ELEKTRONICKÁ AUKCIA
Názov predmetu zákazky: „DNS - Výpočtová technika a príslušenstvo“
1.

Elektronická aukcia (ďalej len „e-aukcia“) je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci sa proces, ktorý
využíva certifikované aukčné systémy, certifikované podľa § 151 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“),
na predkladanie nových cien upravených smerom nadol.

2.

Účelom e-aukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po úvodnom úplnom
vyhodnotení ponúk.

3.

Predmet e-aukcie je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený vo výzve na predkladanie ponúk
špecifikovaný v jej prílohe.

4.

Administrátor verejného obstarávateľa je osoba, ktorá v rámci online e-aukcie vyzýva uchádzačov
na predkladanie nových cien upravených smerom nadol.

5.

Elektronická aukčná sieň (ďalej len „aukčná sieň“) je prostredie, umiestnené na určenej adrese vo verejnej
dátovej sieti Internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny upravené smerom nadol.

6.

Kritériom e-aukcie je Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH. V prípade, ak bude zákazka
zadávaná v rámci DNS rozdelená na časti, bude aukčným kritériom Celková cena za časť predmetu zákazky
v EUR s DPH. Hodnotiť sa bude celková cena za predmet zákazky, resp. časť predmetu zákazky, t.j. celková
cena za položky uvedené v Prílohe č. 2 - Špecifikácia a cena k výzve na predkladanie ponúk.

7.

Predmetom e-aukcie je Celková cena za predmet zákazky/časť predmetu zákazky v EUR s DPH. Uchádzač
bude počas e-aukcie upravovať/meniť celkovú cenu (časti) predmetu zákazky v EUR s DPH smerom nadol.

8.

V prípade, ak bude zákazka rozdelená na časti, môže byť pre každú časť vyhlásená samostatná elektronická
aukcia, prípadne bude vyhlásená jedna alebo viac aukcií.

9.

Počas trvania e-aukcie uchádzači predkladajú nové ceny za predmet zákazky v EUR s DPH až do ukončenia
e-aukcie. Výsledkom e-aukcie bude zostavenie objektívneho poradia ponúk podľa najnižšej ceny za predmet
zákazky v EUR s DPH automatizovaným vyhodnotením. Zníženie ceny nesmie byť na úkor kvality,
t.j. uchádzačom ponúknutá nová cena musí byť cenou za rovnaký predmet zákazky, ako bol špecifikovaný
v ponuke uchádzača, predloženej v lehote na predkladanie ponúk.

a bližšie

10. Priebeh e-aukcie:
10.1. V rámci e-aukcie uchádzači, ktorí budú vyzvaní na účasť v e-aukcii môžu v rámci opakujúceho
sa procesu upravovať svoje návrhy uvedené vo svojich ponukách smerom nadol.
10.2. Po prvotnom vyhodnotení ponúk podľa stanoveného kritéria na vyhodnotenie ponúk, verejný
obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky
sa vyhodnocovali a ktoré neboli vylúčené z postupu verejného obstarávania, na predloženie nových
cien v elektronickej aukcii. Vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii (ďalej len „výzva“) budú
uvedené podrobné informácie týkajúce sa e-aukcie v zmysle § 54 ods. 7 zákona o verejnom
obstarávaní. Výzva bude zaslaná elektronicky zodpovednej osobe uchádzača, prostredníctvom
elektronického nástroja eZakazky. V prípade zmeny kontaktných údajov uvedenej osoby je potrebné
príslušnú zmenu osoby doručiť písomne verejnému obstarávateľovi najneskôr 3 pracovné dni
pred začatím e-aukcie.
10.3. E-aukcia sa uskutoční prostredníctvom elektronických zariadení na internetovej adrese
https://www.eaukcie.sk, na ktorej po prihlásení bude každému uchádzačovi administrátorom
sprístupnený vstup do aukčnej siene.
10.4. Po sprístupnení vstupu do aukčnej siene si uchádzači skontrolujú správnosť svojich vstupných cien,
ktoré do elektronickej aukčnej siene zadá verejný obstarávateľ a ktoré musia byť zhodné s pôvodnými
ponukami predloženými v elektronickom nástroji eZakazky. Každý uchádzač do začiatku e-aukcie
bude vidieť iba svoju ponuku a až do začiatku e-aukcie ju nemôže meniť. Všetky informácie
o prihlásení sa do e-aukcie a podrobnejšie informácie o priebehu e-aukcie, budú uvedené vo výzve.
10.5. E-aukcia sa začne v termíne uvedenom vo výzve. E-aukciu nemožno začať skôr ako 2 pracovné dni
odo dňa odoslania výzvy uchádzačom. Na začiatku e-aukcie sa každému z uchádzačov zobrazí
jeho návrh na plnenie kritérií aj s aktuálnym poradím jeho ponuky.
11. Minimálny rozdiel zmeny ceny za predmet zákazky v EUR s DPH je stanovený na 1.00 EUR (slovom:
jedno euro) z aktuálnej ceny uchádzača za predmet zákazky/časť predmetu zákazky.
12. Kontaktná osoba za verejného obstarávateľa - administrátor súťaže: [doplní sa podľa konkrétnej výzvy].

13. E-aukcia začne vo Výzve stanovenom dátume a čase. Ak nedôjde k predlžovaniu súťažného kola, súťažné
kolo skončí uplynutím časového limitu 20 min. Koniec aukcie sa môže predĺžiť v prípade predkladania novej
najnižšej aktuálnej ceny v posledných 2 minútach trvania aukcie vždy o ďalšie 2 minúty. Počet predĺžení
nie je limitovaný. Po ukončení súťažného kola už nebude možné upravovať ceny, ktoré boli predmetom daného
súťažného kola. Po ukončení e-aukcie sú výsledné ceny uchádzača pre uchádzača záväzné a nemenné.
14. Po ukončení e-aukcie systém nedovolí nikomu z účastníkov upravovať jednotlivé hodnoty, ktoré boli
predmetom danej elektronickej aukcie. Výsledkom e-aukcie je určenie poradia uchádzačov podľa
nasledovných pravidiel:
14.1. Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa stanoveného kritéria:
najnižšia cena v EUR s DPH ..... max. 100 bodov
14.2. Maximálny počet bodov (100) získa ponuka s najnižšou ponúkanou celkovou cenou v EUR s DPH.
Pri ostatných ponukách sa počet bodov vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny za predmet
zákazky a príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený max. počtom bodov pre uvedené
kritérium. Výsledkom je počet bodov, pridelených hodnotenej ponuke. Takto vypočítané hodnoty
sa zaokrúhlia na dve desatinné miesta.
Počet prepočítaných bodov =

najnižšia navrhovaná cena
𝑥 100
navrhovaná cena vyhodnocovanej ponuky

15. Technické požiadavky pre prístup do e-aukcie:
15.1. Počítačové zariadenie uchádzača musí byť pripojené k Internetu. Pre bezproblémovú účasť v e-aukcii
je nutné mať internetový prehliadač Microsoft Internet Edge - minimálne vo verzii 40, Firefox minimálne vo verzii 60 alebo Google Chrome - minimálne vo verzii 60 a vyššej. Správna funkčnosť
iných internetových prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Rovnako je nutné mať
v prehliadači zapnuté cookies.
15.2. Verejný obstarávateľ nezodpovedá za technické problémy s internetovým pripojením, preto odporúča
uchádzačom, aby mali počas priebehu e-aukcie k dispozícii náhradný internetový zdroj pripojenia
do systému e-aukcie.
16. V prípade objektívnych a preukázaných technických problémov na strane verejného obstarávateľa
(napr. výpadok elektriny), resp. poskytovateľa služby, sa bude e-aukcia opakovať v náhradnom termíne
určenom verejným obstarávateľom. V prípade opakovania e-aukcie bude uchádzačom zaslaná výzva podľa
príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
17. Ak sa po e-aukcii bude niektorý z ponúk javiť ako mimoriadne nízka, verejný obstarávateľ bude postupovať
podľa § 53 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
18. Verejný obstarávateľ po automatizovanom vyhodnotení ponúk úspešnému uchádzačovi oznámi,
že jeho ponuku prijíma. Súčasne ostatným neúspešným uchádzačom jednotlivo bude oznámené, že neuspeli,
s uvedením dôvodu, resp. dôvodov neprijatia ich ponuky a identifikácie úspešného uchádzača.
19. Na základe výsledku elektronickej aukcie bude úspešný uchádzač vyzvaný na predloženie upravených
jednotkových cien nasledovne: nové ceny za časť predmetu zákazky, ktoré úspešný uchádzač dosiahne
v elektronickej aukcii, premietne do jednotkových cien položiek danej časti predmetu zákazky - t.j. aktualizuje
Prílohu č. 2 výzvy/Prílohu č. 1 kúpnej zmluvy tým spôsobom, že zníži jednotkové ceny položiek tak, aby celková
cena za časť predmetu zákazky v EUR s DPH dosiahla hodnotu, ktorú uchádzač vysúťažil v elektronickej
aukcii (resp. túto hodnotu nesmie prevýšiť). Následne Prílohu č. 2 výzvy/Prílohu č. 1 zmluvy s aktualizovanými
cenami predloží verejnému obstarávateľovi spolu s kúpnou zmluvou k podpisu v stanovenej lehote.
20. Ak je uchádzač platcom DPH, bude sa hodnotiť cena s DPH a ak uchádzač nie je platcom DPH, bude
sa hodnotiť cena celkom.

