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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.
Technické podmienky:
-

PC 1,6 GHz, 384 MB RAM, 200 GB HDD
Počítač s operačným systémom Windows ( XP, Vista, Win 7)
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".
Pravidlá pre kritériá:
Minimálny krok:

Centrálna obstarávacia agentúra
Kozmonautov3/A, 949 01 Nitra
IČO: 36 847 488, IČ DPH: SK 2022 470 923
www.centralna.sk, nr@centralna.sk

- 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.
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.
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:
a) vo výzve na účasť v elektronickej aukcii vopred uvedie dátum a čas jej skončenia,
b) ak nedostane žiadne ďalšie nové ceny alebo 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,
c) ak sa dokončil počet etáp v elektronickej aukcii, ktorý bol pevne určený vo výzve na účasť v elektronickej
aukcii.

Automatické predĺženie elektronickej aukcie:
sa aktivuje, ak uchádzač zmení svoju cenovú ponuku tak, že sa zmení poradie na prvom mieste v elektronickej
aukcii v čase kratšom, ako je čas automatického predĺženia o etapu.
Výsledkom elektronickej aukcie je zostavenie poradia uchádzačov automatizovaným vyhodnotením ihneď po
ukončení elektronickej aukcie. Platí len pre možnosť ukončenia EA b) a c).

Postup pri nefunkčnosti aukčnej siene:
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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
UPOZORNENIE: Námietky k nefunkčnosti aukčnej siene, ktoré prídu po ukončení elektronickej aukcie, budú
považované za neopodstatnené.
Aukčný poriadok je aktualizovaný k 19.12.2012

