Příloha č. 7 zadávací dokumentace
PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE
Základní informace k elektronické aukci
Zadavatel sděluje, že po hodnocení nabídek bude provedena elektronická aukce (dále „eAukce“).
K realizaci eAukce bude využito eAukčního systému PROEBIZ. Nabídky účastníků budou
hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové ceny.
Jedinou aukční hodnotou eAukce je celková nabídková cena uvedená v Kč bez DPH.
V souladu s § 121 odst. 2 zákona 134/2016 Sb. (dále „Zákona“), budou k účasti v eAukci a k podání
nové aukční hodnoty vyzváni ti účastníci zadávacího řízení, kteří nebyli dle § 121 odst. 1, písm. b)
vyloučeni, a to zasláním Výzvy k účasti v elektronické aukci (dále jen Výzvy).
Výzva bude doručena do elektronické schránky účastníka v systému PROEBIZ, v systému je pak
k úkonu odeslání Výzvy připojeno elektronické časové razítko. Součásti Výzvy budou dle § 120 odst.
4, písm. c) Zákona informace, které budou účastníkovi poskytnuty v průběhu eAukce. V souladu s §
120 odst. 4, písm. d až f) pak zadavatel sděluje informace, které se týkají postupu při eAukci a
podmínek k podávání nové aukční hodnoty a dále informace týkající se použitého elektronického
nástroje. Postup v eAukci se bude odvíjet od stanoveného Harmonogramu, přičemž jeho časový
průběh bude popsán ve Výzvě a jednotlivá kola eAukce budou charakterizovaná následujícím:
Kontrolní kolo: v souladu s § 121 odst. 2 Zákona je Kontrolní kolo určeno administrátorovi
zadavatele k nastavení výchozího stavu eAukce. Administrátor vloží do eAukční síně aukční hodnotu
nevyloučených účastníků zadávacího řízení tak, aby tato odpovídala jejich nabídkám dle hodnocení.
Účastníkům eAukce je umožněno do eAukční síně pouze nahlížet, nemohou však provádět žádné
změny. Účastníkům se v Kontrolním kole zobrazuje pouze jejich vlastní aukční hodnota.
Aukční kolo: v souladu s § 121 odst. 2 Zákona budou účastníci vyzváni ke změně své aukční hodnoty
a účastníkům budou zpřístupněny informace dle § 121 odst. 7 Zákona. Změnu aukční hodnoty je
oprávněn provádět pouze účastník, administrátor do průběhu těchto změn již nemůže jakkoliv
zasahovat. Elektronická aukce bude obsahovat jediné Aukční kolo, které bude ukončeno v souladu s §
121 odst. 8, písm. b) v případě, že nebude podána nová aukční hodnota, které by měnila pořadí
nabídek. Délka Aukčního kola bude nastavena na pevně stanovený čas 20 minut s možností jeho
prodlužování dle následujících parametrů. Pokud v posledních 2 minutách stanovené doby dojde
v eAukční síni k takové změně aukční hodnoty, která způsobí změnu aktuálního pořadí nabídek, bude
trvání eAukce prodlouženo o další 2 minuty a to počínaje okamžikem provedené změny. Tímto
způsobem bude trvání eAukce prodlužováno až do doby, kdy v posledních 2 minutách běhu
Aukčního kola nedojde ke změně aktuálního pořadí nabídek. Zadavatel upozorňuje, že systém
neumožní dorovnat nabídku s nejnižší celkovou nabídkovou cenou (tj. nelze dorovnat nabídku
účastníka na aktuálně 1. pořadí). Účastník bude o dosažení této skutečnosti informován.
Zadavatel dále upozorňuje, že v případě takové změny aukční hodnoty, která způsobí dorovnání
celkové nabídky účastníka na jiném než prvním pořadí, bude za určující považován čas provedené
změny aukční hodnoty. V takovémto případě bude platit, že později podaná nabídka, která by
vzhledem ke své celkové nabídkové ceně měla být zařazena na shodné pořadí s již existující nabídkou,
bude v systému zařazena na horší pořadí než nabídka podaná dříve.
V eAukci bude stanoven minimální rozdíl cenového podání aukčních hodnot ve výši 1.000 Kč, údaje
k minimálnímu rozdílu se vztahují k aukční hodnotě, kterou daný účastník požaduje změnit (tj.
porovnává se s předchozí hodnotou této položky u daného účastníka).
V eAukci bude stanoven maximální rozdíl cenových podání ve výši 50 %, údaje k maximálnímu
rozdílu se vztahují k nejnižší aukční hodnotě v aukční síni (tj. porovnává se s aktuálně nejnižší aukční
hodnotou ze všech účastníků).
Účastníkům budou v Aukčním kole zobrazovány informace o nejlepší aukční hodnotě (tj. o nejnižší
celkové nabídkové ceně) a dále aktuální pořadí podle jejich ekonomické výhodnosti na základě
nejnižší celkové nabídkové ceny.
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Pro účast v eAukci nepotřebuje účastník do svého počítače instalovat eAukční systém, přístup do
eAukční síně je umožněn prostřednictvím internetového prohlížeče. V případě vzniku objektivních
technických potíží na straně zadavatele, případně poskytovatele eAukčního systému, bude zadavatel
eAukci opakovat.
Po ukončení eAukce bude účastník vyzván k elektronickému podpisu závěrečného protokolu.
Zadavatel v souladu s § 36, odst. 5 Zákona stanovil lhůtu na elektronické podepsání závěrečného
protokolu na dva pracovní dny ode dne ukončení eAukce. V systému PROEBIZ je k úkonu
autorizace závěrečného protokolu připojeno časové razítko kvalifikovaného poskytovatele. V případě,
že účastník svou nabídku učiněnou v eAukci elektronicky nepodepíše, bude na veškeré změny
aukčních hodnot účastníka pohlíženo jako na změny, které byly od počátku pro nedostatek formy
neplatné a zadavatel je v souladu s § 48, odst. 2, písm. a) Zákona oprávněn účastníka ze zadávacího
řízení vyloučit. Zadavatel dále uvádí, že v souladu s čl. 24, odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 910/2014 provede po 24 hodinách od elektronického podepsání závěrečného protokolu
účastníkem ověření platnosti certifikátu účastníka. V případě, že při tomto ověření bude certifikát
účastníka shledán neplatným, vyzve zadavatel účastníka k podání vysvětlení a zadavatel následně
rozhodne o dalším postupu.
Technické nároky eAukčního systému PROEBIZ
Následující údaje se týkají počítače, ze kterého se bude účastník vzdáleným přístupem přes veřejnou
datovou síť Internet (dále jen „Internet“) do eAukce přihlašovat.
Počítač účastníka musí mít funkční připojení k síti Internet a v době přihlášení musí být toto připojení
k Internetu aktivní. Pro bezproblémovou účast v eAukci je nutné mít v počítači nainstalovaný
internetový prohlížeč Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyšší.
Funkční nastavení internetového prohlížeče
Pro správné fungování eAukčního systému PROEBIZ je nutné mít v internetovém prohlížeči správně
nastavenou funkci pro soubory cookies. Návod jak povolit cookies v internetovém prohlížeči
naleznete na internetové adrese: http://proebiz.com/podpora.
Počítač musí mít nainstalovanou aktuální verzi Java Software platnou v době konání eAukce, která je
nutná pro korektní chod eAukčního systému, zvláště pak pro podepisování dokumentů elektronickým
podpisem. Aktuální verzi Java Software je možné ověřit, případně stáhnout z internetové adresy
http://java.com/. Tento software je k dispozici zdarma. Dále je nutné mít nainstalovaný Adobe Flash
Player.
Účastník musí vlastnit platný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, který
splňuje požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 a příslušné legislativy
České republiky. Elektronické podpisy založené na kvalifikovaném certifikátu vystavují kvalifikovaní
poskytovatelé služeb v jednotlivých členských státech EU.
Účastník je povinen ve své nabídce uvést konkrétní osobu odpovědnou za účast v eAukci (dále jen
„odpovědná osoba“) a poskytnout k této osobě kontaktní údaje v minimálním rozsahu jméno, příjmení
a e-mail. K dané eAukci může účastník uvést pouze jednu odpovědnou osobu; v případě uvedení více
odpovědných osob bude do dané eAukce zavedena pouze první osoba dle poskytnutého seznamu. Při
zavedení odpovědné osoby do systému PROEBIZ bude k účtu této osoby (tj. k údajům jméno,
příjmení a e-mail) vytvořena elektronická schránka účastníka, která bude sloužit pro doručování
Výzev k účasti v elektronických aukcích, pro práci s Přihláškami a rovněž i jako možnost ke vstupu do
eAukční síně. O vytvoření elektronické schránky bude odpovědná osoba vyrozuměna Aktivačním emailem administrátora. Odpovědná osoba si podle pokynů v Aktivačním e-mailu zvolí své přístupové
údaje, elektronickou schránku aktivuje a po aktivaci již bude mít obsah této schránky pod svou
výlučnou kontrolou. Veškeré údaje v elektronické schránce se týkají výlučně jen daného zadavatele.
V případě ztráty přístupových údajů k elektronické schránce kontaktuje odpovědná osoba
administrátora eAukce s požadavkem na zaslání nového Aktivačního e-mailu a poté si volbou nových
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přístupových údajů schránku reaktivuje. Zadavatel uvádí, že v případě, že k účtu odpovědné osoby již
elektronická schránka existuje a že tato schránka již byla aktivována, pak administrátor Aktivační email obvykle neodesílá. O doručení Výzvy k účasti v elektronické aukci (resp. o jejím zpřístupnění
v elektronické schránce) bude odpovědná osoba vyrozuměna Notifikačním e-mailem administrátora.

Informace zadavatele poskytnuté v souladu s § 36, odst. 4 Zákona
Podmínky elektronické aukce byly zpracovány společnosti NAR marketing s.r.o., Masarykovo nám.
33, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava.
Zadavatel stanovil konkrétní hodnoty týkající se délky Aukčního kola, doby jeho prodlužování,
minimálního a maximálního rozdílu při podání změn aukčních hodnot a dále informace, které se
účastníkovi zobrazí v Aukčním kole. Zadavatel rovněž stanovil časovou lhůtu pro elektronické
podepsání závěrečného protokolu.
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