Pravidlá elektronických aukcií PROebiz
Tento dokument popisuje prostredie, osoby a procesy eAukčného softwaru PROebiz pri príprave, realizácii a
vyhodnotení elektronických aukcií.

I. Základné pojmy
•

PROebiz: eAukčný software, ktorého autorom a základným poskytovateľom je firma NAR
marketing so sídlom v Ostrave, v Českej republike.

•

Elektronické aukcie (ďalej len eAukcie): dynamické on-line porovnávanie aktuálnych ponúk
dodávateľov, resp. odberateľov. eAukcie umožňujú opakované predkladanie vylepšených
ponúk v reakcii na požiadavky vyhlasovateľa a konkurenčné ponuky. eAukcie sú realizované
v eAukčnej sieni.

•

ERMMA : Anglická reverzná multipoložková multikriteriálna eAukcia (English Reverse Multiitem Multicriterial eAuction).

•

HOLLAND: Holandská ticker eAukcia (Dutch ticker eAuction).

•

NIPPON: Japonská ticker eAukcia (Japanese ticker eAuction).

•

eAukčná sieň: zdieľané prostredie elektronickej tabuľky umiestenej v sieti Internet, ktorá
umožňuje v reálnom čase porovnávať predkladané a vylepšované ponuky. O osobách, ktoré
majú prístup do konkrétnej eAukčnej siene k vybranej eAukcii, rozhoduje vyhlasovateľ
pridelením oprávnenia.

•

Vyhlasovateľ: firma alebo inštitúcia, ktorá deklaruje svoj záujem kúpiť, resp. predať predmet
alebo službu v eAukcii a definuje podmienky účasti v tejto eAukcii.

•

Účastník: firma alebo iná osoba v pozícii dodávateľa alebo kupujúceho, ktorá o získanie
predmetu eAukcie súťaží tým, že predkladá a vylepšuje svoju ponuku, príp. reaguje na
požiadavky vyhlasovateľa v eAukčnej sieni.

•

Poskytovateľ: firma, inštitúcia alebo osoba, ktorá poskytuje eAukčný software a znalosti
nutné pre prípravu a realizáciu eAukcie.

•

Administrátor: osoba na strane vyhlasovateľa alebo rozhodnutím vyhlasovateľa na strane
poskytovateľa, ktorá v eAukčnom sw vykonáva prípravu a realizáciu eAukcie.

•

Pozorovateľ: osoba, ktorá rozhodnutím vyhlasovateľa môže nahliadať na priebeh eAukcie. O
rozsahu sprístupnených informácií pre pozorovateľa je oprávnený rozhodnúť iba vyhlasovateľ
alebo administrátor.

•

Výzva na účasť (ďalej len Výzva): elektronický dokument, ktorý obsahuje všetky informácie
o predmete a priebehu eAukcie. Dokument je rozoslaný na e-mailové adresy potencionálnych
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účastníkov, resp. je sprístupnený v sieti Internet. V niektorých prípadoch býva tiež
označovaný aj ako pozvánka do eAukcie.
•

Predmet eAukcie: dodávky, služby alebo stavebné práce dopytované, resp. ponúkané
vyhlasovateľom.

•

Kritériá: kvalifikačné predpoklady a obchodné podmienky definované vyhlasovateľom,
ktorých splnenie zo strany účastníka je predpokladom účasti v eAukcii.

•

Voliteľné podmienky: podmienky, ktoré sú v priebehu eAukcie predmetom ponuky
účastníka.

•

Kolá: vopred definovaný časový alebo procesný úsek, v priebehu ktorého účastník
uskutočňuje úkony stanovené vyhlasovateľom. Najčastejšie ide o Vstupné, Kontrolné a
Aukčné kolo. Firmy v niektorých prípadoch pracujú v jednej eAukcii s niekoľkými na seba
nadväzujúcimi Aukčnými kolami.

•

Protokoly: po ukončení eAukcie eAukčný sw automaticky generuje protokoly obsahujúce a
dokladajúce všetky úkony uskutočnené v eAukcii od začiatku prípravy do ukončenia eAukcie.

II. Administrátor
Administrátor pripraví v eAukčnej sieni vyhlasovateľa eAukciu. Spracuje Výzvu na účasť a rozošle ju na
e-mailové adresy vybraných účastníkov, resp. ju sprístupní v sieti Internet. Administrátor zodpovedá za
zaistenie zhody nastavenia eAukcie s informáciami poskytnutými vo Výzve na účasť a za zaistenie priebehu celej
eAukcie.

III. Účastníci
Účastník vyjadrí svoj záujem zúčastniť sa eAukcie vyplnením a odoslaním prihlášky vyhlasovateľovi, ktorá je
súčasťou elektronickej Výzvy. K účasti v eAukcii sa prihlasuje pomocou unikátnych prístupových dát, ktoré získa
vyplnením a odoslaním prihlášky k účasti. Účastník je povinný zachovať dôvernosť týchto údajov a
neumožniť ich zneužitie. To sa týka aj prípadov, kedy administrátor umožnil účastníkom iný prístup do eAukčnej
siene.

IV. Priebeh Aukčného kola
Okamihom zahájenia Aukčného kola sa účastníkom zobrazia informácie, podľa ktorých môžu prispôsobovať
svoje ponuky. O tom, aké informácie sa účastníkom zobrazia a ako budú ponuky hodnotené, sú informovaní vo
Výzve, príp. v iných dokumentoch týkajúcich sa eAukcie.
eAukcia obvykle končí vyčerpaním ponúk. Tým sa rozumie situácia, kedy v stanovenom časovom limite už nikto
z účastníkov nepredloží lepšiu ponuku. Časový limit pre ukončenie eAukcie sa pri podaní ponuky účastníka
predĺži o hodnotu, ktorá zodpovedá nastaveným podmienkam predlžovania. Daným okamihom sa eAukcia
uzatvorí a zastavuje sa príjem ďalších ponúk.
V odôvodnených prípadoch je vyhlasovateľ oprávnený eAukciu ukončiť manuálne.
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V. Vyhodnotenie eAukcie
Po ukončení eAukcie postupuje vyhlasovateľ v súlade so svojimi internými predpismi a platným právnym
poriadkom. Výber najvýhodnejšej ponuky či ponúk je výlučne na strane vyhlasovateľa, rovnako ako rozhodnutie
o vyhlásení ďalšieho kola eAukcie alebo jej úplné zrušenie, kedy vždy v prípade verejnoprávnych organizácií
musí byť rešpektovaná platná legislatíva.

VI. Platnosť a účinnosť
Pravidlá elektronických aukcií sú platné a účinné odo dňa 14. 01. 2015.
© nar, sentinet
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