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Popis
aukčného
prostredia
PROEBIZ
TENDERBOX
pre
systém
certifikovaný
Úradom pre verejné obstarávanie

Ďalej len Popis.

I. Všeobecné informácie
Elektronická aukcia (ďalej len „e-aukcia“) je súčasťou procesu verejného obstarávania. Ide o
opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie:
-

nových cien upravených smerom nadol,

-

nových cien upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa
týkajú určitých prvkov ponúk alebo

-

nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk.

Účelom e-aukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po úplnom úvodnom
vyhodnotení ponúk.
Vyhlasovateľ: organizácia alebo osoba, ktorá zadáva verejnú zákazku. Táto zákazka (e-aukcia) je
realizovaná v elektronickom prostredí PROEBIZ TENDERBOX (ďalej len „TENDERBOX“).
Uchádzač: organizácia alebo osoba, ktorá v elektronickom prostredí TENDERBOX upravuje svoju
ponuku tým spôsobom, ktorý stanovil vyhlasovateľ.
Poskytovateľ: organizácia, ktorá poskytuje technológie nutné na prípravu a administráciu
eAukcie. Tato organizácia v prípadoch outsourcingovaných e-aukcií zaisťuje činnosti spojené s
administráciou v zastúpení vyhlasovateľa.
Predmet e-aukcie: je rovnaký ako predmet obstarávania, uvedený v danom oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania a bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch k obstarávaniu.
Administrátor: osoba, ktorá v rámci e-aukcie vyzýva uchádzačov na predkladanie nových cien
upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk.
Elektronická Aukčná sieň: prostredie umiestnené na určenej adrese vo verejnej dátovej sieti
Internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny upravené smerom nadol a nové hodnoty, ktoré
sa týkajú určitých prvkov ponúk.
Prípravné kolo: časť postupu, v ktorom sa po sprístupnení e-aukčnej siene uchádzači oboznámia s
e-aukčným prostredím pred začatím Aukčného kola (e-aukcie).
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Aukčné kolo (e-aukcia): časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné porovnávanie cien
a nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk ponúkaných uchádzačmi prihlásených do eaukcie a ich vyhodnocovanie v limitovanom čase.

II. O vyhlasovateľoch
Pre riadny priebeh eAukcie vyhlasovateľ zaistí:
1. Vytvorenie Aukčnej siene
Vyhlasovateľ alebo ním poverený poskytovateľ pripraví na príslušnej internetovej adrese Aukčnú
sieň.
2. Zostavenie elektronickej Výzvy na účasť v elektronickej aukcii
Vyhlasovateľ spracuje elektronickú Výzvu na účasť v elektronickej aukcii. Vo Výzve sú
obsiahnuté všetky informácie vyplývajúce najmä z požiadaviek aktuálneho znenia zákona č.
343/2015 Z. z. a informácie vyplývajúce z požiadaviek vyhlasovateľa uvedené v súťažných
podkladoch. V prípade, ak je vyhlasovateľ zastupovaný poskytovateľom, zaistí vyhlasovateľ
odovzdanie potrebných informácií nutných na vytvorenie elektronickej Výzvy poskytovateľovi
a Výzvu vytvorí v súčinnosti.
3. Odoslanie elektronických Výziev
Vyhlasovateľ sám alebo prostredníctvom poskytovateľa odošle Výzvy na adresy uchádzačov,
ktorí v rámci úvodného vyhodnotenia ponúk neboli vylúčení.
4. Vlastný priebeh elektronickej aukcie (Aukčné kolo)
V stanovených termínoch umožní vyhlasovateľ alebo v jeho zastúpení poskytovateľ uchádzačom
vstup do Aukčnej siene a dbá na riadny priebeh elektronickej aukcie. Poskytovateľ upozorňuje
na schopnosť systému detekovať odpojenie uchádzača pri nekomunikácii jeho Aukčnej siene a
servera TENDERBOX v prípade, že doba tejto nekomunikácie prekročí 5 sekúnd. Detekované
odpojenie je zaznamenané do protokolu histórie daného uchádzača.

III. O uchádzačoch
1. Voľba prístupových údajov (hesiel)
Uchádzač si sám zvolí svoje prístupové údaje (meno a heslo) v prihláške, ktorá je súčasťou
Výzvy na účasť v elektronickej aukcii. Pre vstup do Aukčnej siene potrebuje uchádzač tri údaje –
prístupové meno a heslo (zvolí si sám pri vyplnení prihlášky) a prístupový kľúč (uchádzačovi je
kľúč po vyplnení a odoslaní prihlášky zaslaný zo systému automaticky). Namiesto prístupových
údajov (meno a heslo) môže uchádzač použiť prihlásenie sa pomocou elektronického
občianskeho preukazu (eID karty).
2. Prihlasovanie v prostredí TENDERBOX a vlastná súťaž
Uchádzač sa prihlasuje na účasť v elektronickej aukcii pomocou prístupového mena, hesla (alebo
pomocou elektronického občianskeho preukazu (eID karty)) a prístupového kľúča, a to na
internetovej adrese, ktorá je uvedená vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii. Pomocou týchto
údajov sa uchádzač identifikuje pri vstupe do Aukčnej siene. Uchádzač je povinný vyvinúť
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maximálne úsilie na ochranu týchto údajov tak, aby sa ich použitím nikto nemohol neoprávnene
zúčastniť elektronickej aukcie.
3. Prihlásenie do prostredia TENDERBOX z PROEBIZ JOSEPHINE
V prípade skupiny elektronických aukcií, ktoré sú pokračovaním obstarávania začatého
v systéme PROEBIZ JOSEPHINE sa za prihlásenie do Aukčného systému považuje aj prihlásenie
do systému JOSEPHINE, ale vždy v súlade s výzvou na účasť v elektronickej aukcii. Výzva na
účasť prichádza jednotlivým uchádzačom do komunikačného systému JOSEPHINE a pomocou
integračného rozhrania sa dostávajú priamo do svojej účastníckej aukčnej siene.
4. Vlastná elektronická aukcia
V priebehu Aukčného kola má každý z uchádzačov rovnaké podmienky a môže tak vykonávať
úpravy svojej ponuky.

IV. Prípravné kolo
Prípravné kolo slúži na overenie plnej funkčnosti technických prostriedkov na strane uchádzača
pred vlastným začatím elektronickej aukcie. V Prípravnom kole uchádzači nemôžu upravovať svoju
ponuku. Aukčné kolo začína hneď po skončení Prípravného kola.

V. Aukčné kolo
Aukčné kolo je začaté podľa časového plánu uvedeného vo Výzve. V tomto kole má každý uchádzač
k dispozícii najmä informácie o svojej ponuke a o svojom aktuálnom umiestnení (poradí). Uchádzač
môže mať k dispozícii aj ďalšie informácie, ktoré sa týkajú predložených cien alebo hodnôt
parametrov, pokiaľ je to uvedené v súťažných podkladoch. V Aukčnom kole je možné svoju ponuku
len zlepšovať. Doba trvania Aukčného kola je uvedená vo Výzve. Pre každú e-aukciu vyhlasovateľ
určuje individuálne podmienky predlžovania Aukčného kola (o koľko minút sa môže predĺžiť a v
koľkých posledných minútach musí dôjsť ku zmene, aby predĺženie nastalo a za akých podmienok
predĺženie nastane), a minimálny krok na zmenu ponuky. Vyhlasovateľ môže stanoviť aj maximálny
krok zmeny aukčnej hodnoty, resp. nastaviť pre maximálny krok len upozornenie na jeho
prekročenie. Všetky informácie o zmenách ponúk vrátane obmedzení vyplývajúcich z nemožnosti
dorovnania určitých ponúk (t.j. dosiahnutie totožnej úrovne ponuky a určenie spôsobu
vyhodnocovania zo strany systému) sú uvedené v súťažných podkladoch a tiež vo Výzve na účasť v
elektronickej aukcii.

VI. Ukončenie elektronickej aukcie
Elektronická aukcia môže byť ukončená:
1. automaticky - elektronická aukcia skončí uplynutím stanoveného času
2. manuálne - dôjde k vonkajšiemu narušeniu priebehu elektronickej aukcie
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Ukončením elektronickej aukcie sa rozumie ukončenie Aukčného kola. Týmto okamihom sa
zastavuje príjem nových ponúk od uchádzačov. Manuálnym ukončením elektronickej aukcie sa
rozumie zásah administrátora s cieľom okamžitého ukončenia elektronickej aukcie z dôvodu
nájdenia evidentnej chyby v nastavení elektronickej aukcie, alebo pri výskyte objektívnej
nemožnosti v aukcii pokračovať (v takomto prípade sa bude elektronická aukcia opakovať). Doba do
ukončenia kola je uchádzačom signalizovaná hodnotou limitovaného času, ktorá v okamihu
ukončenia Aukčného kola dosiahne hodnotu 0 sek. Dobu pred ukončením Aukčného kola môže
uchádzač využiť na zmenu svojej ponuky. Poskytovateľ však upozorňuje, že doba potrebná na
vykonanie zápisu ponuky v Aukčnom portáli môže byť až 5 sekúnd (v závislosti na rýchlosti
internetovej konektivity). Platí teda, že pokiaľ limitovaný čas dosahuje hodnotu nižšiu ako 5 sekúnd
a uchádzač práve v tomto čase predkladá svoju ponuku, potom z vyššie uvedeného dôvodu nemusí
byť pri tejto zmene úspešný.

VII. Vyhodnotenie elektronickej aukcie
Po

ukončení elektronickej

aukcie

vyhlasovateľ

vyhodnocuje

ponuky

uchádzačov.

Postup

vyhlasovateľa pri vyhodnotení elektronickej aukcie je daný zákonom č. 343/2015 Z. z.

VIII. Platnosť a účinnost
Tento Popis aukčného prostredia PROEBIZ TENDERBOX je v tomto znení v plnom rozsahu platný a
účinný od 24.6.2020. Uchádzač vyjadrí vzatie tohto Popisu na vedomie vyplnením elektronickej
prihlášky.
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