Mesto Zvolen
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Výzva na predloženie ponuky: Rekonštrukcia školských areálov na ZŠ P. Jilemnického 1 (I. ZŠ) a 2 (III. ZŠ)
Adresa pre prístup: : https://www.ezakazky.sk/zvolen/
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Predmet
Názov

Množstvo

1. Časť 1: Rekonštrukcia školského areálu na ZŠ P. Jilemnického 1 (I. ZŠ): - Celková cena s DPH

1

1.1. Celková cena bez DPH

1

1.2. Sadzba DPH

1

2. Časť 2: Rekonštrukcia školského areálu na ZŠ P. Jilemnického 2 (III. ZŠ) - Celková cena s DPH

1

2.1. Celková cena bez DPH

1

2.2. Sadzba DPH

1

MJ

%

%

.
Späť na úvod

Vyhodnotenie
Kritérium hodnotenia

Vzorec pre
výpočet

Lepšia
hodnota

Váha

1. Časť 1: Rekonštrukcia školského areálu na ZŠ P. Jilemnického 1 (I. ZŠ): - Celková
cena s DPH

A

Nižšia

100

2. Časť 2: Rekonštrukcia školského areálu na ZŠ P. Jilemnického 2 (III. ZŠ) - Celková
cena s DPH

A

Nižšia

100

Spôsob vyhodnotenia: Po častiach, Najnižšia cena
Vzorec A (lepšia Hodnota je nižšia)
Body kritérium x = (Hodnotanajlepšia / Hodnota návrh uchádzača) *(Bodymax)
Vysvetlivky
Body kritérium x - počet bodov získaných uchádzačom za kritérium X
Hodnota najlepšia - aktuálne najlepšia posudzovaná ponuková hodnota
Hodnota návrh uchádzača - príslušná posudzovaná ponuková hodnota uchádzača
Body max - maximálny počet bodov prideľovaný pre kritérium X
Body najlepšia hodnota - aktuálne najlepšia vypočítaná hodnota
Body celkom – súčet bodov za všetky kritériá
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Priebeh
Počet kôl: 1
Fáza č. 1 - Lehota na predkladanie ponúk
Začiatok: 03.08.2020 12:45
Koniec: 08.08.2020 12:45

Ceny sa zadávajú: EUR S DPH
.
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Inštrukcie
Technické požiadavky pre prístup do elektronickej aukcie:
Počítač uchádzača musí byť pripojený k Internetu. Pre bezproblémovú účasť v e-aukcii je nutné mať Microsoft Edge – minimálne vo
verzii 40, Firefox – minimálne vo verzii 54, Google Chrome – minimálne vo verzii 54. Správna funkčnosť iných prehliadačov je možná,
avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné mať v prehliadači zapnuté cookies. Verejný obstarávateľ dôrazne upozorňuje uchádzačov, že
nezodpovedá za technické problémy s internetovým pripojením do systému e-aukcie. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom,
aby mali počas priebehu e-aukcie k dispozícii náhradný internetový zdroj pripojenia do systému e-aukcie. V prípade objektívnych a
preukázaných technických problémov na strane verejného obstarávateľa (napr. výpadok elektriny), resp. poskytovateľa služby, sa
bude aukcia opakovať v náhradnom termíne. V prípade opakovania aukcie bude uchádzačom zaslaná výzva podľa zákona.
Uchádzačom sa odporúča pravidelne si aktualizovať formulár na zadávanie ponúk, najmä v posledných minútach súťažného kola
elektronickej aukcie. Na predkladanie ponúk sa neodporúča sa využiť posledných 10 sekúnd elektronickej aukcie. Dôležitým
momentom pri predkladaní návrhu je doručenie návrhu uchádzača do systému eAukcie včas, pred uplynutím ukončenia elektronickej
aukcie. Treba pritom počítať s časom potrebným na úspešné odoslanie návrhu prostredníctvom internetu, prijatie a spracovanie
návrhu systémom eAukcie. Tento proces je ovplyvnený viacerými faktormi, ako je momentálna rýchlosť prenosu údajov cez internet
medzi počítačom uchádzača a serverom systému eAukcie, veľkosť prenášaných údajov, parametre počítača uchádzača (HW a SW
vybavenie), momentálna vyťaženosť počítača, prípadne momentálna priepustnosť počítačovej siete LAN uchádzača a pod. To
znamená, že návrhy, ktoré boli do lehoty stanovenej ako ukončenie elektronickej aukcie do systému eAukcie doručené a systémom
eAukcie spracované - systém eAukcie zaznamená. Ak uchádzač odošle návrh v krátkom časovom intervale pred termínom ukončenia
elektronickej aukcie, môže nastať situácia, že jeho návrh nebude včas doručený a spracovaný systémom eAukcie a nebude
zaznamenaný z dôvodu uzavretia systému eAukcie presne v čase stanovenom verejným obstarávateľom ako ukončenie aukcie
Zadávanie ponuky:
Svoju ponuku môžete zadávať len v prípade, že je kolo elektronickej aukcie aktívne. Svoju ponuku zadávate, podľa vo Výzve na
účasť stanovených kritérií, vo Formulári pre zadávanie ponuky. Túto zadajte pre každú položku e-aukcie a potvrďte kliknutím na
"Potvrdiť ponuku". Vaše umiestnenie je aktuálne k okamihu aktualizácie Formulára pre zadávanie ponuky, preto je dôležité pravidelne
si ho aktualizovať. Formulár pre zadanie ponuky si môžete aktualizovať kliknutím na tlačidlo "Aktualizovať" resp. stlačením klávesy
"F5" (refresh prehliadača). V prípade, že je povolené automatické predlžovanie v posledných minútach e-aukcie, môžete využiť tento
čas zadanie nových ponúk.
Keď je v rámci e-aukcie dostupný "Chat", môžete na komunikáciu so zadávateľom využiť aj túto formu komunikácie.
Prihlásenie sa do elektronického výberového konania a Profil užívateľa:
Do aukčného systému sa prihlásite prihlasovacím menom a heslom. Po prihlásení si môžete upravovať svoj profil, resp. meniť si
heslo. V prípade, že ste heslo zabudli, môžete si nechať vygenerovať nové kliknutím na odkaz „Zabudli ste heslo?“ na prihlasovacej
stránke. Ak bolo použitý tzv. "Prístupový kľúč", ktorý ste dostali ako súčasť výzvy, potvrďte svoj záujem o účasť vo výberovom
konaní zadaním "Prístupového kľuča", ktorý Vám e-aukciu sprístupní.
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Kontakt
Zadávateľ
Názov: Mesto Zvolen
Adresa: Námestie slobody 22
Mesto: Zvolen
PSČ: 96061
IČO: 00320439
Kontaktná osoba: Anna Janáková
E-mail: ajanakova@zvolen.sk

Prevádzkovateľ systému eZakazky
eZakazky
web: www.ebiz.sk
tel.: 02-6541 1356
.technická podpora
email: podpora@ebiz.sk
mobil: 0905 378 454

Tel.: +421455303213

Informácie o nových verejných zákazkach nájdete na
www.verejnesutaze.sk.
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