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Podmínky a postup při elektronické aukci
Poskytovatel elektronického nástroje a organizátor e-aukce:
B2B CENTRUM a.s.,
IČ: 25591339
se sídlem Praha 4, Starochodovská 1359/76, PSČ 14900
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12387
(dále jen „organizátor“)
Kontaktní osoby:
David Kefurt
tel. 234707312, 723240448,
kefurt@b2bcentrum.cz (školení a helpdesk v průběhu aukce)
(dále jen „operátor e-aukce")
Ing. Zbyněk Miklík
tel. 234707316, 723655603,
miklik@b2bcentrum.cz (obchodní manažer)
(dále jen „manažer e-aukce")
Informace o postupu při elektronické aukci
Uchazeč, který podal svou nabídku ve lhůtě pro podání nabídek do zadávacího řízení a jehož nabídka
nebyla v rámci posouzení a hodnocení nabídek vyloučena ze zadávacího řízení bude vyzván
zadavatelem k účasti v elektronické aukci. Výzva bude uchazeči zaslána v souladu s ustanovení § 97
odst. 2 zákona elektronickými prostředky. Elektronická aukce nebude zahájena dříve než 2 pracovní
dny po odeslání všech výzev jednotlivým uchazečům dle první věty tohoto odstavce.
K účasti v elektronické aukci jménem nebo za uchazeče jsou oprávněny výhradně osoby
zplnomocněné uchazečem k užívání elektronického nástroje Softender. Podrobné informace o
přihlášení do elektronické aukce obdrží uchazeči ve výzvě zaslané centrálním zadavatelem k podání
nových aukčních hodnot.
Předmětem elektronické aukce bude nabídková cena za veřejnou zakázku “Rámcová smlouva na
pronájem multifunkčních tiskových zařízení 2012“, bez daně z přidané hodnoty (dále jen „aukční
hodnota“).
Vstupní aukční hodnotou bude nabídková cena uvedená uchazečem v nabídce podané ve lhůtě pro
podání nabídek do zadávacího řízení.
Průběh elektronické aukce
1. Všichni účastníci e-aukce dostanou e-mailem přihlašovací kódy do aplikace Softender. Aplikace
Softender je přístupná na adrese https://www.softender.cz/mvcr, do aplikace se vstupuje
kliknutím na šedé okno VSTUP DO APLIKACE vpravo nahoře. Na přihlašovací stránce je nutné
nejprve kliknout na odkaz "Přihlášení do elektronické aukce" a poté na další stránce vyplnit
přihlašovací kódy a přihlásit se.
2. Termín konání e-aukce bude uveden ve výzvě k účasti v e-aukci, která bude rozeslána e-mailem
všem účastníkům e-aukce.
3. Před začátkem e-aukce musí vždy jedna osoba oprávněná uchazečem potvrdit vstupní
aukční hodnotu do e-aukce v aplikaci Softender. Tento úkon vyžaduje použití zaručeného
elektronického podpisu účastníkem e-aukce, který vstupní nabídku potvrzuje. Při použití
elektronického podpisu je zkontrolována platnost použitého kvalifikovaného certifikátu a ověřeno,
zda byl použitý certifikát vydán akreditovanou certifikační autoritou v České republice. V případě
použití zahraniční certifikační autority je nutné předem informovat organizátora o úmyslu použít
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certifikát vydaný jinou než českou certifikační autoritou. Osobní počítač účastníka e-aukce musí
splňovat minimální požadavky popsané níže v odstavci Technické požadavky.
Potvrzením vstupní nabídkové ceny účastník e-aukce potvrdí za uchazeče jeho účast na eaukci. Toto je nutné provést nejpozději 30 minut před zahájením samotné e-aukce.
Vlastní e-aukce je zahájena v den a hodinu, které budou uvedené ve výzvě zadavatele. Uchazeč
postupuje v souladu s organizačními pravidly uvedenými níže v odstavci Organizační pravidla a v
případě potíží se obrací na operátora e-aukce (telefonicky nebo prostřednictvím aplikace
Softender) – přes komunikační kanál.
E-aukce bude ukončena, neobdrží-li zadavatel žádné nové aukční hodnoty.
Po ukončení e-aukce bude všem účastníkům e-aukce zaslán e-mail s uvedením výsledného
pořadí uchazeče v e-aukci. Uchazeč je povinen do 30 minut od ukončení e-aukce potvrdit
prostřednictvím aplikace Softender poslední podanou aukční hodnotu. Tento úkon vyžaduje
použití zaručeného elektronického podpisu účastníkem e-aukce podobně jako při potvrzení
vstupní aukční hodnoty. Pokud uchazeč nepotvrdí svou poslední podanou aukční hodnotu, bude
pro účely konečného hodnocení nabídek brána jako nabídková cena takového uchazeče vstupní
aukční hodnota.
Organizátor zajišťuje uživatelskou podporu (helpdesk) a telefonické školení uživatelů. Termín
školení: individuální dohoda uchazeče s organizátorem, nejpozději 1 pracovní den před
konáním e-aukce, které se chce uchazeč zúčastnit.

Organizační pravidla e-aukce
Každý uchazeč si zvolí z oprávněných osob uchazeče jednoho účastníka e-aukce (dále a výše jen
„uživatel“), který bude v aplikaci Softender zadávat aukční hodnoty. Tento uživatel potvrdí za
uchazeče vstupní aukční hodnotu a bude zároveň podávat nové aukční hodnoty - bude zadávat ve
formuláři ceny za jednotlivé položky a odesílat je do e-aukce.
Všichni uchazeči mohou v průběhu on-line aukce svou nabídku pouze vylepšovat (tedy snižovat
jednotkovou nabídkovou cenu na položce) vždy v CZK. Snižování nabídkové ceny uchazečem je
rovněž omezeno ustanovením § 77 zákona o mimořádně nízké nabídkové ceně.
Plánovaná doba trvání e-aukce je 60 minut. Na počátku aukce se plánovaný konec aukce shoduje s
aktuálním koncem aukce.
Pokud v čase menším než 5 minut před aktuálním koncem e-aukce bude vylepšena nejlepší nabídka
(dojde ke snížení nejlepší celkové nabídkové ceny), nastává tzv. overtime, tzn., že plánovaný konec
e-aukce bude automaticky prodloužen o 5 minut.
V aukci nebude nastaven parametr Ukončení aukce v pevném čase a z toho důvodu není celková
doba aukce omezena, tzn., že počet snížení celkové nabídkové ceny a prodloužení overtime není
omezeno. Nicméně pokud v průběhu overtime již nedojde k vylepšení nejlepší aukční hodnoty (tj.
nedojde ke snížení nejlepší nabídkové ceny) e-aukce bude uplynutím overtime ukončena.
Po ukončení aukce již nebude možné vylepšit nabídky.
Uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou je v monitoru aukce označen zeleně.
Pokud nabídka (cena) uchazeče není označena zeleně (je označena jinou barvou), není jeho nabídka
nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou.
Informace poskytované uchazečům v průběhu e-aukce
V průběhu e-aukce se zobrazuje informační panel, jehož prostřednictvím může organizátor
komunikovat s účastníky e-aukce. Pokyny a informace předávané účastníkům touto formou jsou
povinni všichni účastníci e-aukce respektovat.
Způsob zadání nabídkové ceny (nové aukční hodnoty)
Nabídková cena (aukční hodnota) se v e-aukci podává ve struktuře dle následující tabulky:
název položky

jednotková cena v Kč bez DPH
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Ve formuláři pro zadání ceny do aukce se zadává jednotková cena bez DPH.
Způsob hodnocení nabídek
Pořadí uchazečů je stanoveno podle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a jejich vah. Vítězem eaukce se stávají 4 uchazeči, kteří v čase ukončení aukce budou v pořadí na 1. až 4. místě.

Informace zobrazované účastníkům e-aukce
V průběhu e-aukce uvidí v monitorovacím okně každý účastník e-aukce tyto informace:
• jednotkové ceny nejlepší nabídky
• informační panel
• jednotkové ceny svoji nabídky
• čas zbývající do konce e-aukce
• své aktuální pořadí
Manuál a školení
Každý účastník e-aukce má v aplikaci k dispozici manuál v elektronické podobě a má právo na jedno
telefonické proškolení ovládání aukčního software v pracovní době Po-Pá od 8:00-17:00. V případě
zájmu si uchazeč dohodne vhodný termín telefonického proškolení s operátorem e- aukce. Toto
školení bude probíhat např. formou zkušební e-aukce.
Technické požadavky
Internetový prohlížeč Internet Explorer ver. 7 a vyšší, Mozilla Firefox ver. 1.5 a vyšší,
•
•

JAVA verze 6 a vyšší, více na http://java. com/en/download/,
Nainstalovanou verzi a správnost instalace Javy v prohlížeči je možné zjistit pomocí testovací
stránky http://java.com/en/download/help/testvm.xml,

Kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovanou certifikační autoritou a vyexportovaný do souboru s
příponou CER. Seznam akreditovaných certifikačních autorit najdete na stránkách
http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx.
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