
Výzva na účasť 
v on-line výberovom konaní pre 

Mestská časť Bratislava - Ružinov 
Nákup techniky - server/notebook/ups 

Pozvánka 

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní, ktoré sa uskutoční formou on-line 
elektronickej nákupnej aukcie na adrese http://ruzinov.proe.biz  dňa 06. 12. 2012 13:35. 
 
 
V prípade záujmu je potrebné kontaktovať kontaktnú osobu. 
 
Bratislava, dňa: 03. 12. 2012 14:54 
 
Mestská časť Bratislava - Ružinov 
Juraj Biely  
telefón: +421 248 284 415 
e-mail: juraj.biely@ruzinov.sk  

Predmet 

Predmetom on-line výberového konania sú tieto položky: 

Poradie Názov položky MJ Množstvo 

001. HP ProLiant DL380-G7 v konfigurácii + Microsoft 
Windows Server 
 
Bližšie špecifikácie položky: 
470065-589 - 1x - HP ProLiant DL380-G7 E5620 
3x4GB P410i/512+BBWC 3x300GB SAS SFF DVD-RW 
1x460W 3y  
507127-B21 - 4x - HP 300GB 6G SAS 10K SFF 3yr Wty 
HDD 
503296-B21 - 1x - HP 460W HE 12V Hotplg AC Pwr 
Supply Kit 
Microsoft Windows Server 

kus 1.00 

002. HP ProBook 4740s v konfigurácii 
 
Bližšie špecifikácie položky: 
Notebook - Intel Core i5 2450 Sandy Bridge, 17.3 "LED 
1600x900 matný, RAM 4GB, AMD Radeon HD7650M 
1GB, HDD 750GB 5400 otáčok, DVD, WiFi, Bluetooth 
4.0, webkamera, čítačka odtlačkov prsta, USB 3.0, 
HDMI, 8 článková batéria, Windows 7 Professional 
64bit CZ/SK/ENG  

kus 1.00 

003. APC Smart-UPS 2200VA LCD RM + plus siet. karta 
 

kus 1.00 



Bližšie špecifikácie položky: 
APC Smart-UPS 2200VA LCD RM - oznacenie vyrobcom 
(SMT2200RMI2U) 
AP9630 - APC Network Managemnet Card 
10/100BaseT 

 
 
 
Voliteľné podmienky: 

Kritériá 

1. CENA:  
Cena sa stanovuje za kus s DPH.  
 
Výsledkom verejného obstarávania je objednanie tovaru podľa položiek s dodávateľom, ktorý 
v jednotlivých položkách ponúkne najnižšiu cenu, t.j. položky sútaže sa budú objednávať 
jednotlivo. 
 
2. PLATOBNÉ PODMIENKY:   
Dobu splatnosti faktúry požadujeme 30 dní od prevzatia faktúry objednávateľom. 
 
3. DODACIE PODMIENKY:   
Tovar požadujeme dodať bezplatne na adresu obstarávateľa do 14 dní po nahlásení 
objednávky vyhlasovateľom. 
 
4. OBDOBIE NÁKUPU:   
Do konca roka 2012 
 
5. REALIZÁCIA OBJEDNÁVOK:   
Objednávka bude nahlásená prostredníctvom emailu. 
 
6. OSTATNÉ PODMIENKY:  
 
- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, súťaž zrušiť alebo 
vyhlásiť ďalšie kolo. Vyhlasovateľ je povinný všetkým účastníkom prípadné zmeny okamžite 
oznámiť. 
 
- ponuky môžu byť konfrontované s porovnávacou cenou vychádzajúcou z vnútornej 
kalkulácie vyhlasovateľa. Táto porovnávacia ponuka je stanovená pred zahájením súťaže a je 
v jej priebehu nemenná. 
 
7. PRAVIDLÁ ON-LINE VÝBEROVÝCH KONANÍ PROE.BIZ  
- si môžete zobraziť po kliknutí na Pravidlá on-line výberových konaní PROe.biz 

Priebeh 

Výberové konanie prebehne formou elektronickej nákupnej aukcie. Po prihlásení sa účastníka 
do výberového konania mu bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč. 
 



Zadávacie kolo 
04. 12. 2012 13:30 bude sprístupnený e-aukčný portál pre zadávanie vstupných ponúk, 
pričom každý účastník vidí iba svoju ponuku. V tomto kole môžu účastníci svoje ponuky a 
voliteľné podmienky ľubovoľne meniť. 
 
Medzikolo  
Od 06. 12. 2012 13:30 do 06. 12. 2012 13:35 prebehne Medzikolo, ktoré slúži na formálnu 
kontrolu ponúk zo strany vyhlasovateľa. Počas trvania Medzikola účastníci nemôžu svoje 
ponuky meniť. 
 
Súťažné kolo 
06. 12. 2012 13:35 bude on-line výberové konanie začaté a všetkým účastníkom sa zobrazí 
najnižšia cenová ponuka (pri každej položke). V priebehu 10 min. majú jednotliví účastníci 
možnosť svoje ponuky ešte upravovať (iba smerom dole). Nová cenová ponuka položky 
nemôže byť zhodná s aktuálnou minimálnou cenou. 
 
Minimálny krok zníženia cenovej ponuky 
Jednotkovú cenu je možno znižovať minimálne o 0.10 %. 
(Minimálny krok zníženia jednotkovej ceny je vo vzťahu k ponuke účastníka.) 
 
Maximálny krok zníženia cenovej ponuky 
Jednotkovú cenu je možno znižovať maximálne o 50.00 %. 
(Maximálny krok zníženia jednotkovej ceny je vo vzťahu k minimálnej cene danej položky.) 
 
Predlžovanie 
Súťažné kolo bude predĺžené o 2 min. pri akejko ľvek zmene ceny v posledných 2 min. 
 
Platnosť prístupových kľúčov 
Prístupové kľúče expirujú po 30 dňoch od ukončenia výberového konania. Po tejto dobe už 
nebude možné sa do e-aukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie Vášho 
protokolu o účasti v e-aukcii a histórie e-aukčného prípadu, odporúčame vytlačenie vykonať 
hneď po skončení e-aukcie. 
 
Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o individuálnom predĺžení, respektíve 
ukončení elektronického výberového konania. 

Kontakty 

Vyhlasovateľom výberového konania je: 
Mestská časť Bratislava - Ružinov 
Mierová 21 
827 05 Bratislava 
Slovenská republika 
 
Všetky otázky o predmete elektronického výberového konania Vám zodpovie: 
Juraj Biely  
telefón: +421 248 284 415 
e-mail: juraj.biely@ruzinov.sk  
 
 



Realizáciou elektronického výberového konania bola poverená spoločnosť: 
Mestská časť Bratislava - Ružinov 
Mierová 21 
827 05 Bratislava 
Slovenská republika 
 
Všetky otázky o technickom zabezpečení elektronického výberového konania Vám zodpovie 
administrátor: 
Juraj Biely  
telefón: +421 248 284 415 
e-mail: juraj.biely@ruzinov.sk  


