súťažných podkladov - OPIS PREDDMETU ZÁKAZKY pre časť 3

Elektronická aukcia
Elektronická aukcia

od: 16.12.2013 13:00:00
do: 16.12.2013 13:31:43

Vyhodnotenie zákazky 16.12.2013 13:31:43
EUROPEAN TECHNICS s.r.o., Staničné námestie 11, 040 01 Košice, COBOL s.r.o., Rudohorská 6735/9, 974 11
Firmy posunuté do EA: Banská Bystrica, P.DUSSMAN s.r.o., Plynárenská 1, 829 01 Bratislava, SAWBAC Slovensko a.s., Jakubov 46, 900
63 Jakubov, Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na Lány 44, 010 03 Žilina, VIALLE PLUS s.r.o., SNP 56, 934 01 Levice
P.DUSSMAN s.r.o., Plynárenská 1, 829 01 Bratislava, SAWBAC Slovensko a.s., Jakubov 46, 900 63 Jakubov, Mgr.
Zapojené firmy do EA: Vladimír Olašák ORIOLA, Na Lány 44, 010 03 Žilina, VIALLE PLUS s.r.o., SNP 56, 934 01 Levice, COBOL s.r.o.,
Rudohorská 6735/9, 974 11 Banská Bystrica, EUROPEAN TECHNICS s.r.o., Staničné námestie 11, 040 01 Košice
Počet etáp:

neobmedzený

Kritéria a prvky hodnotenia ponúk
Názov kritéria

Váha

Mer. jednotka

Pravidelné upratovanie

65.0000 EUR vr. DPH /m2

0.1%

Názov kritéria

Váha

Min.zmena Max.zmena Limit

Nepravidelné upratovanie

20.0000 EUR vr. DPH /hod/1pracovník 0.1%

Názov kritéria

Váha

Dodávka hygienického materiálu

15.0000 EUR vr. DPH

Mer. jednotka

Mer. jednotka

Min.zmena Max.zmena Limit
-

-

-

-

Min.zmena Max.zmena Limit
0.1%

-

-

Vzorec na výpočet bodov:
K1=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.1
K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.2
K3=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.3
Vzorec na výpočet celkových bodov:
Kc=K1 + K2 + K3

Poradie uchádzačov pred elektronickou aukciou
P.č.

Názov uchádzača:

Body:

1

VIALLE PLUS s.r.o., SNP 56, 934 01 Levice

77,38

2

EUROPEAN TECHNICS s.r.o., Staničné námestie 11, 040 01 Košice

76,22

3

Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na Lány 44, 010 03 Žilina

74,39

4

COBOL s.r.o., Rudohorská 6735/9, 974 11 Banská Bystrica

73,33

5

SAWBAC Slovensko a.s., Jakubov 46, 900 63 Jakubov

59,95

6

P.DUSSMAN s.r.o., Plynárenská 1, 829 01 Bratislava

57,62

Ponuky po elektronickej aukcii

1

Úspešný:
Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA,
Na Lány 44, 010 03 Žilina

Zadanie konečnej ponuky: 16.12.2013 13:19:21
Konečná ponuka:1400.7501000
Najnižšia cena zadávacieho kola: 1260.0809000

Body spolu:76,72
Názov kritéria

Váha

Pravidelné upratovanie

65.0000 EUR vr. DPH /m2

0.7500000

Názov kritéria

Váha

Jedn. ponuka Spolu Body

Nepravidelné upratovanie

20.0000 EUR vr. DPH /hod/1pracovník

0.0001000

Názov kritéria

Váha

Jedn. ponuka Spolu Body

Dodávka hygienického materiálu

15.0000 EUR vr. DPH

Neúspešný:
P.DUSSMAN s.r.o., Plynárenská
1, 829 01 Bratislava

Mer. jednotka

Mer. jednotka

Mer. jednotka

Jedn. ponuka Spolu Body
0.75

43.333333333334

0.0001 20

1400.0000000 1400

13.389428571429

Zadanie konečnej ponuky: 16.12.2013 13:19:52
Konečná ponuka:1845.4000000
Najnižšia cena zadávacieho kola: 1260.0809000

Body spolu:75,19
Názov kritéria

Váha

Pravidelné upratovanie

65.0000 EUR vr. DPH /m2

0.5000000

Názov kritéria

Váha

Jedn. ponuka Spolu Body

Nepravidelné upratovanie

20.0000 EUR vr. DPH /hod/1pracovník

4.9000000

Názov kritéria

Váha

Jedn. ponuka Spolu Body

Dodávka hygienického materiálu

15.0000 EUR vr. DPH

Neúspešný:
COBOL s.r.o., Rudohorská
6735/9, 974 11 Banská Bystrica

Mer. jednotka

Mer. jednotka

Mer. jednotka

Jedn. ponuka Spolu Body
0.5

4.9

1840.0000000 1840

65

0.000408163265306

10.187608695652

Zadanie konečnej ponuky: 16.12.2013 13:22:11
Konečná ponuka:1603.6200000
Najnižšia cena zadávacieho kola: 1260.0809000

Body spolu:65,92
Názov kritéria

Váha

Pravidelné upratovanie

Jedn. ponuka Spolu

Body

65.0000 EUR vr. DPH /m2

0.6000000

54.166666666666

Názov kritéria

Váha

Jedn. ponuka Spolu

Body

Nepravidelné upratovanie

20.0000 EUR vr. DPH /hod/1pracovník

7.5000000

0.000266666666666

Názov kritéria

Váha

Jedn. ponuka Spolu

Dodávka hygienického materiálu

15.0000 EUR vr. DPH

Neúspešný:
VIALLE PLUS s.r.o., SNP 56, 934
01 Levice

Mer. jednotka

Mer. jednotka

Mer. jednotka

0.6

7.5

Body

1595.5200000 1595.52 11.748646209386

Zadanie konečnej ponuky: 16.12.2013 13:05:55
Konečná ponuka:1852.5800000
Najnižšia cena zadávacieho kola: 1260.0809000

Body spolu:64,32
Názov kritéria

Váha

Mer. jednotka

Pravidelné upratovanie

65.0000 EUR vr. DPH /m2

Jedn. ponuka Spolu

Body

0.6000000

54.166666666666

0.6

2

Názov kritéria

Váha

Jedn. ponuka Spolu

Body

Nepravidelné upratovanie

20.0000 EUR vr. DPH /hod/1pracovník

6.0000000

0.000333333333334

Názov kritéria

Váha

Jedn. ponuka Spolu

Dodávka hygienického materiálu

15.0000 EUR vr. DPH

Neúspešný:
EUROPEAN TECHNICS s.r.o.,
Staničné námestie 11, 040 01
Košice

Mer. jednotka

Mer. jednotka

6

Body

1845.9800000 1845.98 10.154606225419

Konečná ponuka:6507.5100000
Najnižšia cena zadávacieho kola: 1260.0809000

Body spolu:61,97
Názov kritéria

Váha

Pravidelné upratovanie

Jedn. ponuka Spolu

Body

65.0000 EUR vr. DPH /m2

0.5500000

59.090909090909

Názov kritéria

Váha

Jedn. ponuka Spolu

Body

Nepravidelné upratovanie

20.0000 EUR vr. DPH /hod/1pracovník

6.0000000

0.000333333333334

Názov kritéria

Váha

Jedn. ponuka Spolu

Dodávka hygienického materiálu

15.0000 EUR vr. DPH

Neúspešný:
SAWBAC Slovensko a.s.,
Jakubov 46, 900 63 Jakubov

Mer. jednotka

Mer. jednotka

Mer. jednotka

0.55

6

Body

6500.9600000 6500.96 2.8834510595358

Úspora: 3,138900Eur (0,249103%)
Zadanie konečnej ponuky: 16.12.2013 13:29:43
Konečná ponuka:1256.9420000
Najnižšia cena zadávacieho kola: 1260.0809000

Body spolu:57,65
Názov kritéria

Váha

Pravidelné upratovanie

Mer. jednotka

Jedn. ponuka Spolu

Body

65.0000 EUR vr. DPH /m2

0.7620000

42.65091863517

Názov kritéria

Váha

Jedn. ponuka Spolu

Body

Nepravidelné upratovanie

20.0000 EUR vr. DPH /hod/1pracovník

6.5000000

0.000307692307692

Názov kritéria

Váha

Jedn. ponuka Spolu

Dodávka hygienického materiálu

15.0000 EUR vr. DPH

Mer. jednotka

Mer. jednotka

0.762

6.5

Body

1249.6800000 1249.68 15

História zadaných ponúk v elektronickej aukcii:
p.č. Dátum, čas

Kritérium/položka

Hodnota

Dodávateľ

1

16.12.2013 13:00:15 Nepravidelné upratovanie

0,000100

Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na Lány 44, 010 03
Žilina

2

16.12.2013 13:02:24 Nepravidelné upratovanie

6,500000

SAWBAC Slovensko a.s., Jakubov 46, 900 63
Jakubov

3

16.12.2013 13:03:32 Pravidelné upratovanie

0,800800

SAWBAC Slovensko a.s., Jakubov 46, 900 63
Jakubov

4

16.12.2013 13:05:55 Pravidelné upratovanie

0,600000

VIALLE PLUS s.r.o., SNP 56, 934 01 Levice

5

16.12.2013 13:16:46 Nepravidelné upratovanie

4,900000

P.DUSSMAN s.r.o., Plynárenská 1, 829 01 Bratislava

6

16.12.2013 13:17:42 Dodávka hygienického materiálu 1 900,000000

P.DUSSMAN s.r.o., Plynárenská 1, 829 01 Bratislava

7

16.12.2013 13:18:11 Pravidelné upratovanie

P.DUSSMAN s.r.o., Plynárenská 1, 829 01 Bratislava

8

16.12.2013 13:18:41 Dodávka hygienického materiálu 1 400,000000

Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na Lány 44, 010 03
Žilina

9

16.12.2013 13:18:55 Pravidelné upratovanie

Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na Lány 44, 010 03
Žilina

0,500000

0,800000

3

16.12.2013 13:19:21 Pravidelné upratovanie

11

16.12.2013 13:19:52 Dodávka hygienického materiálu 1 840,000000

P.DUSSMAN s.r.o., Plynárenská 1, 829 01 Bratislava

12

16.12.2013 13:22:11 Nepravidelné upratovanie

7,500000

COBOL s.r.o., Rudohorská 6735/9, 974 11 Banská
Bystrica

13

16.12.2013 13:23:01 Pravidelné upratovanie

0,800000

SAWBAC Slovensko a.s., Jakubov 46, 900 63
Jakubov

14

16.12.2013 13:23:37 Pravidelné upratovanie

0,799300 (neprijatá)

SAWBAC Slovensko a.s., Jakubov 46, 900 63
Jakubov

15

16.12.2013 13:23:49 Pravidelné upratovanie

0,799200

SAWBAC Slovensko a.s., Jakubov 46, 900 63
Jakubov

16

16.12.2013 13:24:25 Pravidelné upratovanie

0,798400

SAWBAC Slovensko a.s., Jakubov 46, 900 63
Jakubov

17

16.12.2013 13:24:49 Pravidelné upratovanie

0,797700 (neprijatá)

SAWBAC Slovensko a.s., Jakubov 46, 900 63
Jakubov

18

16.12.2013 13:24:56 Pravidelné upratovanie

0,797600

SAWBAC Slovensko a.s., Jakubov 46, 900 63
Jakubov

19

16.12.2013 13:25:25 Pravidelné upratovanie

0,796800

SAWBAC Slovensko a.s., Jakubov 46, 900 63
Jakubov

20

16.12.2013 13:26:13 Pravidelné upratovanie

0,796100 (neprijatá)

SAWBAC Slovensko a.s., Jakubov 46, 900 63
Jakubov

21

16.12.2013 13:26:23 Pravidelné upratovanie

0,795000

SAWBAC Slovensko a.s., Jakubov 46, 900 63
Jakubov

22

16.12.2013 13:26:44 Pravidelné upratovanie

0,780000

SAWBAC Slovensko a.s., Jakubov 46, 900 63
Jakubov

23

16.12.2013 13:27:04 Pravidelné upratovanie

0,765000

SAWBAC Slovensko a.s., Jakubov 46, 900 63
Jakubov

24

16.12.2013 13:29:43 Pravidelné upratovanie

0,762000

SAWBAC Slovensko a.s., Jakubov 46, 900 63
Jakubov

Počet etáp:

1

Počet zmien:

24

0,750000

Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na Lány 44, 010 03
Žilina
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Odoslané výzvy na elektronickú aukciu:
Dátum: 2013-12-16 13:00:00
Odoslané: support@evob.sk,
Predmet: Pozvánka do elektronickej aukcie II.kolo - zadávatel: Slovenská agentúra životného prostredia
Text: Vážený klient , oznamujeme Vám vznik nového tendra: Zadávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia Názov: Poskytovanie
upratovacích služieb v budove SAŽP, Dolný Val 20, Žilina ID tendra: 12455 Od: 16.12.2013 13:00:00 Do:16.12.2013 13:30:00
Kvalifikovali ste sa do II.kola. Ak máte záujem zapojiť sa do II.kola tendra kliknite na odkaz:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12455 Po prihlásení sa do systému môžete zadať Vašu ponuku, priebežne kontrolovať priebeh
tendra a jeho konečné vyhodnotenie. Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok - piatok od 9.00 - 16.00 tel: +421 37 655
1111 email: support@Evob.sk

Dátum: 2013-12-11 13:19:00
Odoslané:
Predmet: Výzva na účasť v elektronickej aukcii - zadávatel: Slovenská agentúra životného prostredia

4

Text: Oznamujeme Vám, že ste splnili všetky podmienky pre účast v elektronickej aukcii pre verejnú zákazku: Predmet elektronickej
aukcie: Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Dolný Val 20, Žilina Zadávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia
Pre potvrdenie účasti v elektronickej aukcii kliknite sem. Pre vstup do aukčnej siene použite nasledujúci internetový odkaz:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12455&aid=3c642ada68d17a5442c78ef7b463ee25 Internetový odkaz bude aktívny hodinu
pred časom začatia EA uvedením v elektronickej výzve. Internetový odkaz Vám umožní vstup do elektronickej aukcie a do testovacej
elektronickej aukcie. 1. Dátum a čas začatia elektronickej aukcie: Ostré kolo: Od: 16.12.2013 13:00:00 Do: 16.12.2013 13:30:00
Testovacie kolo: Od: 16.12.2013 12:00:00 Do: 16.12.2013 12:59:00 2. Spôsob skončenia elektronickej aukcie: Elektronická aukcia
bude ukončená podľa § 43 odst. 11 písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Čas etapy: 2 minúty Počet etáp:
neobmedzený3. Poradie po úvodnom vyhodnotení: 6Vaše body po ukončení I kola:57.62 4. Prvky, ktorých hodnoty budú predmetom
elektronickej aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách:Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPravidelné upratovanie65.0000EUR vr. DPH /m20.1%--4Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaNepravidelné upratovanie20.0000EUR vr. DPH
/hod/1pracovník0.1%--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaDodávka hygienického
materiálu15.0000EUR vr. DPH0.1%--45.Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe predložených nových
cien alebo nových hodnôt:Vzorce na prepočítanie bodov jednotlivých kritérií:K1=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu
č.1K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.2K3=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.3Ak niekto z uchádzačov
uvedie vo svojej ponuke 0 (nula) udeľuje sa mu plný počet bodov za dané kritérium. Bodové ohodnotenie ostatných sa určí podľa
vzorca: Počet bodov i-teho uchádzača = k/(n+1) k= maximálny počet bodov za kritérium n= počet lepších ponúkVzorec na výpočet
celkových bodov:Kc=K1 + K2 + K36. všetky príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému
zariadeniu: Technické podmienky: Počítač s operačným systémom Windows (Vista, Win 7 a vyššie). Širokopásmový prístup na Internet.
Internetový prehliadač Google Chrome ver.23, Mozilla Firefox ver. 1.5., MS Internet Explorer ver. 6.x alebo vyššie verzie týchto
prehliadačov. Internetový prehliadač musí podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom. Inštalovanú
podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4 integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola a stiahnutie). V internetovom prehliadači
prednastavený jazyk "Slovenčina". V prípade nejasností detailnejšie informácie technického zabezpečenia elektronickej aukcie možno
získať u pracovníkov centra podpory 037 655 1111. 7. Doplňujúce informácie: Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko
na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s
väčším počtom položiek (nad 30) používajte internetový prehliadač Google Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v
internetovom prehliadači internet Explorer niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich
problémov kontaktujte centrum podpory 037/655 1111 Spôsob riešenia nepredvídateľných situácii: V prípade vzniku objektívnych
problémov na strane verejného obstarávateľa (napr. výpadok elektrickej energie) si vyhradzuje verejný obstarávateľ právo
elektronickú aukciu zopakovať za dodržania všetkých podmienok v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. AUKČNÝ PORIADOK Všeobecné informácie: Podmienkou pre zapojenie
cenovej ponuky od uchádzača je súhlas s aukčným poriadkom Centrálnej obstarávacej agentúry, prevádzkovateľom portálu evob.sk.
Uchádzač potvrdzuje súhlasom, že údaje, ktoré sú uvedené v jeho profile, sú správne, aktuálne a riadne zapísané v Obchodnom
registri SR, príp. Živnostenskom registri SR. V prípade, že dôjde k technickej poruche na strane uchádzača, prípadne na strane
poskytovateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo na ďalší postup: - obstarávateľ môže vyhlásiť víťaza bez možnosti obnovenia
výberového konania - obstarávateľ obnoví výberové konanie a oznámi túto skutočnosť všetkým zapojeným dodávateľom - zruší aukciu
Obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické problémy. Všetky reklamácie smerujte priamo na prevádzkovateľa
portálu. Zapojením do aukcie sa uchádzač zaväzuje dodať predmet obstarávania v dohodnutom rozsahu a plniť jednotlivé kritéria
súťaže podľa zadania. V prípade, že uchádzač nedodrží podmienky súťaže, obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu víťaza aukcie.
Elektronická aukcia Testovacia elektronická aukcia: - Je sprístupnená 60 minút pred začatím ostrej aukcie. - Uchádzač môže ľubovoľne
meniť svoju ponuku. Po ukončení testovacej aukcie systém nastaví pôvodné hodnoty ponuky a automaticky reštartuje testovaciu
aukciu do ostrej. - V prípade, že sa tak nestane, pre obnovenie stránky stlačte funkčnú klávesu F5. Priebeh elektronickej aukcie: Zadávanie nových hodnôt kritérií sa píše do políčka na riadku príslušného kritéria a potvrdzuje sa tlačítkom enter, alebo tlačítkom
“zmeň“. - Zmena viacerých hodnôt naraz sa vykonáva tlačítkom “zmeň naraz“. Hodnoty, ktoré nie sú v systéme potvrdené sa Vám
vyznačia červeným číslom. - Elektronická aukcia je časovo vymedzená obstarávateľom termínom od – do. - Elektronická aukcia je
sprístupnená vždy len na jednom počítači. - V elektronickej aukcii uchádzač mení hodnoty kritérií podľa stanovených pravidiel. Pravidlá pre kritériá: Maximálny krok - je maximálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria,
tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Maximálny krok je stanovený v absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty
uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Maximálny krok sa počíta od hodnoty ponuky uchádzača, ktorý je na prvom mieste. Minimálny
krok - je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka
akceptovaná. - Minimálny krok je stanovený v absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na
prvom mieste. - Minimálny krok sa počíta od hodnoty Vašej ponuky. Limit – je hraničná hodnota, ktorú obstarávateľ akceptuje pri
predkladaní nových hodnôt kritérií. Rovnosť ponúk: V elektronickej aukcii nie je povolené dorovnať ponuku uchádzača na prvom
mieste. V prípade, že sa uchádzač pokúsi dorovnať ponuku na prvom mieste, systém ho upozorní, že to nie je možné a že je nutné
zadať inú kombináciu hodnôt kritérií. Od lehoty zahájenia elektronickej aukcie bude môcť uchádzač sledovať: - svoje návrhy na plnenie
kritérií, - počet bodov, ktoré sú mu za ne aktuálne pridelené, - svoje aktuálne umiestnenie, - návrhy na plnenie kritérií uchádzača,
ktorý je v aktuálne na prvom mieste, - počet bodov, ktorý je pridelený uchádzačovi, ktorý je v aktuálne na prvom mieste - čas do
konca elektronickej aukcie Ukončenie elektronickej aukcie: Spôsob ukončenia elektronickej aukcie je uvedený vo Výzve na účasť v
elektronickej aukcii a to: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí elektronickú aukciu, a) ak na základe výzvy na účasť v
elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v elektronickej aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové
hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, b) ak nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové
hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá nesmie byť kratšia, než dve minúty Postup pri
nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú
zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad 30) používajte internetový prehliadačGoogle Chrome v
23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch).
4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655 1111 UPOZORNENIE: Námietky k nefunkčnosti aukčnej
siene, ktoré prídu po ukončení elektronickej aukcie, budú považované za neopodstatnené. Aukčný poriadok je aktualizovaný k
21.10.2013 Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok - piatok od 9.00 - 16.00 tel: +421 37 655 1111 email:
support@Evob.sk

Dátum: 2013-12-11 13:19:00
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Odoslané: tuleja@dussmann.sk
Predmet: Výzva na účasť v elektronickej aukcii - zadávatel: Slovenská agentúra životného prostredia
Text: Oznamujeme Vám, že ste splnili všetky podmienky pre účast v elektronickej aukcii pre verejnú zákazku: Predmet elektronickej
aukcie: Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Dolný Val 20, Žilina Zadávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia
Pre potvrdenie účasti v elektronickej aukcii kliknite sem. Pre vstup do aukčnej siene použite nasledujúci internetový odkaz:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12455&aid=3c642ada68d17a5442c78ef7b463ee25 Internetový odkaz bude aktívny hodinu
pred časom začatia EA uvedením v elektronickej výzve. Internetový odkaz Vám umožní vstup do elektronickej aukcie a do testovacej
elektronickej aukcie. 1. Dátum a čas začatia elektronickej aukcie: Ostré kolo: Od: 16.12.2013 13:00:00 Do: 16.12.2013 13:30:00
Testovacie kolo: Od: 16.12.2013 12:00:00 Do: 16.12.2013 12:59:00 2. Spôsob skončenia elektronickej aukcie: Elektronická aukcia
bude ukončená podľa § 43 odst. 11 písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Čas etapy: 2 minúty Počet etáp:
neobmedzený3. Poradie po úvodnom vyhodnotení: 6Vaše body po ukončení I kola:57.62 4. Prvky, ktorých hodnoty budú predmetom
elektronickej aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách:Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPravidelné upratovanie65.0000EUR vr. DPH /m20.1%--4Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaNepravidelné upratovanie20.0000EUR vr. DPH
/hod/1pracovník0.1%--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaDodávka hygienického
materiálu15.0000EUR vr. DPH0.1%--45.Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe predložených nových
cien alebo nových hodnôt:Vzorce na prepočítanie bodov jednotlivých kritérií:K1=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu
č.1K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.2K3=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.3Ak niekto z uchádzačov
uvedie vo svojej ponuke 0 (nula) udeľuje sa mu plný počet bodov za dané kritérium. Bodové ohodnotenie ostatných sa určí podľa
vzorca: Počet bodov i-teho uchádzača = k/(n+1) k= maximálny počet bodov za kritérium n= počet lepších ponúkVzorec na výpočet
celkových bodov:Kc=K1 + K2 + K36. všetky príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému
zariadeniu: Technické podmienky: Počítač s operačným systémom Windows (Vista, Win 7 a vyššie). Širokopásmový prístup na Internet.
Internetový prehliadač Google Chrome ver.23, Mozilla Firefox ver. 1.5., MS Internet Explorer ver. 6.x alebo vyššie verzie týchto
prehliadačov. Internetový prehliadač musí podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom. Inštalovanú
podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4 integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola a stiahnutie). V internetovom prehliadači
prednastavený jazyk "Slovenčina". V prípade nejasností detailnejšie informácie technického zabezpečenia elektronickej aukcie možno
získať u pracovníkov centra podpory 037 655 1111. 7. Doplňujúce informácie: Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko
na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s
väčším počtom položiek (nad 30) používajte internetový prehliadač Google Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v
internetovom prehliadači internet Explorer niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich
problémov kontaktujte centrum podpory 037/655 1111 Spôsob riešenia nepredvídateľných situácii: V prípade vzniku objektívnych
problémov na strane verejného obstarávateľa (napr. výpadok elektrickej energie) si vyhradzuje verejný obstarávateľ právo
elektronickú aukciu zopakovať za dodržania všetkých podmienok v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. AUKČNÝ PORIADOK Všeobecné informácie: Podmienkou pre zapojenie
cenovej ponuky od uchádzača je súhlas s aukčným poriadkom Centrálnej obstarávacej agentúry, prevádzkovateľom portálu evob.sk.
Uchádzač potvrdzuje súhlasom, že údaje, ktoré sú uvedené v jeho profile, sú správne, aktuálne a riadne zapísané v Obchodnom
registri SR, príp. Živnostenskom registri SR. V prípade, že dôjde k technickej poruche na strane uchádzača, prípadne na strane
poskytovateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo na ďalší postup: - obstarávateľ môže vyhlásiť víťaza bez možnosti obnovenia
výberového konania - obstarávateľ obnoví výberové konanie a oznámi túto skutočnosť všetkým zapojeným dodávateľom - zruší aukciu
Obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické problémy. Všetky reklamácie smerujte priamo na prevádzkovateľa
portálu. Zapojením do aukcie sa uchádzač zaväzuje dodať predmet obstarávania v dohodnutom rozsahu a plniť jednotlivé kritéria
súťaže podľa zadania. V prípade, že uchádzač nedodrží podmienky súťaže, obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu víťaza aukcie.
Elektronická aukcia Testovacia elektronická aukcia: - Je sprístupnená 60 minút pred začatím ostrej aukcie. - Uchádzač môže ľubovoľne
meniť svoju ponuku. Po ukončení testovacej aukcie systém nastaví pôvodné hodnoty ponuky a automaticky reštartuje testovaciu
aukciu do ostrej. - V prípade, že sa tak nestane, pre obnovenie stránky stlačte funkčnú klávesu F5. Priebeh elektronickej aukcie: Zadávanie nových hodnôt kritérií sa píše do políčka na riadku príslušného kritéria a potvrdzuje sa tlačítkom enter, alebo tlačítkom
“zmeň“. - Zmena viacerých hodnôt naraz sa vykonáva tlačítkom “zmeň naraz“. Hodnoty, ktoré nie sú v systéme potvrdené sa Vám
vyznačia červeným číslom. - Elektronická aukcia je časovo vymedzená obstarávateľom termínom od – do. - Elektronická aukcia je
sprístupnená vždy len na jednom počítači. - V elektronickej aukcii uchádzač mení hodnoty kritérií podľa stanovených pravidiel. Pravidlá pre kritériá: Maximálny krok - je maximálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria,
tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Maximálny krok je stanovený v absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty
uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Maximálny krok sa počíta od hodnoty ponuky uchádzača, ktorý je na prvom mieste. Minimálny
krok - je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka
akceptovaná. - Minimálny krok je stanovený v absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na
prvom mieste. - Minimálny krok sa počíta od hodnoty Vašej ponuky. Limit – je hraničná hodnota, ktorú obstarávateľ akceptuje pri
predkladaní nových hodnôt kritérií. Rovnosť ponúk: V elektronickej aukcii nie je povolené dorovnať ponuku uchádzača na prvom
mieste. V prípade, že sa uchádzač pokúsi dorovnať ponuku na prvom mieste, systém ho upozorní, že to nie je možné a že je nutné
zadať inú kombináciu hodnôt kritérií. Od lehoty zahájenia elektronickej aukcie bude môcť uchádzač sledovať: - svoje návrhy na plnenie
kritérií, - počet bodov, ktoré sú mu za ne aktuálne pridelené, - svoje aktuálne umiestnenie, - návrhy na plnenie kritérií uchádzača,
ktorý je v aktuálne na prvom mieste, - počet bodov, ktorý je pridelený uchádzačovi, ktorý je v aktuálne na prvom mieste - čas do
konca elektronickej aukcie Ukončenie elektronickej aukcie: Spôsob ukončenia elektronickej aukcie je uvedený vo Výzve na účasť v
elektronickej aukcii a to: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí elektronickú aukciu, a) ak na základe výzvy na účasť v
elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v elektronickej aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové
hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, b) ak nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové
hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá nesmie byť kratšia, než dve minúty Postup pri
nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú
zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad 30) používajte internetový prehliadačGoogle Chrome v
23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch).
4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655 1111 UPOZORNENIE: Námietky k nefunkčnosti aukčnej
siene, ktoré prídu po ukončení elektronickej aukcie, budú považované za neopodstatnené. Aukčný poriadok je aktualizovaný k
21.10.2013 Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok - piatok od 9.00 - 16.00 tel: +421 37 655 1111 email:
support@Evob.sk
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Text: Oznamujeme Vám, že ste splnili všetky podmienky pre účast v elektronickej aukcii pre verejnú zákazku: Predmet elektronickej
aukcie: Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Dolný Val 20, Žilina Zadávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia
Pre potvrdenie účasti v elektronickej aukcii kliknite sem. Pre vstup do aukčnej siene použite nasledujúci internetový odkaz:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12455&aid=0b4c128c99b7f229efe768508028f550 Internetový odkaz bude aktívny hodinu
pred časom začatia EA uvedením v elektronickej výzve. Internetový odkaz Vám umožní vstup do elektronickej aukcie a do testovacej
elektronickej aukcie. 1. Dátum a čas začatia elektronickej aukcie: Ostré kolo: Od: 16.12.2013 13:00:00 Do: 16.12.2013 13:30:00
Testovacie kolo: Od: 16.12.2013 12:00:00 Do: 16.12.2013 12:59:00 2. Spôsob skončenia elektronickej aukcie: Elektronická aukcia
bude ukončená podľa § 43 odst. 11 písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Čas etapy: 2 minúty Počet etáp:
neobmedzený3. Poradie po úvodnom vyhodnotení: 5Vaše body po ukončení I kola:59.95 4. Prvky, ktorých hodnoty budú predmetom
elektronickej aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách:Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPravidelné upratovanie65.0000EUR vr. DPH /m20.1%--4Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaNepravidelné upratovanie20.0000EUR vr. DPH
/hod/1pracovník0.1%--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaDodávka hygienického
materiálu15.0000EUR vr. DPH0.1%--45.Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe predložených nových
cien alebo nových hodnôt:Vzorce na prepočítanie bodov jednotlivých kritérií:K1=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu
č.1K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.2K3=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.3Ak niekto z uchádzačov
uvedie vo svojej ponuke 0 (nula) udeľuje sa mu plný počet bodov za dané kritérium. Bodové ohodnotenie ostatných sa určí podľa
vzorca: Počet bodov i-teho uchádzača = k/(n+1) k= maximálny počet bodov za kritérium n= počet lepších ponúkVzorec na výpočet
celkových bodov:Kc=K1 + K2 + K36. všetky príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému
zariadeniu: Technické podmienky: Počítač s operačným systémom Windows (Vista, Win 7 a vyššie). Širokopásmový prístup na Internet.
Internetový prehliadač Google Chrome ver.23, Mozilla Firefox ver. 1.5., MS Internet Explorer ver. 6.x alebo vyššie verzie týchto
prehliadačov. Internetový prehliadač musí podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom. Inštalovanú
podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4 integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola a stiahnutie). V internetovom prehliadači
prednastavený jazyk "Slovenčina". V prípade nejasností detailnejšie informácie technického zabezpečenia elektronickej aukcie možno
získať u pracovníkov centra podpory 037 655 1111. 7. Doplňujúce informácie: Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko
na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s
väčším počtom položiek (nad 30) používajte internetový prehliadač Google Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v
internetovom prehliadači internet Explorer niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich
problémov kontaktujte centrum podpory 037/655 1111 Spôsob riešenia nepredvídateľných situácii: V prípade vzniku objektívnych
problémov na strane verejného obstarávateľa (napr. výpadok elektrickej energie) si vyhradzuje verejný obstarávateľ právo
elektronickú aukciu zopakovať za dodržania všetkých podmienok v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. AUKČNÝ PORIADOK Všeobecné informácie: Podmienkou pre zapojenie
cenovej ponuky od uchádzača je súhlas s aukčným poriadkom Centrálnej obstarávacej agentúry, prevádzkovateľom portálu evob.sk.
Uchádzač potvrdzuje súhlasom, že údaje, ktoré sú uvedené v jeho profile, sú správne, aktuálne a riadne zapísané v Obchodnom
registri SR, príp. Živnostenskom registri SR. V prípade, že dôjde k technickej poruche na strane uchádzača, prípadne na strane
poskytovateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo na ďalší postup: - obstarávateľ môže vyhlásiť víťaza bez možnosti obnovenia
výberového konania - obstarávateľ obnoví výberové konanie a oznámi túto skutočnosť všetkým zapojeným dodávateľom - zruší aukciu
Obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické problémy. Všetky reklamácie smerujte priamo na prevádzkovateľa
portálu. Zapojením do aukcie sa uchádzač zaväzuje dodať predmet obstarávania v dohodnutom rozsahu a plniť jednotlivé kritéria
súťaže podľa zadania. V prípade, že uchádzač nedodrží podmienky súťaže, obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu víťaza aukcie.
Elektronická aukcia Testovacia elektronická aukcia: - Je sprístupnená 60 minút pred začatím ostrej aukcie. - Uchádzač môže ľubovoľne
meniť svoju ponuku. Po ukončení testovacej aukcie systém nastaví pôvodné hodnoty ponuky a automaticky reštartuje testovaciu
aukciu do ostrej. - V prípade, že sa tak nestane, pre obnovenie stránky stlačte funkčnú klávesu F5. Priebeh elektronickej aukcie: Zadávanie nových hodnôt kritérií sa píše do políčka na riadku príslušného kritéria a potvrdzuje sa tlačítkom enter, alebo tlačítkom
“zmeň“. - Zmena viacerých hodnôt naraz sa vykonáva tlačítkom “zmeň naraz“. Hodnoty, ktoré nie sú v systéme potvrdené sa Vám
vyznačia červeným číslom. - Elektronická aukcia je časovo vymedzená obstarávateľom termínom od – do. - Elektronická aukcia je
sprístupnená vždy len na jednom počítači. - V elektronickej aukcii uchádzač mení hodnoty kritérií podľa stanovených pravidiel. Pravidlá pre kritériá: Maximálny krok - je maximálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria,
tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Maximálny krok je stanovený v absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty
uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Maximálny krok sa počíta od hodnoty ponuky uchádzača, ktorý je na prvom mieste. Minimálny
krok - je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka
akceptovaná. - Minimálny krok je stanovený v absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na
prvom mieste. - Minimálny krok sa počíta od hodnoty Vašej ponuky. Limit – je hraničná hodnota, ktorú obstarávateľ akceptuje pri
predkladaní nových hodnôt kritérií. Rovnosť ponúk: V elektronickej aukcii nie je povolené dorovnať ponuku uchádzača na prvom
mieste. V prípade, že sa uchádzač pokúsi dorovnať ponuku na prvom mieste, systém ho upozorní, že to nie je možné a že je nutné
zadať inú kombináciu hodnôt kritérií. Od lehoty zahájenia elektronickej aukcie bude môcť uchádzač sledovať: - svoje návrhy na plnenie
kritérií, - počet bodov, ktoré sú mu za ne aktuálne pridelené, - svoje aktuálne umiestnenie, - návrhy na plnenie kritérií uchádzača,
ktorý je v aktuálne na prvom mieste, - počet bodov, ktorý je pridelený uchádzačovi, ktorý je v aktuálne na prvom mieste - čas do
konca elektronickej aukcie Ukončenie elektronickej aukcie: Spôsob ukončenia elektronickej aukcie je uvedený vo Výzve na účasť v
elektronickej aukcii a to: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí elektronickú aukciu, a) ak na základe výzvy na účasť v
elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v elektronickej aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové
hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, b) ak nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové
hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá nesmie byť kratšia, než dve minúty Postup pri
nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú
zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad 30) používajte internetový prehliadačGoogle Chrome v
23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch).
4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655 1111 UPOZORNENIE: Námietky k nefunkčnosti aukčnej
siene, ktoré prídu po ukončení elektronickej aukcie, budú považované za neopodstatnené. Aukčný poriadok je aktualizovaný k
21.10.2013 Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok - piatok od 9.00 - 16.00 tel: +421 37 655 1111 email:
support@Evob.sk
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Odoslané: obchod@sawbac.sk
Predmet: Výzva na účasť v elektronickej aukcii - zadávatel: Slovenská agentúra životného prostredia
Text: Oznamujeme Vám, že ste splnili všetky podmienky pre účast v elektronickej aukcii pre verejnú zákazku: Predmet elektronickej
aukcie: Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Dolný Val 20, Žilina Zadávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia
Pre potvrdenie účasti v elektronickej aukcii kliknite sem. Pre vstup do aukčnej siene použite nasledujúci internetový odkaz:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12455&aid=0b4c128c99b7f229efe768508028f550 Internetový odkaz bude aktívny hodinu
pred časom začatia EA uvedením v elektronickej výzve. Internetový odkaz Vám umožní vstup do elektronickej aukcie a do testovacej
elektronickej aukcie. 1. Dátum a čas začatia elektronickej aukcie: Ostré kolo: Od: 16.12.2013 13:00:00 Do: 16.12.2013 13:30:00
Testovacie kolo: Od: 16.12.2013 12:00:00 Do: 16.12.2013 12:59:00 2. Spôsob skončenia elektronickej aukcie: Elektronická aukcia
bude ukončená podľa § 43 odst. 11 písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Čas etapy: 2 minúty Počet etáp:
neobmedzený3. Poradie po úvodnom vyhodnotení: 5Vaše body po ukončení I kola:59.95 4. Prvky, ktorých hodnoty budú predmetom
elektronickej aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách:Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPravidelné upratovanie65.0000EUR vr. DPH /m20.1%--4Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaNepravidelné upratovanie20.0000EUR vr. DPH
/hod/1pracovník0.1%--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaDodávka hygienického
materiálu15.0000EUR vr. DPH0.1%--45.Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe predložených nových
cien alebo nových hodnôt:Vzorce na prepočítanie bodov jednotlivých kritérií:K1=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu
č.1K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.2K3=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.3Ak niekto z uchádzačov
uvedie vo svojej ponuke 0 (nula) udeľuje sa mu plný počet bodov za dané kritérium. Bodové ohodnotenie ostatných sa určí podľa
vzorca: Počet bodov i-teho uchádzača = k/(n+1) k= maximálny počet bodov za kritérium n= počet lepších ponúkVzorec na výpočet
celkových bodov:Kc=K1 + K2 + K36. všetky príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému
zariadeniu: Technické podmienky: Počítač s operačným systémom Windows (Vista, Win 7 a vyššie). Širokopásmový prístup na Internet.
Internetový prehliadač Google Chrome ver.23, Mozilla Firefox ver. 1.5., MS Internet Explorer ver. 6.x alebo vyššie verzie týchto
prehliadačov. Internetový prehliadač musí podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom. Inštalovanú
podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4 integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola a stiahnutie). V internetovom prehliadači
prednastavený jazyk "Slovenčina". V prípade nejasností detailnejšie informácie technického zabezpečenia elektronickej aukcie možno
získať u pracovníkov centra podpory 037 655 1111. 7. Doplňujúce informácie: Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko
na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s
väčším počtom položiek (nad 30) používajte internetový prehliadač Google Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v
internetovom prehliadači internet Explorer niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich
problémov kontaktujte centrum podpory 037/655 1111 Spôsob riešenia nepredvídateľných situácii: V prípade vzniku objektívnych
problémov na strane verejného obstarávateľa (napr. výpadok elektrickej energie) si vyhradzuje verejný obstarávateľ právo
elektronickú aukciu zopakovať za dodržania všetkých podmienok v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. AUKČNÝ PORIADOK Všeobecné informácie: Podmienkou pre zapojenie
cenovej ponuky od uchádzača je súhlas s aukčným poriadkom Centrálnej obstarávacej agentúry, prevádzkovateľom portálu evob.sk.
Uchádzač potvrdzuje súhlasom, že údaje, ktoré sú uvedené v jeho profile, sú správne, aktuálne a riadne zapísané v Obchodnom
registri SR, príp. Živnostenskom registri SR. V prípade, že dôjde k technickej poruche na strane uchádzača, prípadne na strane
poskytovateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo na ďalší postup: - obstarávateľ môže vyhlásiť víťaza bez možnosti obnovenia
výberového konania - obstarávateľ obnoví výberové konanie a oznámi túto skutočnosť všetkým zapojeným dodávateľom - zruší aukciu
Obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické problémy. Všetky reklamácie smerujte priamo na prevádzkovateľa
portálu. Zapojením do aukcie sa uchádzač zaväzuje dodať predmet obstarávania v dohodnutom rozsahu a plniť jednotlivé kritéria
súťaže podľa zadania. V prípade, že uchádzač nedodrží podmienky súťaže, obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu víťaza aukcie.
Elektronická aukcia Testovacia elektronická aukcia: - Je sprístupnená 60 minút pred začatím ostrej aukcie. - Uchádzač môže ľubovoľne
meniť svoju ponuku. Po ukončení testovacej aukcie systém nastaví pôvodné hodnoty ponuky a automaticky reštartuje testovaciu
aukciu do ostrej. - V prípade, že sa tak nestane, pre obnovenie stránky stlačte funkčnú klávesu F5. Priebeh elektronickej aukcie: Zadávanie nových hodnôt kritérií sa píše do políčka na riadku príslušného kritéria a potvrdzuje sa tlačítkom enter, alebo tlačítkom
“zmeň“. - Zmena viacerých hodnôt naraz sa vykonáva tlačítkom “zmeň naraz“. Hodnoty, ktoré nie sú v systéme potvrdené sa Vám
vyznačia červeným číslom. - Elektronická aukcia je časovo vymedzená obstarávateľom termínom od – do. - Elektronická aukcia je
sprístupnená vždy len na jednom počítači. - V elektronickej aukcii uchádzač mení hodnoty kritérií podľa stanovených pravidiel. Pravidlá pre kritériá: Maximálny krok - je maximálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria,
tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Maximálny krok je stanovený v absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty
uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Maximálny krok sa počíta od hodnoty ponuky uchádzača, ktorý je na prvom mieste. Minimálny
krok - je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka
akceptovaná. - Minimálny krok je stanovený v absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na
prvom mieste. - Minimálny krok sa počíta od hodnoty Vašej ponuky. Limit – je hraničná hodnota, ktorú obstarávateľ akceptuje pri
predkladaní nových hodnôt kritérií. Rovnosť ponúk: V elektronickej aukcii nie je povolené dorovnať ponuku uchádzača na prvom
mieste. V prípade, že sa uchádzač pokúsi dorovnať ponuku na prvom mieste, systém ho upozorní, že to nie je možné a že je nutné
zadať inú kombináciu hodnôt kritérií. Od lehoty zahájenia elektronickej aukcie bude môcť uchádzač sledovať: - svoje návrhy na plnenie
kritérií, - počet bodov, ktoré sú mu za ne aktuálne pridelené, - svoje aktuálne umiestnenie, - návrhy na plnenie kritérií uchádzača,
ktorý je v aktuálne na prvom mieste, - počet bodov, ktorý je pridelený uchádzačovi, ktorý je v aktuálne na prvom mieste - čas do
konca elektronickej aukcie Ukončenie elektronickej aukcie: Spôsob ukončenia elektronickej aukcie je uvedený vo Výzve na účasť v
elektronickej aukcii a to: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí elektronickú aukciu, a) ak na základe výzvy na účasť v
elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v elektronickej aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové
hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, b) ak nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové
hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá nesmie byť kratšia, než dve minúty Postup pri
nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú
zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad 30) používajte internetový prehliadačGoogle Chrome v
23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch).
4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655 1111 UPOZORNENIE: Námietky k nefunkčnosti aukčnej
siene, ktoré prídu po ukončení elektronickej aukcie, budú považované za neopodstatnené. Aukčný poriadok je aktualizovaný k
21.10.2013 Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok - piatok od 9.00 - 16.00 tel: +421 37 655 1111 email:
support@Evob.sk
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Text: Oznamujeme Vám, že ste splnili všetky podmienky pre účast v elektronickej aukcii pre verejnú zákazku: Predmet elektronickej
aukcie: Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Dolný Val 20, Žilina Zadávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia
Pre potvrdenie účasti v elektronickej aukcii kliknite sem. Pre vstup do aukčnej siene použite nasledujúci internetový odkaz:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12455&aid=e134406a51803c8bbd5bd1ab1d870e08 Internetový odkaz bude aktívny hodinu
pred časom začatia EA uvedením v elektronickej výzve. Internetový odkaz Vám umožní vstup do elektronickej aukcie a do testovacej
elektronickej aukcie. 1. Dátum a čas začatia elektronickej aukcie: Ostré kolo: Od: 16.12.2013 13:00:00 Do: 16.12.2013 13:30:00
Testovacie kolo: Od: 16.12.2013 12:00:00 Do: 16.12.2013 12:59:00 2. Spôsob skončenia elektronickej aukcie: Elektronická aukcia
bude ukončená podľa § 43 odst. 11 písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Čas etapy: 2 minúty Počet etáp:
neobmedzený3. Poradie po úvodnom vyhodnotení: 3Vaše body po ukončení I kola:74.39 4. Prvky, ktorých hodnoty budú predmetom
elektronickej aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách:Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPravidelné upratovanie65.0000EUR vr. DPH /m20.1%--4Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaNepravidelné upratovanie20.0000EUR vr. DPH
/hod/1pracovník0.1%--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaDodávka hygienického
materiálu15.0000EUR vr. DPH0.1%--45.Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe predložených nových
cien alebo nových hodnôt:Vzorce na prepočítanie bodov jednotlivých kritérií:K1=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu
č.1K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.2K3=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.3Ak niekto z uchádzačov
uvedie vo svojej ponuke 0 (nula) udeľuje sa mu plný počet bodov za dané kritérium. Bodové ohodnotenie ostatných sa určí podľa
vzorca: Počet bodov i-teho uchádzača = k/(n+1) k= maximálny počet bodov za kritérium n= počet lepších ponúkVzorec na výpočet
celkových bodov:Kc=K1 + K2 + K36. všetky príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému
zariadeniu: Technické podmienky: Počítač s operačným systémom Windows (Vista, Win 7 a vyššie). Širokopásmový prístup na Internet.
Internetový prehliadač Google Chrome ver.23, Mozilla Firefox ver. 1.5., MS Internet Explorer ver. 6.x alebo vyššie verzie týchto
prehliadačov. Internetový prehliadač musí podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom. Inštalovanú
podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4 integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola a stiahnutie). V internetovom prehliadači
prednastavený jazyk "Slovenčina". V prípade nejasností detailnejšie informácie technického zabezpečenia elektronickej aukcie možno
získať u pracovníkov centra podpory 037 655 1111. 7. Doplňujúce informácie: Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko
na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s
väčším počtom položiek (nad 30) používajte internetový prehliadač Google Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v
internetovom prehliadači internet Explorer niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich
problémov kontaktujte centrum podpory 037/655 1111 Spôsob riešenia nepredvídateľných situácii: V prípade vzniku objektívnych
problémov na strane verejného obstarávateľa (napr. výpadok elektrickej energie) si vyhradzuje verejný obstarávateľ právo
elektronickú aukciu zopakovať za dodržania všetkých podmienok v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. AUKČNÝ PORIADOK Všeobecné informácie: Podmienkou pre zapojenie
cenovej ponuky od uchádzača je súhlas s aukčným poriadkom Centrálnej obstarávacej agentúry, prevádzkovateľom portálu evob.sk.
Uchádzač potvrdzuje súhlasom, že údaje, ktoré sú uvedené v jeho profile, sú správne, aktuálne a riadne zapísané v Obchodnom
registri SR, príp. Živnostenskom registri SR. V prípade, že dôjde k technickej poruche na strane uchádzača, prípadne na strane
poskytovateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo na ďalší postup: - obstarávateľ môže vyhlásiť víťaza bez možnosti obnovenia
výberového konania - obstarávateľ obnoví výberové konanie a oznámi túto skutočnosť všetkým zapojeným dodávateľom - zruší aukciu
Obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické problémy. Všetky reklamácie smerujte priamo na prevádzkovateľa
portálu. Zapojením do aukcie sa uchádzač zaväzuje dodať predmet obstarávania v dohodnutom rozsahu a plniť jednotlivé kritéria
súťaže podľa zadania. V prípade, že uchádzač nedodrží podmienky súťaže, obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu víťaza aukcie.
Elektronická aukcia Testovacia elektronická aukcia: - Je sprístupnená 60 minút pred začatím ostrej aukcie. - Uchádzač môže ľubovoľne
meniť svoju ponuku. Po ukončení testovacej aukcie systém nastaví pôvodné hodnoty ponuky a automaticky reštartuje testovaciu
aukciu do ostrej. - V prípade, že sa tak nestane, pre obnovenie stránky stlačte funkčnú klávesu F5. Priebeh elektronickej aukcie: Zadávanie nových hodnôt kritérií sa píše do políčka na riadku príslušného kritéria a potvrdzuje sa tlačítkom enter, alebo tlačítkom
“zmeň“. - Zmena viacerých hodnôt naraz sa vykonáva tlačítkom “zmeň naraz“. Hodnoty, ktoré nie sú v systéme potvrdené sa Vám
vyznačia červeným číslom. - Elektronická aukcia je časovo vymedzená obstarávateľom termínom od – do. - Elektronická aukcia je
sprístupnená vždy len na jednom počítači. - V elektronickej aukcii uchádzač mení hodnoty kritérií podľa stanovených pravidiel. Pravidlá pre kritériá: Maximálny krok - je maximálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria,
tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Maximálny krok je stanovený v absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty
uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Maximálny krok sa počíta od hodnoty ponuky uchádzača, ktorý je na prvom mieste. Minimálny
krok - je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka
akceptovaná. - Minimálny krok je stanovený v absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na
prvom mieste. - Minimálny krok sa počíta od hodnoty Vašej ponuky. Limit – je hraničná hodnota, ktorú obstarávateľ akceptuje pri
predkladaní nových hodnôt kritérií. Rovnosť ponúk: V elektronickej aukcii nie je povolené dorovnať ponuku uchádzača na prvom
mieste. V prípade, že sa uchádzač pokúsi dorovnať ponuku na prvom mieste, systém ho upozorní, že to nie je možné a že je nutné
zadať inú kombináciu hodnôt kritérií. Od lehoty zahájenia elektronickej aukcie bude môcť uchádzač sledovať: - svoje návrhy na plnenie
kritérií, - počet bodov, ktoré sú mu za ne aktuálne pridelené, - svoje aktuálne umiestnenie, - návrhy na plnenie kritérií uchádzača,
ktorý je v aktuálne na prvom mieste, - počet bodov, ktorý je pridelený uchádzačovi, ktorý je v aktuálne na prvom mieste - čas do
konca elektronickej aukcie Ukončenie elektronickej aukcie: Spôsob ukončenia elektronickej aukcie je uvedený vo Výzve na účasť v
elektronickej aukcii a to: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí elektronickú aukciu, a) ak na základe výzvy na účasť v
elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v elektronickej aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové
hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, b) ak nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové
hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá nesmie byť kratšia, než dve minúty Postup pri
nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú
zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad 30) používajte internetový prehliadačGoogle Chrome v
23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch).
4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655 1111 UPOZORNENIE: Námietky k nefunkčnosti aukčnej
siene, ktoré prídu po ukončení elektronickej aukcie, budú považované za neopodstatnené. Aukčný poriadok je aktualizovaný k
21.10.2013 Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok - piatok od 9.00 - 16.00 tel: +421 37 655 1111 email:
support@Evob.sk
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Odoslané: oriola@stonline.sk
Predmet: Výzva na účasť v elektronickej aukcii - zadávatel: Slovenská agentúra životného prostredia
Text: Oznamujeme Vám, že ste splnili všetky podmienky pre účast v elektronickej aukcii pre verejnú zákazku: Predmet elektronickej
aukcie: Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Dolný Val 20, Žilina Zadávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia
Pre potvrdenie účasti v elektronickej aukcii kliknite sem. Pre vstup do aukčnej siene použite nasledujúci internetový odkaz:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12455&aid=e134406a51803c8bbd5bd1ab1d870e08 Internetový odkaz bude aktívny hodinu
pred časom začatia EA uvedením v elektronickej výzve. Internetový odkaz Vám umožní vstup do elektronickej aukcie a do testovacej
elektronickej aukcie. 1. Dátum a čas začatia elektronickej aukcie: Ostré kolo: Od: 16.12.2013 13:00:00 Do: 16.12.2013 13:30:00
Testovacie kolo: Od: 16.12.2013 12:00:00 Do: 16.12.2013 12:59:00 2. Spôsob skončenia elektronickej aukcie: Elektronická aukcia
bude ukončená podľa § 43 odst. 11 písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Čas etapy: 2 minúty Počet etáp:
neobmedzený3. Poradie po úvodnom vyhodnotení: 3Vaše body po ukončení I kola:74.39 4. Prvky, ktorých hodnoty budú predmetom
elektronickej aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách:Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPravidelné upratovanie65.0000EUR vr. DPH /m20.1%--4Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaNepravidelné upratovanie20.0000EUR vr. DPH
/hod/1pracovník0.1%--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaDodávka hygienického
materiálu15.0000EUR vr. DPH0.1%--45.Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe predložených nových
cien alebo nových hodnôt:Vzorce na prepočítanie bodov jednotlivých kritérií:K1=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu
č.1K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.2K3=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.3Ak niekto z uchádzačov
uvedie vo svojej ponuke 0 (nula) udeľuje sa mu plný počet bodov za dané kritérium. Bodové ohodnotenie ostatných sa určí podľa
vzorca: Počet bodov i-teho uchádzača = k/(n+1) k= maximálny počet bodov za kritérium n= počet lepších ponúkVzorec na výpočet
celkových bodov:Kc=K1 + K2 + K36. všetky príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému
zariadeniu: Technické podmienky: Počítač s operačným systémom Windows (Vista, Win 7 a vyššie). Širokopásmový prístup na Internet.
Internetový prehliadač Google Chrome ver.23, Mozilla Firefox ver. 1.5., MS Internet Explorer ver. 6.x alebo vyššie verzie týchto
prehliadačov. Internetový prehliadač musí podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom. Inštalovanú
podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4 integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola a stiahnutie). V internetovom prehliadači
prednastavený jazyk "Slovenčina". V prípade nejasností detailnejšie informácie technického zabezpečenia elektronickej aukcie možno
získať u pracovníkov centra podpory 037 655 1111. 7. Doplňujúce informácie: Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko
na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s
väčším počtom položiek (nad 30) používajte internetový prehliadač Google Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v
internetovom prehliadači internet Explorer niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich
problémov kontaktujte centrum podpory 037/655 1111 Spôsob riešenia nepredvídateľných situácii: V prípade vzniku objektívnych
problémov na strane verejného obstarávateľa (napr. výpadok elektrickej energie) si vyhradzuje verejný obstarávateľ právo
elektronickú aukciu zopakovať za dodržania všetkých podmienok v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. AUKČNÝ PORIADOK Všeobecné informácie: Podmienkou pre zapojenie
cenovej ponuky od uchádzača je súhlas s aukčným poriadkom Centrálnej obstarávacej agentúry, prevádzkovateľom portálu evob.sk.
Uchádzač potvrdzuje súhlasom, že údaje, ktoré sú uvedené v jeho profile, sú správne, aktuálne a riadne zapísané v Obchodnom
registri SR, príp. Živnostenskom registri SR. V prípade, že dôjde k technickej poruche na strane uchádzača, prípadne na strane
poskytovateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo na ďalší postup: - obstarávateľ môže vyhlásiť víťaza bez možnosti obnovenia
výberového konania - obstarávateľ obnoví výberové konanie a oznámi túto skutočnosť všetkým zapojeným dodávateľom - zruší aukciu
Obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické problémy. Všetky reklamácie smerujte priamo na prevádzkovateľa
portálu. Zapojením do aukcie sa uchádzač zaväzuje dodať predmet obstarávania v dohodnutom rozsahu a plniť jednotlivé kritéria
súťaže podľa zadania. V prípade, že uchádzač nedodrží podmienky súťaže, obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu víťaza aukcie.
Elektronická aukcia Testovacia elektronická aukcia: - Je sprístupnená 60 minút pred začatím ostrej aukcie. - Uchádzač môže ľubovoľne
meniť svoju ponuku. Po ukončení testovacej aukcie systém nastaví pôvodné hodnoty ponuky a automaticky reštartuje testovaciu
aukciu do ostrej. - V prípade, že sa tak nestane, pre obnovenie stránky stlačte funkčnú klávesu F5. Priebeh elektronickej aukcie: Zadávanie nových hodnôt kritérií sa píše do políčka na riadku príslušného kritéria a potvrdzuje sa tlačítkom enter, alebo tlačítkom
“zmeň“. - Zmena viacerých hodnôt naraz sa vykonáva tlačítkom “zmeň naraz“. Hodnoty, ktoré nie sú v systéme potvrdené sa Vám
vyznačia červeným číslom. - Elektronická aukcia je časovo vymedzená obstarávateľom termínom od – do. - Elektronická aukcia je
sprístupnená vždy len na jednom počítači. - V elektronickej aukcii uchádzač mení hodnoty kritérií podľa stanovených pravidiel. Pravidlá pre kritériá: Maximálny krok - je maximálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria,
tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Maximálny krok je stanovený v absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty
uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Maximálny krok sa počíta od hodnoty ponuky uchádzača, ktorý je na prvom mieste. Minimálny
krok - je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka
akceptovaná. - Minimálny krok je stanovený v absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na
prvom mieste. - Minimálny krok sa počíta od hodnoty Vašej ponuky. Limit – je hraničná hodnota, ktorú obstarávateľ akceptuje pri
predkladaní nových hodnôt kritérií. Rovnosť ponúk: V elektronickej aukcii nie je povolené dorovnať ponuku uchádzača na prvom
mieste. V prípade, že sa uchádzač pokúsi dorovnať ponuku na prvom mieste, systém ho upozorní, že to nie je možné a že je nutné
zadať inú kombináciu hodnôt kritérií. Od lehoty zahájenia elektronickej aukcie bude môcť uchádzač sledovať: - svoje návrhy na plnenie
kritérií, - počet bodov, ktoré sú mu za ne aktuálne pridelené, - svoje aktuálne umiestnenie, - návrhy na plnenie kritérií uchádzača,
ktorý je v aktuálne na prvom mieste, - počet bodov, ktorý je pridelený uchádzačovi, ktorý je v aktuálne na prvom mieste - čas do
konca elektronickej aukcie Ukončenie elektronickej aukcie: Spôsob ukončenia elektronickej aukcie je uvedený vo Výzve na účasť v
elektronickej aukcii a to: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí elektronickú aukciu, a) ak na základe výzvy na účasť v
elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v elektronickej aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové
hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, b) ak nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové
hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá nesmie byť kratšia, než dve minúty Postup pri
nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú
zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad 30) používajte internetový prehliadačGoogle Chrome v
23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch).
4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655 1111 UPOZORNENIE: Námietky k nefunkčnosti aukčnej
siene, ktoré prídu po ukončení elektronickej aukcie, budú považované za neopodstatnené. Aukčný poriadok je aktualizovaný k
21.10.2013 Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok - piatok od 9.00 - 16.00 tel: +421 37 655 1111 email:
support@Evob.sk
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Text: Oznamujeme Vám, že ste splnili všetky podmienky pre účast v elektronickej aukcii pre verejnú zákazku: Predmet elektronickej
aukcie: Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Dolný Val 20, Žilina Zadávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia
Pre potvrdenie účasti v elektronickej aukcii kliknite sem. Pre vstup do aukčnej siene použite nasledujúci internetový odkaz:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12455&aid=8db0e974845927ce10488dc131fb1e0d Internetový odkaz bude aktívny hodinu
pred časom začatia EA uvedením v elektronickej výzve. Internetový odkaz Vám umožní vstup do elektronickej aukcie a do testovacej
elektronickej aukcie. 1. Dátum a čas začatia elektronickej aukcie: Ostré kolo: Od: 16.12.2013 13:00:00 Do: 16.12.2013 13:30:00
Testovacie kolo: Od: 16.12.2013 12:00:00 Do: 16.12.2013 12:59:00 2. Spôsob skončenia elektronickej aukcie: Elektronická aukcia
bude ukončená podľa § 43 odst. 11 písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Čas etapy: 2 minúty Počet etáp:
neobmedzený3. Poradie po úvodnom vyhodnotení: 1Vaše body po ukončení I kola:77.38 4. Prvky, ktorých hodnoty budú predmetom
elektronickej aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách:Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPravidelné upratovanie65.0000EUR vr. DPH /m20.1%--4Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaNepravidelné upratovanie20.0000EUR vr. DPH
/hod/1pracovník0.1%--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaDodávka hygienického
materiálu15.0000EUR vr. DPH0.1%--45.Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe predložených nových
cien alebo nových hodnôt:Vzorce na prepočítanie bodov jednotlivých kritérií:K1=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu
č.1K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.2K3=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.3Ak niekto z uchádzačov
uvedie vo svojej ponuke 0 (nula) udeľuje sa mu plný počet bodov za dané kritérium. Bodové ohodnotenie ostatných sa určí podľa
vzorca: Počet bodov i-teho uchádzača = k/(n+1) k= maximálny počet bodov za kritérium n= počet lepších ponúkVzorec na výpočet
celkových bodov:Kc=K1 + K2 + K36. všetky príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému
zariadeniu: Technické podmienky: Počítač s operačným systémom Windows (Vista, Win 7 a vyššie). Širokopásmový prístup na Internet.
Internetový prehliadač Google Chrome ver.23, Mozilla Firefox ver. 1.5., MS Internet Explorer ver. 6.x alebo vyššie verzie týchto
prehliadačov. Internetový prehliadač musí podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom. Inštalovanú
podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4 integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola a stiahnutie). V internetovom prehliadači
prednastavený jazyk "Slovenčina". V prípade nejasností detailnejšie informácie technického zabezpečenia elektronickej aukcie možno
získať u pracovníkov centra podpory 037 655 1111. 7. Doplňujúce informácie: Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko
na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s
väčším počtom položiek (nad 30) používajte internetový prehliadač Google Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v
internetovom prehliadači internet Explorer niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich
problémov kontaktujte centrum podpory 037/655 1111 Spôsob riešenia nepredvídateľných situácii: V prípade vzniku objektívnych
problémov na strane verejného obstarávateľa (napr. výpadok elektrickej energie) si vyhradzuje verejný obstarávateľ právo
elektronickú aukciu zopakovať za dodržania všetkých podmienok v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. AUKČNÝ PORIADOK Všeobecné informácie: Podmienkou pre zapojenie
cenovej ponuky od uchádzača je súhlas s aukčným poriadkom Centrálnej obstarávacej agentúry, prevádzkovateľom portálu evob.sk.
Uchádzač potvrdzuje súhlasom, že údaje, ktoré sú uvedené v jeho profile, sú správne, aktuálne a riadne zapísané v Obchodnom
registri SR, príp. Živnostenskom registri SR. V prípade, že dôjde k technickej poruche na strane uchádzača, prípadne na strane
poskytovateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo na ďalší postup: - obstarávateľ môže vyhlásiť víťaza bez možnosti obnovenia
výberového konania - obstarávateľ obnoví výberové konanie a oznámi túto skutočnosť všetkým zapojeným dodávateľom - zruší aukciu
Obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické problémy. Všetky reklamácie smerujte priamo na prevádzkovateľa
portálu. Zapojením do aukcie sa uchádzač zaväzuje dodať predmet obstarávania v dohodnutom rozsahu a plniť jednotlivé kritéria
súťaže podľa zadania. V prípade, že uchádzač nedodrží podmienky súťaže, obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu víťaza aukcie.
Elektronická aukcia Testovacia elektronická aukcia: - Je sprístupnená 60 minút pred začatím ostrej aukcie. - Uchádzač môže ľubovoľne
meniť svoju ponuku. Po ukončení testovacej aukcie systém nastaví pôvodné hodnoty ponuky a automaticky reštartuje testovaciu
aukciu do ostrej. - V prípade, že sa tak nestane, pre obnovenie stránky stlačte funkčnú klávesu F5. Priebeh elektronickej aukcie: Zadávanie nových hodnôt kritérií sa píše do políčka na riadku príslušného kritéria a potvrdzuje sa tlačítkom enter, alebo tlačítkom
“zmeň“. - Zmena viacerých hodnôt naraz sa vykonáva tlačítkom “zmeň naraz“. Hodnoty, ktoré nie sú v systéme potvrdené sa Vám
vyznačia červeným číslom. - Elektronická aukcia je časovo vymedzená obstarávateľom termínom od – do. - Elektronická aukcia je
sprístupnená vždy len na jednom počítači. - V elektronickej aukcii uchádzač mení hodnoty kritérií podľa stanovených pravidiel. Pravidlá pre kritériá: Maximálny krok - je maximálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria,
tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Maximálny krok je stanovený v absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty
uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Maximálny krok sa počíta od hodnoty ponuky uchádzača, ktorý je na prvom mieste. Minimálny
krok - je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka
akceptovaná. - Minimálny krok je stanovený v absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na
prvom mieste. - Minimálny krok sa počíta od hodnoty Vašej ponuky. Limit – je hraničná hodnota, ktorú obstarávateľ akceptuje pri
predkladaní nových hodnôt kritérií. Rovnosť ponúk: V elektronickej aukcii nie je povolené dorovnať ponuku uchádzača na prvom
mieste. V prípade, že sa uchádzač pokúsi dorovnať ponuku na prvom mieste, systém ho upozorní, že to nie je možné a že je nutné
zadať inú kombináciu hodnôt kritérií. Od lehoty zahájenia elektronickej aukcie bude môcť uchádzač sledovať: - svoje návrhy na plnenie
kritérií, - počet bodov, ktoré sú mu za ne aktuálne pridelené, - svoje aktuálne umiestnenie, - návrhy na plnenie kritérií uchádzača,
ktorý je v aktuálne na prvom mieste, - počet bodov, ktorý je pridelený uchádzačovi, ktorý je v aktuálne na prvom mieste - čas do
konca elektronickej aukcie Ukončenie elektronickej aukcie: Spôsob ukončenia elektronickej aukcie je uvedený vo Výzve na účasť v
elektronickej aukcii a to: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí elektronickú aukciu, a) ak na základe výzvy na účasť v
elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v elektronickej aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové
hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, b) ak nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové
hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá nesmie byť kratšia, než dve minúty Postup pri
nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú
zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad 30) používajte internetový prehliadačGoogle Chrome v
23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch).
4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655 1111 UPOZORNENIE: Námietky k nefunkčnosti aukčnej
siene, ktoré prídu po ukončení elektronickej aukcie, budú považované za neopodstatnené. Aukčný poriadok je aktualizovaný k
21.10.2013 Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok - piatok od 9.00 - 16.00 tel: +421 37 655 1111 email:
support@Evob.sk
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Odoslané: vialle@vialle.sk
Predmet: Výzva na účasť v elektronickej aukcii - zadávatel: Slovenská agentúra životného prostredia
Text: Oznamujeme Vám, že ste splnili všetky podmienky pre účast v elektronickej aukcii pre verejnú zákazku: Predmet elektronickej
aukcie: Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Dolný Val 20, Žilina Zadávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia
Pre potvrdenie účasti v elektronickej aukcii kliknite sem. Pre vstup do aukčnej siene použite nasledujúci internetový odkaz:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12455&aid=8db0e974845927ce10488dc131fb1e0d Internetový odkaz bude aktívny hodinu
pred časom začatia EA uvedením v elektronickej výzve. Internetový odkaz Vám umožní vstup do elektronickej aukcie a do testovacej
elektronickej aukcie. 1. Dátum a čas začatia elektronickej aukcie: Ostré kolo: Od: 16.12.2013 13:00:00 Do: 16.12.2013 13:30:00
Testovacie kolo: Od: 16.12.2013 12:00:00 Do: 16.12.2013 12:59:00 2. Spôsob skončenia elektronickej aukcie: Elektronická aukcia
bude ukončená podľa § 43 odst. 11 písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Čas etapy: 2 minúty Počet etáp:
neobmedzený3. Poradie po úvodnom vyhodnotení: 1Vaše body po ukončení I kola:77.38 4. Prvky, ktorých hodnoty budú predmetom
elektronickej aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách:Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPravidelné upratovanie65.0000EUR vr. DPH /m20.1%--4Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaNepravidelné upratovanie20.0000EUR vr. DPH
/hod/1pracovník0.1%--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaDodávka hygienického
materiálu15.0000EUR vr. DPH0.1%--45.Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe predložených nových
cien alebo nových hodnôt:Vzorce na prepočítanie bodov jednotlivých kritérií:K1=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu
č.1K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.2K3=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.3Ak niekto z uchádzačov
uvedie vo svojej ponuke 0 (nula) udeľuje sa mu plný počet bodov za dané kritérium. Bodové ohodnotenie ostatných sa určí podľa
vzorca: Počet bodov i-teho uchádzača = k/(n+1) k= maximálny počet bodov za kritérium n= počet lepších ponúkVzorec na výpočet
celkových bodov:Kc=K1 + K2 + K36. všetky príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému
zariadeniu: Technické podmienky: Počítač s operačným systémom Windows (Vista, Win 7 a vyššie). Širokopásmový prístup na Internet.
Internetový prehliadač Google Chrome ver.23, Mozilla Firefox ver. 1.5., MS Internet Explorer ver. 6.x alebo vyššie verzie týchto
prehliadačov. Internetový prehliadač musí podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom. Inštalovanú
podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4 integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola a stiahnutie). V internetovom prehliadači
prednastavený jazyk "Slovenčina". V prípade nejasností detailnejšie informácie technického zabezpečenia elektronickej aukcie možno
získať u pracovníkov centra podpory 037 655 1111. 7. Doplňujúce informácie: Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko
na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s
väčším počtom položiek (nad 30) používajte internetový prehliadač Google Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v
internetovom prehliadači internet Explorer niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich
problémov kontaktujte centrum podpory 037/655 1111 Spôsob riešenia nepredvídateľných situácii: V prípade vzniku objektívnych
problémov na strane verejného obstarávateľa (napr. výpadok elektrickej energie) si vyhradzuje verejný obstarávateľ právo
elektronickú aukciu zopakovať za dodržania všetkých podmienok v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. AUKČNÝ PORIADOK Všeobecné informácie: Podmienkou pre zapojenie
cenovej ponuky od uchádzača je súhlas s aukčným poriadkom Centrálnej obstarávacej agentúry, prevádzkovateľom portálu evob.sk.
Uchádzač potvrdzuje súhlasom, že údaje, ktoré sú uvedené v jeho profile, sú správne, aktuálne a riadne zapísané v Obchodnom
registri SR, príp. Živnostenskom registri SR. V prípade, že dôjde k technickej poruche na strane uchádzača, prípadne na strane
poskytovateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo na ďalší postup: - obstarávateľ môže vyhlásiť víťaza bez možnosti obnovenia
výberového konania - obstarávateľ obnoví výberové konanie a oznámi túto skutočnosť všetkým zapojeným dodávateľom - zruší aukciu
Obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické problémy. Všetky reklamácie smerujte priamo na prevádzkovateľa
portálu. Zapojením do aukcie sa uchádzač zaväzuje dodať predmet obstarávania v dohodnutom rozsahu a plniť jednotlivé kritéria
súťaže podľa zadania. V prípade, že uchádzač nedodrží podmienky súťaže, obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu víťaza aukcie.
Elektronická aukcia Testovacia elektronická aukcia: - Je sprístupnená 60 minút pred začatím ostrej aukcie. - Uchádzač môže ľubovoľne
meniť svoju ponuku. Po ukončení testovacej aukcie systém nastaví pôvodné hodnoty ponuky a automaticky reštartuje testovaciu
aukciu do ostrej. - V prípade, že sa tak nestane, pre obnovenie stránky stlačte funkčnú klávesu F5. Priebeh elektronickej aukcie: Zadávanie nových hodnôt kritérií sa píše do políčka na riadku príslušného kritéria a potvrdzuje sa tlačítkom enter, alebo tlačítkom
“zmeň“. - Zmena viacerých hodnôt naraz sa vykonáva tlačítkom “zmeň naraz“. Hodnoty, ktoré nie sú v systéme potvrdené sa Vám
vyznačia červeným číslom. - Elektronická aukcia je časovo vymedzená obstarávateľom termínom od – do. - Elektronická aukcia je
sprístupnená vždy len na jednom počítači. - V elektronickej aukcii uchádzač mení hodnoty kritérií podľa stanovených pravidiel. Pravidlá pre kritériá: Maximálny krok - je maximálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria,
tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Maximálny krok je stanovený v absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty
uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Maximálny krok sa počíta od hodnoty ponuky uchádzača, ktorý je na prvom mieste. Minimálny
krok - je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka
akceptovaná. - Minimálny krok je stanovený v absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na
prvom mieste. - Minimálny krok sa počíta od hodnoty Vašej ponuky. Limit – je hraničná hodnota, ktorú obstarávateľ akceptuje pri
predkladaní nových hodnôt kritérií. Rovnosť ponúk: V elektronickej aukcii nie je povolené dorovnať ponuku uchádzača na prvom
mieste. V prípade, že sa uchádzač pokúsi dorovnať ponuku na prvom mieste, systém ho upozorní, že to nie je možné a že je nutné
zadať inú kombináciu hodnôt kritérií. Od lehoty zahájenia elektronickej aukcie bude môcť uchádzač sledovať: - svoje návrhy na plnenie
kritérií, - počet bodov, ktoré sú mu za ne aktuálne pridelené, - svoje aktuálne umiestnenie, - návrhy na plnenie kritérií uchádzača,
ktorý je v aktuálne na prvom mieste, - počet bodov, ktorý je pridelený uchádzačovi, ktorý je v aktuálne na prvom mieste - čas do
konca elektronickej aukcie Ukončenie elektronickej aukcie: Spôsob ukončenia elektronickej aukcie je uvedený vo Výzve na účasť v
elektronickej aukcii a to: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí elektronickú aukciu, a) ak na základe výzvy na účasť v
elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v elektronickej aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové
hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, b) ak nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové
hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá nesmie byť kratšia, než dve minúty Postup pri
nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú
zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad 30) používajte internetový prehliadačGoogle Chrome v
23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch).
4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655 1111 UPOZORNENIE: Námietky k nefunkčnosti aukčnej
siene, ktoré prídu po ukončení elektronickej aukcie, budú považované za neopodstatnené. Aukčný poriadok je aktualizovaný k
21.10.2013 Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok - piatok od 9.00 - 16.00 tel: +421 37 655 1111 email:
support@Evob.sk
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Text: Oznamujeme Vám, že ste splnili všetky podmienky pre účast v elektronickej aukcii pre verejnú zákazku: Predmet elektronickej
aukcie: Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Dolný Val 20, Žilina Zadávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia
Pre potvrdenie účasti v elektronickej aukcii kliknite sem. Pre vstup do aukčnej siene použite nasledujúci internetový odkaz:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12455&aid=fc87b3b79ce50961b3db28d31259bd28 Internetový odkaz bude aktívny hodinu
pred časom začatia EA uvedením v elektronickej výzve. Internetový odkaz Vám umožní vstup do elektronickej aukcie a do testovacej
elektronickej aukcie. 1. Dátum a čas začatia elektronickej aukcie: Ostré kolo: Od: 16.12.2013 13:00:00 Do: 16.12.2013 13:30:00
Testovacie kolo: Od: 16.12.2013 12:00:00 Do: 16.12.2013 12:59:00 2. Spôsob skončenia elektronickej aukcie: Elektronická aukcia
bude ukončená podľa § 43 odst. 11 písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Čas etapy: 2 minúty Počet etáp:
neobmedzený3. Poradie po úvodnom vyhodnotení: 4Vaše body po ukončení I kola:73.33 4. Prvky, ktorých hodnoty budú predmetom
elektronickej aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách:Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPravidelné upratovanie65.0000EUR vr. DPH /m20.1%--4Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaNepravidelné upratovanie20.0000EUR vr. DPH
/hod/1pracovník0.1%--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaDodávka hygienického
materiálu15.0000EUR vr. DPH0.1%--45.Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe predložených nových
cien alebo nových hodnôt:Vzorce na prepočítanie bodov jednotlivých kritérií:K1=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu
č.1K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.2K3=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.3Ak niekto z uchádzačov
uvedie vo svojej ponuke 0 (nula) udeľuje sa mu plný počet bodov za dané kritérium. Bodové ohodnotenie ostatných sa určí podľa
vzorca: Počet bodov i-teho uchádzača = k/(n+1) k= maximálny počet bodov za kritérium n= počet lepších ponúkVzorec na výpočet
celkových bodov:Kc=K1 + K2 + K36. všetky príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému
zariadeniu: Technické podmienky: Počítač s operačným systémom Windows (Vista, Win 7 a vyššie). Širokopásmový prístup na Internet.
Internetový prehliadač Google Chrome ver.23, Mozilla Firefox ver. 1.5., MS Internet Explorer ver. 6.x alebo vyššie verzie týchto
prehliadačov. Internetový prehliadač musí podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom. Inštalovanú
podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4 integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola a stiahnutie). V internetovom prehliadači
prednastavený jazyk "Slovenčina". V prípade nejasností detailnejšie informácie technického zabezpečenia elektronickej aukcie možno
získať u pracovníkov centra podpory 037 655 1111. 7. Doplňujúce informácie: Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko
na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s
väčším počtom položiek (nad 30) používajte internetový prehliadač Google Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v
internetovom prehliadači internet Explorer niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich
problémov kontaktujte centrum podpory 037/655 1111 Spôsob riešenia nepredvídateľných situácii: V prípade vzniku objektívnych
problémov na strane verejného obstarávateľa (napr. výpadok elektrickej energie) si vyhradzuje verejný obstarávateľ právo
elektronickú aukciu zopakovať za dodržania všetkých podmienok v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. AUKČNÝ PORIADOK Všeobecné informácie: Podmienkou pre zapojenie
cenovej ponuky od uchádzača je súhlas s aukčným poriadkom Centrálnej obstarávacej agentúry, prevádzkovateľom portálu evob.sk.
Uchádzač potvrdzuje súhlasom, že údaje, ktoré sú uvedené v jeho profile, sú správne, aktuálne a riadne zapísané v Obchodnom
registri SR, príp. Živnostenskom registri SR. V prípade, že dôjde k technickej poruche na strane uchádzača, prípadne na strane
poskytovateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo na ďalší postup: - obstarávateľ môže vyhlásiť víťaza bez možnosti obnovenia
výberového konania - obstarávateľ obnoví výberové konanie a oznámi túto skutočnosť všetkým zapojeným dodávateľom - zruší aukciu
Obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické problémy. Všetky reklamácie smerujte priamo na prevádzkovateľa
portálu. Zapojením do aukcie sa uchádzač zaväzuje dodať predmet obstarávania v dohodnutom rozsahu a plniť jednotlivé kritéria
súťaže podľa zadania. V prípade, že uchádzač nedodrží podmienky súťaže, obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu víťaza aukcie.
Elektronická aukcia Testovacia elektronická aukcia: - Je sprístupnená 60 minút pred začatím ostrej aukcie. - Uchádzač môže ľubovoľne
meniť svoju ponuku. Po ukončení testovacej aukcie systém nastaví pôvodné hodnoty ponuky a automaticky reštartuje testovaciu
aukciu do ostrej. - V prípade, že sa tak nestane, pre obnovenie stránky stlačte funkčnú klávesu F5. Priebeh elektronickej aukcie: Zadávanie nových hodnôt kritérií sa píše do políčka na riadku príslušného kritéria a potvrdzuje sa tlačítkom enter, alebo tlačítkom
“zmeň“. - Zmena viacerých hodnôt naraz sa vykonáva tlačítkom “zmeň naraz“. Hodnoty, ktoré nie sú v systéme potvrdené sa Vám
vyznačia červeným číslom. - Elektronická aukcia je časovo vymedzená obstarávateľom termínom od – do. - Elektronická aukcia je
sprístupnená vždy len na jednom počítači. - V elektronickej aukcii uchádzač mení hodnoty kritérií podľa stanovených pravidiel. Pravidlá pre kritériá: Maximálny krok - je maximálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria,
tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Maximálny krok je stanovený v absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty
uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Maximálny krok sa počíta od hodnoty ponuky uchádzača, ktorý je na prvom mieste. Minimálny
krok - je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka
akceptovaná. - Minimálny krok je stanovený v absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na
prvom mieste. - Minimálny krok sa počíta od hodnoty Vašej ponuky. Limit – je hraničná hodnota, ktorú obstarávateľ akceptuje pri
predkladaní nových hodnôt kritérií. Rovnosť ponúk: V elektronickej aukcii nie je povolené dorovnať ponuku uchádzača na prvom
mieste. V prípade, že sa uchádzač pokúsi dorovnať ponuku na prvom mieste, systém ho upozorní, že to nie je možné a že je nutné
zadať inú kombináciu hodnôt kritérií. Od lehoty zahájenia elektronickej aukcie bude môcť uchádzač sledovať: - svoje návrhy na plnenie
kritérií, - počet bodov, ktoré sú mu za ne aktuálne pridelené, - svoje aktuálne umiestnenie, - návrhy na plnenie kritérií uchádzača,
ktorý je v aktuálne na prvom mieste, - počet bodov, ktorý je pridelený uchádzačovi, ktorý je v aktuálne na prvom mieste - čas do
konca elektronickej aukcie Ukončenie elektronickej aukcie: Spôsob ukončenia elektronickej aukcie je uvedený vo Výzve na účasť v
elektronickej aukcii a to: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí elektronickú aukciu, a) ak na základe výzvy na účasť v
elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v elektronickej aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové
hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, b) ak nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové
hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá nesmie byť kratšia, než dve minúty Postup pri
nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú
zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad 30) používajte internetový prehliadačGoogle Chrome v
23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch).
4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655 1111 UPOZORNENIE: Námietky k nefunkčnosti aukčnej
siene, ktoré prídu po ukončení elektronickej aukcie, budú považované za neopodstatnené. Aukčný poriadok je aktualizovaný k
21.10.2013 Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok - piatok od 9.00 - 16.00 tel: +421 37 655 1111 email:
support@Evob.sk
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Odoslané: cobol@cobol.sk
Predmet: Výzva na účasť v elektronickej aukcii - zadávatel: Slovenská agentúra životného prostredia
Text: Oznamujeme Vám, že ste splnili všetky podmienky pre účast v elektronickej aukcii pre verejnú zákazku: Predmet elektronickej
aukcie: Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Dolný Val 20, Žilina Zadávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia
Pre potvrdenie účasti v elektronickej aukcii kliknite sem. Pre vstup do aukčnej siene použite nasledujúci internetový odkaz:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12455&aid=fc87b3b79ce50961b3db28d31259bd28 Internetový odkaz bude aktívny hodinu
pred časom začatia EA uvedením v elektronickej výzve. Internetový odkaz Vám umožní vstup do elektronickej aukcie a do testovacej
elektronickej aukcie. 1. Dátum a čas začatia elektronickej aukcie: Ostré kolo: Od: 16.12.2013 13:00:00 Do: 16.12.2013 13:30:00
Testovacie kolo: Od: 16.12.2013 12:00:00 Do: 16.12.2013 12:59:00 2. Spôsob skončenia elektronickej aukcie: Elektronická aukcia
bude ukončená podľa § 43 odst. 11 písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Čas etapy: 2 minúty Počet etáp:
neobmedzený3. Poradie po úvodnom vyhodnotení: 4Vaše body po ukončení I kola:73.33 4. Prvky, ktorých hodnoty budú predmetom
elektronickej aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách:Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPravidelné upratovanie65.0000EUR vr. DPH /m20.1%--4Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaNepravidelné upratovanie20.0000EUR vr. DPH
/hod/1pracovník0.1%--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaDodávka hygienického
materiálu15.0000EUR vr. DPH0.1%--45.Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe predložených nových
cien alebo nových hodnôt:Vzorce na prepočítanie bodov jednotlivých kritérií:K1=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu
č.1K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.2K3=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.3Ak niekto z uchádzačov
uvedie vo svojej ponuke 0 (nula) udeľuje sa mu plný počet bodov za dané kritérium. Bodové ohodnotenie ostatných sa určí podľa
vzorca: Počet bodov i-teho uchádzača = k/(n+1) k= maximálny počet bodov za kritérium n= počet lepších ponúkVzorec na výpočet
celkových bodov:Kc=K1 + K2 + K36. všetky príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému
zariadeniu: Technické podmienky: Počítač s operačným systémom Windows (Vista, Win 7 a vyššie). Širokopásmový prístup na Internet.
Internetový prehliadač Google Chrome ver.23, Mozilla Firefox ver. 1.5., MS Internet Explorer ver. 6.x alebo vyššie verzie týchto
prehliadačov. Internetový prehliadač musí podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom. Inštalovanú
podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4 integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola a stiahnutie). V internetovom prehliadači
prednastavený jazyk "Slovenčina". V prípade nejasností detailnejšie informácie technického zabezpečenia elektronickej aukcie možno
získať u pracovníkov centra podpory 037 655 1111. 7. Doplňujúce informácie: Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko
na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s
väčším počtom položiek (nad 30) používajte internetový prehliadač Google Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v
internetovom prehliadači internet Explorer niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich
problémov kontaktujte centrum podpory 037/655 1111 Spôsob riešenia nepredvídateľných situácii: V prípade vzniku objektívnych
problémov na strane verejného obstarávateľa (napr. výpadok elektrickej energie) si vyhradzuje verejný obstarávateľ právo
elektronickú aukciu zopakovať za dodržania všetkých podmienok v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. AUKČNÝ PORIADOK Všeobecné informácie: Podmienkou pre zapojenie
cenovej ponuky od uchádzača je súhlas s aukčným poriadkom Centrálnej obstarávacej agentúry, prevádzkovateľom portálu evob.sk.
Uchádzač potvrdzuje súhlasom, že údaje, ktoré sú uvedené v jeho profile, sú správne, aktuálne a riadne zapísané v Obchodnom
registri SR, príp. Živnostenskom registri SR. V prípade, že dôjde k technickej poruche na strane uchádzača, prípadne na strane
poskytovateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo na ďalší postup: - obstarávateľ môže vyhlásiť víťaza bez možnosti obnovenia
výberového konania - obstarávateľ obnoví výberové konanie a oznámi túto skutočnosť všetkým zapojeným dodávateľom - zruší aukciu
Obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické problémy. Všetky reklamácie smerujte priamo na prevádzkovateľa
portálu. Zapojením do aukcie sa uchádzač zaväzuje dodať predmet obstarávania v dohodnutom rozsahu a plniť jednotlivé kritéria
súťaže podľa zadania. V prípade, že uchádzač nedodrží podmienky súťaže, obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu víťaza aukcie.
Elektronická aukcia Testovacia elektronická aukcia: - Je sprístupnená 60 minút pred začatím ostrej aukcie. - Uchádzač môže ľubovoľne
meniť svoju ponuku. Po ukončení testovacej aukcie systém nastaví pôvodné hodnoty ponuky a automaticky reštartuje testovaciu
aukciu do ostrej. - V prípade, že sa tak nestane, pre obnovenie stránky stlačte funkčnú klávesu F5. Priebeh elektronickej aukcie: Zadávanie nových hodnôt kritérií sa píše do políčka na riadku príslušného kritéria a potvrdzuje sa tlačítkom enter, alebo tlačítkom
“zmeň“. - Zmena viacerých hodnôt naraz sa vykonáva tlačítkom “zmeň naraz“. Hodnoty, ktoré nie sú v systéme potvrdené sa Vám
vyznačia červeným číslom. - Elektronická aukcia je časovo vymedzená obstarávateľom termínom od – do. - Elektronická aukcia je
sprístupnená vždy len na jednom počítači. - V elektronickej aukcii uchádzač mení hodnoty kritérií podľa stanovených pravidiel. Pravidlá pre kritériá: Maximálny krok - je maximálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria,
tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Maximálny krok je stanovený v absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty
uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Maximálny krok sa počíta od hodnoty ponuky uchádzača, ktorý je na prvom mieste. Minimálny
krok - je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka
akceptovaná. - Minimálny krok je stanovený v absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na
prvom mieste. - Minimálny krok sa počíta od hodnoty Vašej ponuky. Limit – je hraničná hodnota, ktorú obstarávateľ akceptuje pri
predkladaní nových hodnôt kritérií. Rovnosť ponúk: V elektronickej aukcii nie je povolené dorovnať ponuku uchádzača na prvom
mieste. V prípade, že sa uchádzač pokúsi dorovnať ponuku na prvom mieste, systém ho upozorní, že to nie je možné a že je nutné
zadať inú kombináciu hodnôt kritérií. Od lehoty zahájenia elektronickej aukcie bude môcť uchádzač sledovať: - svoje návrhy na plnenie
kritérií, - počet bodov, ktoré sú mu za ne aktuálne pridelené, - svoje aktuálne umiestnenie, - návrhy na plnenie kritérií uchádzača,
ktorý je v aktuálne na prvom mieste, - počet bodov, ktorý je pridelený uchádzačovi, ktorý je v aktuálne na prvom mieste - čas do
konca elektronickej aukcie Ukončenie elektronickej aukcie: Spôsob ukončenia elektronickej aukcie je uvedený vo Výzve na účasť v
elektronickej aukcii a to: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí elektronickú aukciu, a) ak na základe výzvy na účasť v
elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v elektronickej aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové
hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, b) ak nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové
hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá nesmie byť kratšia, než dve minúty Postup pri
nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú
zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad 30) používajte internetový prehliadačGoogle Chrome v
23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch).
4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655 1111 UPOZORNENIE: Námietky k nefunkčnosti aukčnej
siene, ktoré prídu po ukončení elektronickej aukcie, budú považované za neopodstatnené. Aukčný poriadok je aktualizovaný k
21.10.2013 Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok - piatok od 9.00 - 16.00 tel: +421 37 655 1111 email:
support@Evob.sk
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Text: Oznamujeme Vám, že ste splnili všetky podmienky pre účast v elektronickej aukcii pre verejnú zákazku: Predmet elektronickej
aukcie: Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Dolný Val 20, Žilina Zadávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia
Pre potvrdenie účasti v elektronickej aukcii kliknite sem. Pre vstup do aukčnej siene použite nasledujúci internetový odkaz:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12455&aid=1ef0ced4232f52f23443777a340685f8 Internetový odkaz bude aktívny hodinu
pred časom začatia EA uvedením v elektronickej výzve. Internetový odkaz Vám umožní vstup do elektronickej aukcie a do testovacej
elektronickej aukcie. 1. Dátum a čas začatia elektronickej aukcie: Ostré kolo: Od: 16.12.2013 13:00:00 Do: 16.12.2013 13:30:00
Testovacie kolo: Od: 16.12.2013 12:00:00 Do: 16.12.2013 12:59:00 2. Spôsob skončenia elektronickej aukcie: Elektronická aukcia
bude ukončená podľa § 43 odst. 11 písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Čas etapy: 2 minúty Počet etáp:
neobmedzený3. Poradie po úvodnom vyhodnotení: 2Vaše body po ukončení I kola:76.22 4. Prvky, ktorých hodnoty budú predmetom
elektronickej aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách:Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPravidelné upratovanie65.0000EUR vr. DPH /m20.1%--4Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaNepravidelné upratovanie20.0000EUR vr. DPH
/hod/1pracovník0.1%--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaDodávka hygienického
materiálu15.0000EUR vr. DPH0.1%--45.Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe predložených nových
cien alebo nových hodnôt:Vzorce na prepočítanie bodov jednotlivých kritérií:K1=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu
č.1K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.2K3=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.3Ak niekto z uchádzačov
uvedie vo svojej ponuke 0 (nula) udeľuje sa mu plný počet bodov za dané kritérium. Bodové ohodnotenie ostatných sa určí podľa
vzorca: Počet bodov i-teho uchádzača = k/(n+1) k= maximálny počet bodov za kritérium n= počet lepších ponúkVzorec na výpočet
celkových bodov:Kc=K1 + K2 + K36. všetky príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému
zariadeniu: Technické podmienky: Počítač s operačným systémom Windows (Vista, Win 7 a vyššie). Širokopásmový prístup na Internet.
Internetový prehliadač Google Chrome ver.23, Mozilla Firefox ver. 1.5., MS Internet Explorer ver. 6.x alebo vyššie verzie týchto
prehliadačov. Internetový prehliadač musí podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom. Inštalovanú
podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4 integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola a stiahnutie). V internetovom prehliadači
prednastavený jazyk "Slovenčina". V prípade nejasností detailnejšie informácie technického zabezpečenia elektronickej aukcie možno
získať u pracovníkov centra podpory 037 655 1111. 7. Doplňujúce informácie: Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko
na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s
väčším počtom položiek (nad 30) používajte internetový prehliadač Google Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v
internetovom prehliadači internet Explorer niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich
problémov kontaktujte centrum podpory 037/655 1111 Spôsob riešenia nepredvídateľných situácii: V prípade vzniku objektívnych
problémov na strane verejného obstarávateľa (napr. výpadok elektrickej energie) si vyhradzuje verejný obstarávateľ právo
elektronickú aukciu zopakovať za dodržania všetkých podmienok v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. AUKČNÝ PORIADOK Všeobecné informácie: Podmienkou pre zapojenie
cenovej ponuky od uchádzača je súhlas s aukčným poriadkom Centrálnej obstarávacej agentúry, prevádzkovateľom portálu evob.sk.
Uchádzač potvrdzuje súhlasom, že údaje, ktoré sú uvedené v jeho profile, sú správne, aktuálne a riadne zapísané v Obchodnom
registri SR, príp. Živnostenskom registri SR. V prípade, že dôjde k technickej poruche na strane uchádzača, prípadne na strane
poskytovateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo na ďalší postup: - obstarávateľ môže vyhlásiť víťaza bez možnosti obnovenia
výberového konania - obstarávateľ obnoví výberové konanie a oznámi túto skutočnosť všetkým zapojeným dodávateľom - zruší aukciu
Obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické problémy. Všetky reklamácie smerujte priamo na prevádzkovateľa
portálu. Zapojením do aukcie sa uchádzač zaväzuje dodať predmet obstarávania v dohodnutom rozsahu a plniť jednotlivé kritéria
súťaže podľa zadania. V prípade, že uchádzač nedodrží podmienky súťaže, obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu víťaza aukcie.
Elektronická aukcia Testovacia elektronická aukcia: - Je sprístupnená 60 minút pred začatím ostrej aukcie. - Uchádzač môže ľubovoľne
meniť svoju ponuku. Po ukončení testovacej aukcie systém nastaví pôvodné hodnoty ponuky a automaticky reštartuje testovaciu
aukciu do ostrej. - V prípade, že sa tak nestane, pre obnovenie stránky stlačte funkčnú klávesu F5. Priebeh elektronickej aukcie: Zadávanie nových hodnôt kritérií sa píše do políčka na riadku príslušného kritéria a potvrdzuje sa tlačítkom enter, alebo tlačítkom
“zmeň“. - Zmena viacerých hodnôt naraz sa vykonáva tlačítkom “zmeň naraz“. Hodnoty, ktoré nie sú v systéme potvrdené sa Vám
vyznačia červeným číslom. - Elektronická aukcia je časovo vymedzená obstarávateľom termínom od – do. - Elektronická aukcia je
sprístupnená vždy len na jednom počítači. - V elektronickej aukcii uchádzač mení hodnoty kritérií podľa stanovených pravidiel. Pravidlá pre kritériá: Maximálny krok - je maximálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria,
tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Maximálny krok je stanovený v absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty
uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Maximálny krok sa počíta od hodnoty ponuky uchádzača, ktorý je na prvom mieste. Minimálny
krok - je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka
akceptovaná. - Minimálny krok je stanovený v absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na
prvom mieste. - Minimálny krok sa počíta od hodnoty Vašej ponuky. Limit – je hraničná hodnota, ktorú obstarávateľ akceptuje pri
predkladaní nových hodnôt kritérií. Rovnosť ponúk: V elektronickej aukcii nie je povolené dorovnať ponuku uchádzača na prvom
mieste. V prípade, že sa uchádzač pokúsi dorovnať ponuku na prvom mieste, systém ho upozorní, že to nie je možné a že je nutné
zadať inú kombináciu hodnôt kritérií. Od lehoty zahájenia elektronickej aukcie bude môcť uchádzač sledovať: - svoje návrhy na plnenie
kritérií, - počet bodov, ktoré sú mu za ne aktuálne pridelené, - svoje aktuálne umiestnenie, - návrhy na plnenie kritérií uchádzača,
ktorý je v aktuálne na prvom mieste, - počet bodov, ktorý je pridelený uchádzačovi, ktorý je v aktuálne na prvom mieste - čas do
konca elektronickej aukcie Ukončenie elektronickej aukcie: Spôsob ukončenia elektronickej aukcie je uvedený vo Výzve na účasť v
elektronickej aukcii a to: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí elektronickú aukciu, a) ak na základe výzvy na účasť v
elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v elektronickej aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové
hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, b) ak nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové
hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá nesmie byť kratšia, než dve minúty Postup pri
nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú
zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad 30) používajte internetový prehliadačGoogle Chrome v
23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch).
4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655 1111 UPOZORNENIE: Námietky k nefunkčnosti aukčnej
siene, ktoré prídu po ukončení elektronickej aukcie, budú považované za neopodstatnené. Aukčný poriadok je aktualizovaný k
21.10.2013 Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok - piatok od 9.00 - 16.00 tel: +421 37 655 1111 email:
support@Evob.sk
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Odoslané: european.technics@gmail.com
Predmet: Výzva na účasť v elektronickej aukcii - zadávatel: Slovenská agentúra životného prostredia
Text: Oznamujeme Vám, že ste splnili všetky podmienky pre účast v elektronickej aukcii pre verejnú zákazku: Predmet elektronickej
aukcie: Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Dolný Val 20, Žilina Zadávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia
Pre potvrdenie účasti v elektronickej aukcii kliknite sem. Pre vstup do aukčnej siene použite nasledujúci internetový odkaz:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12455&aid=1ef0ced4232f52f23443777a340685f8 Internetový odkaz bude aktívny hodinu
pred časom začatia EA uvedením v elektronickej výzve. Internetový odkaz Vám umožní vstup do elektronickej aukcie a do testovacej
elektronickej aukcie. 1. Dátum a čas začatia elektronickej aukcie: Ostré kolo: Od: 16.12.2013 13:00:00 Do: 16.12.2013 13:30:00
Testovacie kolo: Od: 16.12.2013 12:00:00 Do: 16.12.2013 12:59:00 2. Spôsob skončenia elektronickej aukcie: Elektronická aukcia
bude ukončená podľa § 43 odst. 11 písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Čas etapy: 2 minúty Počet etáp:
neobmedzený3. Poradie po úvodnom vyhodnotení: 2Vaše body po ukončení I kola:76.22 4. Prvky, ktorých hodnoty budú predmetom
elektronickej aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách:Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPravidelné upratovanie65.0000EUR vr. DPH /m20.1%--4Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaNepravidelné upratovanie20.0000EUR vr. DPH
/hod/1pracovník0.1%--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaDodávka hygienického
materiálu15.0000EUR vr. DPH0.1%--45.Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe predložených nových
cien alebo nových hodnôt:Vzorce na prepočítanie bodov jednotlivých kritérií:K1=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu
č.1K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.2K3=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.3Ak niekto z uchádzačov
uvedie vo svojej ponuke 0 (nula) udeľuje sa mu plný počet bodov za dané kritérium. Bodové ohodnotenie ostatných sa určí podľa
vzorca: Počet bodov i-teho uchádzača = k/(n+1) k= maximálny počet bodov za kritérium n= počet lepších ponúkVzorec na výpočet
celkových bodov:Kc=K1 + K2 + K36. všetky príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému
zariadeniu: Technické podmienky: Počítač s operačným systémom Windows (Vista, Win 7 a vyššie). Širokopásmový prístup na Internet.
Internetový prehliadač Google Chrome ver.23, Mozilla Firefox ver. 1.5., MS Internet Explorer ver. 6.x alebo vyššie verzie týchto
prehliadačov. Internetový prehliadač musí podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom. Inštalovanú
podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4 integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola a stiahnutie). V internetovom prehliadači
prednastavený jazyk "Slovenčina". V prípade nejasností detailnejšie informácie technického zabezpečenia elektronickej aukcie možno
získať u pracovníkov centra podpory 037 655 1111. 7. Doplňujúce informácie: Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko
na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s
väčším počtom položiek (nad 30) používajte internetový prehliadač Google Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v
internetovom prehliadači internet Explorer niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich
problémov kontaktujte centrum podpory 037/655 1111 Spôsob riešenia nepredvídateľných situácii: V prípade vzniku objektívnych
problémov na strane verejného obstarávateľa (napr. výpadok elektrickej energie) si vyhradzuje verejný obstarávateľ právo
elektronickú aukciu zopakovať za dodržania všetkých podmienok v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. AUKČNÝ PORIADOK Všeobecné informácie: Podmienkou pre zapojenie
cenovej ponuky od uchádzača je súhlas s aukčným poriadkom Centrálnej obstarávacej agentúry, prevádzkovateľom portálu evob.sk.
Uchádzač potvrdzuje súhlasom, že údaje, ktoré sú uvedené v jeho profile, sú správne, aktuálne a riadne zapísané v Obchodnom
registri SR, príp. Živnostenskom registri SR. V prípade, že dôjde k technickej poruche na strane uchádzača, prípadne na strane
poskytovateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo na ďalší postup: - obstarávateľ môže vyhlásiť víťaza bez možnosti obnovenia
výberového konania - obstarávateľ obnoví výberové konanie a oznámi túto skutočnosť všetkým zapojeným dodávateľom - zruší aukciu
Obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické problémy. Všetky reklamácie smerujte priamo na prevádzkovateľa
portálu. Zapojením do aukcie sa uchádzač zaväzuje dodať predmet obstarávania v dohodnutom rozsahu a plniť jednotlivé kritéria
súťaže podľa zadania. V prípade, že uchádzač nedodrží podmienky súťaže, obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu víťaza aukcie.
Elektronická aukcia Testovacia elektronická aukcia: - Je sprístupnená 60 minút pred začatím ostrej aukcie. - Uchádzač môže ľubovoľne
meniť svoju ponuku. Po ukončení testovacej aukcie systém nastaví pôvodné hodnoty ponuky a automaticky reštartuje testovaciu
aukciu do ostrej. - V prípade, že sa tak nestane, pre obnovenie stránky stlačte funkčnú klávesu F5. Priebeh elektronickej aukcie: Zadávanie nových hodnôt kritérií sa píše do políčka na riadku príslušného kritéria a potvrdzuje sa tlačítkom enter, alebo tlačítkom
“zmeň“. - Zmena viacerých hodnôt naraz sa vykonáva tlačítkom “zmeň naraz“. Hodnoty, ktoré nie sú v systéme potvrdené sa Vám
vyznačia červeným číslom. - Elektronická aukcia je časovo vymedzená obstarávateľom termínom od – do. - Elektronická aukcia je
sprístupnená vždy len na jednom počítači. - V elektronickej aukcii uchádzač mení hodnoty kritérií podľa stanovených pravidiel. Pravidlá pre kritériá: Maximálny krok - je maximálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria,
tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Maximálny krok je stanovený v absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty
uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Maximálny krok sa počíta od hodnoty ponuky uchádzača, ktorý je na prvom mieste. Minimálny
krok - je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka
akceptovaná. - Minimálny krok je stanovený v absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na
prvom mieste. - Minimálny krok sa počíta od hodnoty Vašej ponuky. Limit – je hraničná hodnota, ktorú obstarávateľ akceptuje pri
predkladaní nových hodnôt kritérií. Rovnosť ponúk: V elektronickej aukcii nie je povolené dorovnať ponuku uchádzača na prvom
mieste. V prípade, že sa uchádzač pokúsi dorovnať ponuku na prvom mieste, systém ho upozorní, že to nie je možné a že je nutné
zadať inú kombináciu hodnôt kritérií. Od lehoty zahájenia elektronickej aukcie bude môcť uchádzač sledovať: - svoje návrhy na plnenie
kritérií, - počet bodov, ktoré sú mu za ne aktuálne pridelené, - svoje aktuálne umiestnenie, - návrhy na plnenie kritérií uchádzača,
ktorý je v aktuálne na prvom mieste, - počet bodov, ktorý je pridelený uchádzačovi, ktorý je v aktuálne na prvom mieste - čas do
konca elektronickej aukcie Ukončenie elektronickej aukcie: Spôsob ukončenia elektronickej aukcie je uvedený vo Výzve na účasť v
elektronickej aukcii a to: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí elektronickú aukciu, a) ak na základe výzvy na účasť v
elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v elektronickej aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové
hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, b) ak nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové
hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá nesmie byť kratšia, než dve minúty Postup pri
nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú
zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad 30) používajte internetový prehliadačGoogle Chrome v
23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch).
4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655 1111 UPOZORNENIE: Námietky k nefunkčnosti aukčnej
siene, ktoré prídu po ukončení elektronickej aukcie, budú považované za neopodstatnené. Aukčný poriadok je aktualizovaný k
21.10.2013 Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok - piatok od 9.00 - 16.00 tel: +421 37 655 1111 email:
support@Evob.sk
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Dátum: 2013-12-16 12:00:00
Odoslané: tuleja@dussmann.sk, obchod@sawbac.sk, oriola@stonline.sk, vialle@vialle.sk, cobol@cobol.sk,
european.technics@gmail.com,
Predmet: Pozvánka do testovacej elektronickej aukcie II.kolo - zadávatel: Slovenská agentúra životného prostredia
Text: Zadávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia Názov: Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Dolný Val 20,
Žilina ID tendra: 12455 Testovacia aukcia slúži k otestovaniu funkcií aukčnej sieni pre dodávateľov. V testovacej aukcii môžete
ľubovoľne otestovať všetky funkcie. Po skončení odpočítavania testovacej aukcie bude vyhlásená ostrá aukcia. Testovacia aukcia sa
koná: Od:16.12.2013 12:00:00 Do:16.12.2013 12:59:00 Elektronicka aukcia sa koná: Od:16.12.2013 13:00:00 Do:16.12.2013 13:30:00
Pre priamy vstup do testovacej aukcie kliknite na:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12455&aid=3c642ada68d17a5442c78ef7b463ee25 Príjemný deň EVOB team Centrum
podpory pondelok - piatok od 9.00 - 16.00 tel: +421 37 655 1111 email: support@Evob.sk

Dátum: 2013-12-11 13:19:01
Odoslané: ingrid.suhajdova@sazp.sk,
Predmet: Výzva pre pozorovatela na elektronickú aukciu - zadávatel: Slovenská agentúra životného prostredia
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Text: Predmet elektronickej aukcie: Poskytovanie upratovacích služieb v budove SAŽP, Dolný Val 20, Žilina Zadávateľ: Slovenská
agentúra životného prostredia Pre vstup do aukčnej siene použite nasledujúci internetový odkaz:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12455&aid=52a858350a2a6 Internetový odkaz bude aktívny hodinu pred časom začatia EA
uvedením v elektronickej výzve. Internetový odkaz Vám umožní vstup do elektronickej aukcie a do testovacej elektronickej aukcie. 1.
Dátum a čas začatia elektronickej aukcie: Ostré kolo: Od: 16.12.2013 13:00:00 Do: 16.12.2013 13:30:00 Testovacie kolo: Od:
16.12.2013 12:00:00 Do: 16.12.2013 12:59:00 2. Spôsob skončenia elektronickej aukcie: Elektronická aukcia bude ukončená podľa §
43 odst. 11 písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Čas etapy: 2 minúty Počet etáp: neobmedzený3. Poradie po
úvodnom vyhodnotení: 4. Prvky, ktorých hodnoty budú predmetom elektronickej aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú
kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách:Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes.
miestaPravidelné upratovanie65.0000EUR vr. DPH /m20.1%--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes.
miestaNepravidelné upratovanie20.0000EUR vr. DPH /hod/1pracovník0.1%--4Názov kritériaVáhaMer.
jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaDodávka hygienického materiálu15.0000EUR vr. DPH0.1%--45.Vzorec na určenie
automatizovaného prehodnotenia poradia na základe predložených nových cien alebo nových hodnôt:Vzorce na prepočítanie bodov
jednotlivých kritérií:K1=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.1K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu
č.2K3=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.3Ak niekto z uchádzačov uvedie vo svojej ponuke 0 (nula) udeľuje sa mu plný
počet bodov za dané kritérium. Bodové ohodnotenie ostatných sa určí podľa vzorca: Počet bodov i-teho uchádzača = k/(n+1) k=
maximálny počet bodov za kritérium n= počet lepších ponúkVzorec na výpočet celkových bodov:Kc=K1 + K2 + K36. všetky príslušné
informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu: Technické podmienky: Počítač s
operačným systémom Windows (Vista, Win 7 a vyššie). Širokopásmový prístup na Internet. Internetový prehliadač Google Chrome
ver.23, Mozilla Firefox ver. 1.5., MS Internet Explorer ver. 6.x alebo vyššie verzie týchto prehliadačov. Internetový prehliadač musí
podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom. Inštalovanú podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4
integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola a stiahnutie). V internetovom prehliadači prednastavený jazyk "Slovenčina".
V prípade nejasností detailnejšie informácie technického zabezpečenia elektronickej aukcie možno získať u pracovníkov centra
podpory 037 655 1111. 7. Doplňujúce informácie: Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v
internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad
30) používajte internetový prehliadač Google Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 Spôsob riešenia nepredvídateľných situácii: V prípade vzniku objektívnych problémov na strane verejného obstarávateľa (napr.
výpadok elektrickej energie) si vyhradzuje verejný obstarávateľ právo elektronickú aukciu zopakovať za dodržania všetkých
podmienok v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. AUKČNÝ PORIADOK Všeobecné informácie: Podmienkou pre zapojenie cenovej ponuky od uchádzača je súhlas s aukčným
poriadkom Centrálnej obstarávacej agentúry, prevádzkovateľom portálu evob.sk. Uchádzač potvrdzuje súhlasom, že údaje, ktoré sú
uvedené v jeho profile, sú správne, aktuálne a riadne zapísané v Obchodnom registri SR, príp. Živnostenskom registri SR. V prípade, že
dôjde k technickej poruche na strane uchádzača, prípadne na strane poskytovateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo na ďalší postup:
- obstarávateľ môže vyhlásiť víťaza bez možnosti obnovenia výberového konania - obstarávateľ obnoví výberové konanie a oznámi
túto skutočnosť všetkým zapojeným dodávateľom - zruší aukciu Obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické
problémy. Všetky reklamácie smerujte priamo na prevádzkovateľa portálu. Zapojením do aukcie sa uchádzač zaväzuje dodať predmet
obstarávania v dohodnutom rozsahu a plniť jednotlivé kritéria súťaže podľa zadania. V prípade, že uchádzač nedodrží podmienky
súťaže, obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu víťaza aukcie. Elektronická aukcia Testovacia elektronická aukcia: - Je sprístupnená
60 minút pred začatím ostrej aukcie. - Uchádzač môže ľubovoľne meniť svoju ponuku. Po ukončení testovacej aukcie systém nastaví
pôvodné hodnoty ponuky a automaticky reštartuje testovaciu aukciu do ostrej. - V prípade, že sa tak nestane, pre obnovenie stránky
stlačte funkčnú klávesu F5. Priebeh elektronickej aukcie: - Zadávanie nových hodnôt kritérií sa píše do políčka na riadku príslušného
kritéria a potvrdzuje sa tlačítkom enter, alebo tlačítkom “zmeň“. - Zmena viacerých hodnôt naraz sa vykonáva tlačítkom “zmeň naraz“.
Hodnoty, ktoré nie sú v systéme potvrdené sa Vám vyznačia červeným číslom. - Elektronická aukcia je časovo vymedzená
obstarávateľom termínom od – do. - Elektronická aukcia je sprístupnená vždy len na jednom počítači. - V elektronickej aukcii uchádzač
mení hodnoty kritérií podľa stanovených pravidiel. - Pravidlá pre kritériá: Maximálny krok - je maximálne prípustná hodnota, o ktorú
môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Maximálny krok je stanovený v
absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Maximálny krok sa počíta od
hodnoty ponuky uchádzača, ktorý je na prvom mieste. Minimálny krok - je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač
jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Minimálny krok je stanovený v absolútnej hodnote,
alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Minimálny krok sa počíta od hodnoty Vašej ponuky.
Limit – je hraničná hodnota, ktorú obstarávateľ akceptuje pri predkladaní nových hodnôt kritérií. Rovnosť ponúk: V elektronickej aukcii
nie je povolené dorovnať ponuku uchádzača na prvom mieste. V prípade, že sa uchádzač pokúsi dorovnať ponuku na prvom mieste,
systém ho upozorní, že to nie je možné a že je nutné zadať inú kombináciu hodnôt kritérií. Od lehoty zahájenia elektronickej aukcie
bude môcť uchádzač sledovať: - svoje návrhy na plnenie kritérií, - počet bodov, ktoré sú mu za ne aktuálne pridelené, - svoje aktuálne
umiestnenie, - návrhy na plnenie kritérií uchádzača, ktorý je v aktuálne na prvom mieste, - počet bodov, ktorý je pridelený
uchádzačovi, ktorý je v aktuálne na prvom mieste - čas do konca elektronickej aukcie Ukončenie elektronickej aukcie: Spôsob
ukončenia elektronickej aukcie je uvedený vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii a to: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí
elektronickú aukciu, a) ak na základe výzvy na účasť v elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, b) ak
nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto
prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá
nesmie byť kratšia, než dve minúty Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom
prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad 30)
používajte internetový prehliadačGoogle Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer
niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655
1111 UPOZORNENIE: Námietky k nefunkčnosti aukčnej siene, ktoré prídu po ukončení elektronickej aukcie, budú považované za
neopodstatnené. Aukčný poriadok je aktualizovaný k 21.10.2013 Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok - piatok od 9.00
- 16.00 tel: +421 37 655 1111 email: support@Evob.sk

Dátum: 2013-12-11 13:50:32
Odoslané: rumanovskybb@gmail.com,
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Predmet: Potvrdenie účasti dodávateľa
Text: Dodávateľ potvrdil dňa 11.12.2013 o 13:50 z IP adresy 93.174.183.98 účasť v EA s názvom Poskytovanie upratovacích služieb v
budove SAŽP, Dolný Val 20, Žilina, ID aukcie 12455 Text mailu, ktorý bol odoslaný dodávateľovi: Oznamujeme Vám, že ste splnili
všetky podmienky pre účast v elektronickej aukcii pre verejnú zákazku: Predmet elektronickej aukcie: Poskytovanie upratovacích
služieb v budove SAŽP, Dolný Val 20, Žilina Zadávateľ: Slovenská agentúra životného prostredia Pre potvrdenie účasti v elektronickej
aukcii kliknite sem. Pre vstup do aukčnej siene použite nasledujúci internetový odkaz:
http://www.evob.sk/?log=tendre&detail=12455&aid=0b4c128c99b7f229efe768508028f550 Internetový odkaz bude aktívny hodinu
pred časom začatia EA uvedením v elektronickej výzve. Internetový odkaz Vám umožní vstup do elektronickej aukcie a do testovacej
elektronickej aukcie. 1. Dátum a čas začatia elektronickej aukcie: Ostré kolo: Od: 16.12.2013 13:00:00 Do: 16.12.2013 13:30:00
Testovacie kolo: Od: 16.12.2013 12:00:00 Do: 16.12.2013 12:59:00 2. Spôsob skončenia elektronickej aukcie: Elektronická aukcia
bude ukončená podľa § 43 odst. 11 písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Čas etapy: 2 minúty Počet etáp:
neobmedzený3. Poradie po úvodnom vyhodnotení: 5Vaše body po ukončení I kola:59.95 4. Prvky, ktorých hodnoty budú predmetom
elektronickej aukcie, za predpokladu, že tieto prvky sú kvantifikovateľné a dajú sa vyjadriť v číslach alebo percentách:Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaPravidelné upratovanie65.0000EUR vr. DPH /m20.1%--4Názov
kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaNepravidelné upratovanie20.0000EUR vr. DPH
/hod/1pracovník0.1%--4Názov kritériaVáhaMer. jednotkaMin.zmenaMax.zmenaLimitDes. miestaDodávka hygienického
materiálu15.0000EUR vr. DPH0.1%--45.Vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe predložených nových
cien alebo nových hodnôt:Vzorce na prepočítanie bodov jednotlivých kritérií:K1=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu
č.1K2=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.2K3=(najnižší návrh/váš návrh) x váha na kritériu č.3Ak niekto z uchádzačov
uvedie vo svojej ponuke 0 (nula) udeľuje sa mu plný počet bodov za dané kritérium. Bodové ohodnotenie ostatných sa určí podľa
vzorca: Počet bodov i-teho uchádzača = k/(n+1) k= maximálny počet bodov za kritérium n= počet lepších ponúkVzorec na výpočet
celkových bodov:Kc=K1 + K2 + K36. všetky príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému
zariadeniu: Technické podmienky: Počítač s operačným systémom Windows (Vista, Win 7 a vyššie). Širokopásmový prístup na Internet.
Internetový prehliadač Google Chrome ver.23, Mozilla Firefox ver. 1.5., MS Internet Explorer ver. 6.x alebo vyššie verzie týchto
prehliadačov. Internetový prehliadač musí podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom. Inštalovanú
podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4 integrovanú s internetovým prehliadačom (kontrola a stiahnutie). V internetovom prehliadači
prednastavený jazyk "Slovenčina". V prípade nejasností detailnejšie informácie technického zabezpečenia elektronickej aukcie možno
získať u pracovníkov centra podpory 037 655 1111. 7. Doplňujúce informácie: Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko
na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s
väčším počtom položiek (nad 30) používajte internetový prehliadač Google Chrome v 23.0 a vyššie. (java script pracuje v
internetovom prehliadači internet Explorer niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch). 4. V prípade pretrvávajúcich
problémov kontaktujte centrum podpory 037/655 1111 Spôsob riešenia nepredvídateľných situácii: V prípade vzniku objektívnych
problémov na strane verejného obstarávateľa (napr. výpadok elektrickej energie) si vyhradzuje verejný obstarávateľ právo
elektronickú aukciu zopakovať za dodržania všetkých podmienok v zmysle zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. AUKČNÝ PORIADOK Všeobecné informácie: Podmienkou pre zapojenie
cenovej ponuky od uchádzača je súhlas s aukčným poriadkom Centrálnej obstarávacej agentúry, prevádzkovateľom portálu evob.sk.
Uchádzač potvrdzuje súhlasom, že údaje, ktoré sú uvedené v jeho profile, sú správne, aktuálne a riadne zapísané v Obchodnom
registri SR, príp. Živnostenskom registri SR. V prípade, že dôjde k technickej poruche na strane uchádzača, prípadne na strane
poskytovateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo na ďalší postup: - obstarávateľ môže vyhlásiť víťaza bez možnosti obnovenia
výberového konania - obstarávateľ obnoví výberové konanie a oznámi túto skutočnosť všetkým zapojeným dodávateľom - zruší aukciu
Obstarávateľ sa zrieka zodpovednosti za vzniknuté technické problémy. Všetky reklamácie smerujte priamo na prevádzkovateľa
portálu. Zapojením do aukcie sa uchádzač zaväzuje dodať predmet obstarávania v dohodnutom rozsahu a plniť jednotlivé kritéria
súťaže podľa zadania. V prípade, že uchádzač nedodrží podmienky súťaže, obstarávateľ si vyhradzuje právo na zmenu víťaza aukcie.
Elektronická aukcia Testovacia elektronická aukcia: - Je sprístupnená 60 minút pred začatím ostrej aukcie. - Uchádzač môže ľubovoľne
meniť svoju ponuku. Po ukončení testovacej aukcie systém nastaví pôvodné hodnoty ponuky a automaticky reštartuje testovaciu
aukciu do ostrej. - V prípade, že sa tak nestane, pre obnovenie stránky stlačte funkčnú klávesu F5. Priebeh elektronickej aukcie: Zadávanie nových hodnôt kritérií sa píše do políčka na riadku príslušného kritéria a potvrdzuje sa tlačítkom enter, alebo tlačítkom
“zmeň“. - Zmena viacerých hodnôt naraz sa vykonáva tlačítkom “zmeň naraz“. Hodnoty, ktoré nie sú v systéme potvrdené sa Vám
vyznačia červeným číslom. - Elektronická aukcia je časovo vymedzená obstarávateľom termínom od – do. - Elektronická aukcia je
sprístupnená vždy len na jednom počítači. - V elektronickej aukcii uchádzač mení hodnoty kritérií podľa stanovených pravidiel. Pravidlá pre kritériá: Maximálny krok - je maximálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria,
tak aby bola jeho ponuka akceptovaná. - Maximálny krok je stanovený v absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty
uchádzača, ktorý je na prvom mieste. - Maximálny krok sa počíta od hodnoty ponuky uchádzača, ktorý je na prvom mieste. Minimálny
krok - je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže uchádzač jednorázovo zmeniť hodnotu kritéria, tak aby bola jeho ponuka
akceptovaná. - Minimálny krok je stanovený v absolútnej hodnote, alebo je definovaný percentom z hodnoty uchádzača, ktorý je na
prvom mieste. - Minimálny krok sa počíta od hodnoty Vašej ponuky. Limit – je hraničná hodnota, ktorú obstarávateľ akceptuje pri
predkladaní nových hodnôt kritérií. Rovnosť ponúk: V elektronickej aukcii nie je povolené dorovnať ponuku uchádzača na prvom
mieste. V prípade, že sa uchádzač pokúsi dorovnať ponuku na prvom mieste, systém ho upozorní, že to nie je možné a že je nutné
zadať inú kombináciu hodnôt kritérií. Od lehoty zahájenia elektronickej aukcie bude môcť uchádzač sledovať: - svoje návrhy na plnenie
kritérií, - počet bodov, ktoré sú mu za ne aktuálne pridelené, - svoje aktuálne umiestnenie, - návrhy na plnenie kritérií uchádzača,
ktorý je v aktuálne na prvom mieste, - počet bodov, ktorý je pridelený uchádzačovi, ktorý je v aktuálne na prvom mieste - čas do
konca elektronickej aukcie Ukončenie elektronickej aukcie: Spôsob ukončenia elektronickej aukcie je uvedený vo Výzve na účasť v
elektronickej aukcii a to: Verejný obstarávateľ a obstarávateľ skončí elektronickú aukciu, a) ak na základe výzvy na účasť v
elektronickej aukcii nedostane, v lehote, ktorú vo výzve na účasť v elektronickej aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny alebo nové
hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov, b) ak nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo ďalšie nové
hodnoty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto prípade sa uvedie vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii lehota od prijatia poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie, ktorá nesmie byť kratšia, než dve minúty Postup pri
nefunkčnosti aukčnej siene: 1. Stlačte tlačítko na “obnovu stránky“ (F5) v internetovom prehliadači 2. Pokiaľ problémy pretrvávajú
zmeňte počítač. 3. Pri elektronických aukciách s väčším počtom položiek (nad 30) používajte internetový prehliadačGoogle Chrome v
23.0 a vyššie. (java script pracuje v internetovom prehliadači internet Explorer niekoľkonásobne pomalšie ako v iných prehliadačoch).
4. V prípade pretrvávajúcich problémov kontaktujte centrum podpory 037/655 1111 UPOZORNENIE: Námietky k nefunkčnosti aukčnej
siene, ktoré prídu po ukončení elektronickej aukcie, budú považované za neopodstatnené. Aukčný poriadok je aktualizovaný k
21.10.2013 Príjemný deň EVOB team Centrum podpory pondelok - piatok od 9.00 - 16.00 tel: +421 37 655 1111 email:
support@Evob.sk
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CHAT Z ELEKTRONICKEJ AUKCIE
Dátum 16.12.2013 - 13:29:43 Odosielateľ: Slovenská agentúra životného prostredia (ADMIN)

Adresát:

Správa: Vážení dodávatelia, aukcia bola predĺžená na 2 min.

Dátum 16.12.2013 - 13:29:43 Odosielateľ: Slovenská agentúra životného prostredia (ADMIN)

Adresát:

Správa: Vážení dodávatelia, aukcia bola predĺžená na 2 min.

Dátum 16.12.2013 - 13:29:43 Odosielateľ: Slovenská agentúra životného prostredia (ADMIN)

Adresát:

Správa: Vážení dodávatelia, aukcia bola predĺžená na 2 min.

Dátum 16.12.2013 - 13:29:43 Odosielateľ: Slovenská agentúra životného prostredia (ADMIN)

Adresát:

Správa: Vážení dodávatelia, aukcia bola predĺžená na 2 min.

Dátum 16.12.2013 - 13:29:43 Odosielateľ: Slovenská agentúra životného prostredia (ADMIN)

Adresát:

Správa: Vážení dodávatelia, aukcia bola predĺžená na 2 min.

Dátum 16.12.2013 - 13:29:43 Odosielateľ: Slovenská agentúra životného prostredia (ADMIN)

Adresát:

Správa: Vážení dodávatelia, aukcia bola predĺžená na 2 min.

Členovia komisie prehlasujú,že protokol v slobodnej vôli podpisujú a s obsahom
súhlasia
Meno a preiezvisko:

Dátum:

Podpis:
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