Príloha č. 6 k výzve na predkladanie ponúk
ELEKTRONICKÁ AUKCIA
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Elektronická aukcia (ďalej len „e-aukcia“) je na účely tohto verejného
obstarávania opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na
predkladanie nových cien upravených smerom nadol.
Účelom e-aukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným
vyhodnotením po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.
Predmet e-aukcie je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený v oznámení o
vyhlásení verejného obstarávania a bližšie špecifikovaný v súťažných
podkladoch.
Elektronická aukčná sieň (ďalej len „e-aukčná sieň“) je prostredie
umiestnené na určenej adrese vo verejnej dátovej sieti Internet, v ktorom
uchádzači predkladajú nové ceny upravené smerom nadol.
E-aukcia je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné
porovnávanie cien ponúkaných uchádzačmi prihlásených do e-aukcie a ich
vyhodnocovanie v reálnom čase.
E-aukcia bude prebiehať na systéme pre elektronické aukcie
certifikovanom Úradom pre verejné obstarávanie.

Priebeh elektronickej aukcie:
7.
V rámci e-aukcie, uchádzači, ktorí budú vyzvaní na účasť v e-aukcii môžu,
v rámci opakujúceho sa procesu, upravovať svoje návrhy na plnenie kritérií
uvedené vo svojich ponukách.
8.
Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých
uchádzačov, ktorí neboli vylúčení, resp. ktorých ponuky neboli vylúčené z
tohto postupu verejného obstarávania, na predloženie nových cien v eaukcii. Vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii (ďalej len „Výzva“), budú
uvedené podrobné informácie týkajúce sa e-aukcie. Výzva bude zaslaná
elektronicky zodpovednej osobe uchádzača uvedenej v ponuke uchádzača
ako kontaktná osoba pre e-aukciu (v ponuke je nutné uviesť správne
kontaktné údaje zodpovednej osoby). V prípade zmeny kontaktných údajov
uvedenej osoby je potrebné príslušnú zmenu osoby doručiť písomne
verejnému obstarávateľovi najneskôr tri pracovné dni pred začatím eaukcie.
9.
E-aukcia sa uskutoční prostredníctvom elektronických zariadení na
internetovej adrese https://www.eaukcie.sk (ďalej len „eAukcie“), na ktorej
po prihlásení bude každému uchádzačovi administrátorom sprístupnený
vstup do e-aukčnej siene.
10.
Po sprístupnení vstupu do e-aukčnej siene si uchádzači skontrolujú
správnosť svojich vstupných hodnôt, ktoré do e-aukčnej siene zadá verejný
obstarávateľ a ktoré musia byť zhodné s pôvodnými, listinne predloženými
ponukami. Každý uchádzač do začiatku e-aukcie bude vidieť iba svoju
ponuku a až do začiatku e- aukcie ju nemôže meniť. Všetky informácie o
prihlásení sa do e-aukcie a podrobnejšie informácie o priebehu e-aukcie
budú uvedené vo Výzve.
11.
E-aukcia sa začne v termíne uvedenom vo Výzve na účasť v e-aukcii. Eaukciu nemožno začať skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Výzvy uchádzačom. Na začiatku e-aukcie sa každému z uchádzačov
zobrazí jeho návrh na plnenie kritérií aj s aktuálnym poradím jeho ponuky.
Každý uchádzač v e-aukcii môže počas e- aukcie opakovane znižovať svoj
návrh na plnenie kritérií, a to:
Zmenou celkovej ceny za celý predmet zákazky v EUR s DPH.
Minimálny krok zmeny celkovej ceny za celý predmet zákazky v EUR s
DPH je 50,00 EUR s DPH.
E-aukcia začne v dátume a čase uvedenom vo Výzve na účasť v
elektronickej aukcii.
Verejný obstarávateľ skončí e-aukciu v zmysle § 54 ods. 11 písm. a) vo
výzve na účasť v e-aukcii uvedie dátum a čas jej skončenia v kombinácii s
§ 54 ods. 11 písm. b) ak nedostane žiadne nové ceny alebo hodnoty, ktoré
spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov; v takomto prípade
verejný obstarávateľ uvedie vo výzve na účasť v e-aukcii lehotu od prijatia
poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie.
V priebehu e-aukcie budú všetkým jej účastníkom zverejňované
informácie, ktoré im umožnia zistiť v každom okamihu ich relatívne
umiestnenie. V priebehu elektronickej aukcie bude všetkým jej účastníkom
zverejnená najnižšia ponuka. Informácie zobrazené uchádzačom sú
aktuálne v čase načítania stránky, a to buď po zadaní novej ponuky alebo
po aktualizácii stránky kliknutím na tlačítko „Aktualizácia stránky – refresh“,
prípadne stlačením na klávesnici klávesy F5. Za aktualizáciu údajov sú
zodpovední uchádzači zúčastnení v e-aukcii.
Po zadaní novej ponuky bude uchádzačovi potvrdené zadanie ponuky
alebo sa zobrazí správa, že zadanie ponuky bolo neúspešné vrátane
uvedenia dôvodu o neúspešnom zadaní ponuky. Systém zaznamenáva
presný čas zadania každej novej ponuky, pričom do histórie e-aukcie sa
zaznamenáva každý vstup alebo zásah od všetkých účastníkov e-aukcie.
Pre priebeh e-aukcie platí tzv. serverový čas, ktorý je vždy zobrazený
vpravo hore.
Po ukončení e-aukcie systém nedovolí nikomu z účastníkov upravovať
jednotlivé hodnoty, ktoré boli predmetom danej e-aukcie. Výsledkom eaukcie je určenie poradia uchádzačov podľa určeného vzorca v časti A.3
Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia týchto súťažných
podkladov.
Uchádzač v predloženej ponuke uvedie meno a priezvisko kontaktnej
osoby zodpovednej za účasť uchádzača v e-aukcii, jej elektronickú adresu
a telefónne číslo, na ktorom bude v čase priebehu e-aukcie uvedená
kontaktná osoba zastihnuteľná.
Technické požiadavky pre prístup do e-aukcie:
Počítač uchádzača musí byť pripojený k Internetu. Pre bezproblémovú
účasť v e-aukcii je nutné mať Microsoft Internet Explorer – minimálne vo
verzii 11, Firefox – minimálne vo verzii 26, Google Chrome – minimálne vo
verzii 35. 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 eaukcie k dispozícii náhradný internetový zdroj pripojenia do systému
eaukcie. V prípade objektívnych a preukázaných technických problémov na

strane verejného obstarávateľa (napr. výpadok elektriny), resp.
poskytovateľa služby, sa bude e-aukcia opakovať v náhradnom termíne. V
prípade opakovania e-aukcie bude uchádzačom zaslaná výzva podľa
príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzačom sa
odporúča pravidelne si aktualizovať formulár na zadávanie ponúk, najmä v
posledných minútach e-aukcie. Na predkladanie ponúk sa neodporúča
využívať posledných 10 sekúnd e-aukcie. Dôležitým momentom pri
predkladaní návrhu je doručenie návrhu uchádzača do systému e-aukcie
včas, pred uplynutím ukončenia e-aukcie. Uchádzač pritom musí rátať s
časom potrebným na úspešné odoslanie návrhu prostredníctvom internetu,
prijatie a spracovanie návrhu systémom elektronickej aukcie (eAukcie).
Tento proces je ovplyvnený viacerými faktormi, ako je momentálna
rýchlosť prenosu údajov prostredníctvom internetu medzi počítačovým
zariadením uchádzača a serverom systému elektronickej aukcie (eAukcie),
veľkosť prenášaných údajov, parametre počítačového zariadenia
uchádzača (HW a SW vybavenie), momentálna vyťaženosť počítačového
zariadenia, prípadne momentálna priepustnosť počítačovej siete LAN
uchádzača a pod. To znamená, že návrhy, ktoré boli do lehoty stanovenej
na ukončenie e-aukcie do systému eAukcie doručené a systémom eaukcie spracované, systém elektronickej aukcie (eAukcie) zaznamená. Ak
uchádzač odošle návrh v krátkom časovom intervale pred termínom
ukončenia e-aukcie, môže nastať situácia, že jeho návrh nebude včas
doručený a spracovaný systémom e- aukcie (eAukcie) a nebude
zaznamenaný z dôvodu uzavretia systému e-aukcie (eAukcie) presne v
čase stanovenom verejným obstarávateľom na ukončenie e-aukcie.
Po ukončení elektronickej aukcie:
18.

Verejný obstarávateľ po skončení e-aukcie uzavrie zmluvu s úspešným
uchádzačom na základe výsledku e-aukcie v zmysle bodu 12.5 Výzvy na
predkladanie ponúk

19.

Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané stanovením poradia podľa
ponúknutej ceny, kde víťazom sa stáva uchádzač, ktorý ponúkol najnižšiu
cenu.

20.

V prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na prvom mieste počas
lehoty viazanosti ponúk, bude zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa
umiestnil v hodnotení na druhom mieste. V prípade odstúpenia uchádzača
vyhodnoteného na druhom mieste počas lehoty viazanosti, bude zmluva
uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na treťom mieste. Nevybratie
uchádzača za zhotoviteľa diela nevytvára nárok na uplatnenie náhrady
škody.

21.

Po skončení e-aukcie, úspešný uchádzač predloží verejnému
obstarávateľovi prepracovaný položkový rozpočet podpísaný štatutárnym
orgánom uchádzača v zmysle predloženej ponuky z e-aukcie, ktorý bude
súčasťou zmluvy. V prepracovanom položkovom rozpočte po ukončení
elektronickej aukcie, nemôžu byť jednotkové ceny vyššie ako uchádzač
predložil vo svojej ponuke v lehote na predkladanie ponúk.

