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Pravidla

elektronických

tendrov

PROEBIZ

TENDERBOX

Tento dokument vymedzuje terminológiu, charakterizuje osoby, popisuje prostredie a uvádza procesy
elektronického systému PROEBIZ TENDERBOX pri realizácii elektronických tendrov a slúži ako verejne
deklarovaný právny rámec jeho používania.

I. Základné pojmy
PROEBIZ TENDERBOX je elektronický systém, ktorý slúži na realizáciu elektronických výberových
konaní a ktorého autorom a základným poskytovateľom je spoločnosť NAR marketing s.r.o.
Elektronický tender (ďalej len „tender“) je elektronické výberové konanie za účelom výberu zmluvného
partnera. Tendre sa realizujú v elektronickej sieni, ich základné typy sú nasledujúce:
1. ERMMA: Anglická reverzná multipoložková multikriteriálna eAukcia (English Reverse Multiitem Multicriterial eAuction).
2. NIPPON: Japonská ticker eAukcia (Japanese ticker eAuction).
3. HOLLAND: Holandská ticker eAukcia (Dutch ticker eAuction).
4. RFx - Dopyt: Elektronický dopyt.
Elektronická sieň (ďalej len „sieň“, v konkrétnych tendroch potom taktiež ako „eAukčná sieň“) je
zdieľané prostredie elektronickej tabuľky umiestnenej na internete, ktoré umožňuje prijatie ponúk
účastníkov a ich porovnávanie.
Vyhlasovateľ je právnická alebo fyzická osoba, ktorá stanovuje súťažné podmienky a vyhlasuje tender.
Vyhlasovateľ poskytuje účastníkom informácie o predmete a kritériách daného tendra.
Účastník je právnická alebo fyzická osoba, ktorá sa uchádza o plnenie vyplývajúce z vyhláseného tendra.
Poskytovateľ je právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje elektronický systém PROEBIZ
TENDERBOX a zaisťuje poskytovanie jeho služieb. Poskytovateľ poskytuje vyhlasovateľovi všeobecné
znalosti k systému nutné pre prípravu a realizáciu tendrov a účastníkom daného tendra zaisťuje
všeobecnú technickú podporu.
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Administrátor je osoba na strane vyhlasovateľa alebo rozhodnutím vyhlasovateľa na strane
poskytovateľa, ktorá v elektronickom systéme PROEBIZ TENDERBOX tender pripraví a realizuje.
Administrátor zaisťuje technickú podporu daného tendra.
Pozorovateľ je osoba, ktorá rozhodnutím vyhlasovateľa môže na priebeh tendra nahliadať. O rozsahu
sprístupnených informácií rozhoduje vyhlasovateľ.
Výzva na účasť (ďalej len „Výzva“, v konkrétnych tendroch potom taktiež ako „Pozvánka“) je elektronický
dokument, ktorý obsahuje všetky informácie o predmete tendra, kritériách a o priebehu. Dokument je
odoslaný na e-mailové adresy účastníkov, resp. je sprístupnený na internete. Neodlučiteľnou súčasťou
Výzvy sú aj všetky dokumenty vyhlasovateľa, ktoré sú pripojené formou príloh.
Predmet tendra sú informácie vyhlasovateľa určené účastníkovi so stručným popisom požadovaného
plnenia.
Kritériá sú informácie vyhlasovateľa určené účastníkovi so zoznamom požiadaviek potrebných na účasť
v tendri.
Voliteľné podmienky sú doplňujúce kritériá na predloženie ponuky. Obvykle ide o povinnosť vloženia
týchto hodnôt do siene, pričom tieto uvedené hodnoty môžu byť súčasťou hodnotenia. Kritéria
hodnotenia ponúk určuje vyhlasovateľ.
Kolá: vopred definovaný časový úsek, v priebehu ktorého účastník vykonáva úkony určené
vyhlasovateľom. Názov kola, popis úkonov v ňom vykonávaných aj určenie poradia jednotlivých kôl
v príslušnom tendri stanovuje vyhlasovateľ.
Protokoly: automaticky generované dokumenty elektronického systému PROEBIZ TENDERBOX, ktoré
dokladujú priebeh tendra a všetky úkony vykonané v sieni.

II. Administrátor
Administrátor pripravuje tender v sieni vyhlasovateľa, spracováva Výzvu a odosiela ju na e-mailové
adresy účastníkov, resp. sprístupňuje ju na internete. Administrátor zodpovedá za zaistenie zhody
nastavenia tendra s informáciami poskytnutými vo Výzve a za riadne zaistenie jeho priebehu.

III. Účastníci
Na účasť v tendri je účastník vyzvaný v e-mailovej komunikácii.
V prípade tendrov typu ERMMA, NIPPON či HOLLAND je účastníkovi odoslaná Výzva, jej súčasťou je
potom Prihláška. Účastník Prihlášku vyplní, nastaví si svoje prístupové údaje (meno a heslo) a odoslaním
Prihlášky sa do tendra prihlási. Potom systém PROEBIZ TENDERBOX odošle účastníkovi unikátny kľúč,
ktorým účastník skompletizuje prístupové údaje nutné na vstup do siene. Ak vyhlasovateľ rozhodne o
sprístupnení siene bez kľúča, kľúč sa neodosiela. Za dôvernosť prístupových údajov zodpovedá účastník.
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V prípade tendrov typu RFx - Dopyt je účastníkovi odoslaný informačný e-mail s odkazom pre priamy
vstup do siene. V typoch tendrov RFx - Dopyt sa účastník neprihlasuje. Za dôvernosť informačného emailu zodpovedá účastník.

IV. Prostredie základných typov tendra
Cieľom elektronických tendrov je umožniť predkladanie ponúk a ich súťaž vo vopred definovanom
prostredí elektronického systému PROEBIZ TENDERBOX s využitím jeho funkcionalít a na základe
požiadaviek vyhlasovateľa uvedených vo Výzve na účasť. Elektronické tendre môžu byť nastavené ako
nákupné (ponuková cena sa znižuje) alebo predajné (ponuková cena sa zvyšuje). Vzhľadom na prevažný
výskyt nákupných tendrov sa nižšie uvedené informácie vzťahujú k nákupu, v prípade predajných tendrov
majú tu uvedené postupy inverzný charakter. Prostredie základných typov tendrov týkajúce sa súťaže
ponúk a prebiehajúce v nákupných tendroch sú charakterizované nasledujúcim:
ERMMA: Pre porovnávanie aktuálnych ponúk účastníkov je v systéme nastavené Aukčné kolo,
vyhlasovateľ však môže rozhodnúť aj o inom spôsobe nastavenia. V Aukčnom kole potom účastník môže
predkladať novú ponuku, a to v nadväznosti na informáciu o najlepších ponukách konkurencie alebo o
svojom aktuálnom poradí. Predkladanie ponúk zo strany účastníkov a predlžovaní Aukčného kola
prebieha podľa vopred stanovených podmienok. Tender končí uplynutím času určeného k zmene ponúk
na základe podmienok vyhlasovateľa.
NIPPON: Na akceptáciu automaticky generovaných hodnôt zo strany účastníkov je v systéme nastavené
Aukčné kolo. Vyhlasovateľ stanoví vyvolávaciu cenu, systém automaticky a v pravidelných časových
intervaloch túto cenu o vopred určený krok postupne znižuje a účastníci majú možnosť generovanú cenu
akceptovať. Účastník, ktorý cenu akceptoval, bude mať možnosť reagovať na požiadavku na novú cenu,
pričom pre účastníka, ktorý generovanú cenu neakceptoval, účasť v tendri končí. Tender končí okamihom
uplynutia časovej lehoty, v ktorej na automaticky generovanú cenu už nereaguje žiadny účastník a
víťazným účastníkom sa stáva účastník, ktorý akceptoval cenu generovanú v predchádzajúcom časovom
intervale. Postup automatického znižovania cien zodpovedá nákupnému tendru, v prípade predajného
tendra sa generované ceny automaticky navyšujú.
HOLLAND: Pre akceptáciu automaticky generovaných hodnôt zo strany účastníkov je v systéme
nastavené Aukčné kolo. Vyhlasovateľ stanovuje vyvolávaciu cenu, systém automaticky a v pravidelných
časových intervaloch túto cenu o vopred stanovený krok postupne navyšuje a účastníci majú možnosť
generovanú cenu akceptovať. Tender končí okamihom akceptácie ceny zo strany prvého účastníka (resp.
ide o prvú akceptáciu ceny účastníkom, tento účastník je zároveň aj víťazným účastníkom). Postup
automatického navyšovania cien zodpovedá nákupnému tendru, v prípade predajného tendra sa
generované ceny automaticky znižujú.
RFx - Dopyt: Ide o jednorazové predloženia ponuky vo vopred stanovenom čase (bez predlžovania) a
obvykle taktiež bez zobrazenia informácií o najlepších konkurenčných ponukách či o poradí. Ukončenie
kola v stanovenom čase umožňuje reťazenie takto nastavených kôl do cyklov a vytváranie tzv. cyklických
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dopytov. Vyhlasovateľ môže v tendri využiť funkcionality systému spojené so zobrazovaním informácií o
najlepších konkurenčných ponukách či o poradí. Tender môže byť použitý aj ako prostredie pre príjem
informácií a dokumentov bez predloženia cenovej ponuky s tým, že k predloženiu cenovej ponuky sú po
jeho vyhodnotení vyzvaní iba vybraní účastníci, na tender môže nadväzovať Aukčné kolo zodpovedajúce
typu ERMMA, prípadne iný postup podľa požiadaviek vyhlasovateľa. Odlišné nastavenie tendra uvedie
vyhlasovateľ vo Výzve. Tender končí uplynutím času určeného na predloženie ponúk.
Iné: Vyhlasovateľ môže na predkladanie ponúk a na ich porovnávanie použiť aj iný typ tendra (napr.
DRAŽBA, BRAZIL, YANKEE), prípadne môže tender nastaviť odlišne od vyššie uvedeného, je však povinný
tieto odlišnosti riadne popísať.
Pre všetky typy tendrov platí, že v čase ukončenia tendra sa sieň automaticky uzavrie a systém zastaví
všetky činnosti spojené s príjmom ponúk účastníkov. V odôvodnených prípadoch je administrátor
oprávnený ukončiť tender manuálne.

V. Vyhodnotenie tendra
Rozhodnutie o výberu najvýhodnejšej ponuky alebo ponúk, prípadne rozhodnutie o zrušení tendra
prináleží vyhlasovateľovi.

VI. Platnosť a účinnosť
Pravidlá elektronických tendrov sú platné a účinné od dňa 24.6.2020.
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