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Informace k elektronické aukci k veřejné zakázce „Rámcová smlouva na
dodávky pneumatik pro rok 2012“
Poskytovatel elektronického nástroje:
B2B CENTRUM a.s.
IČ: 25591339
se sídlem Praha 4, Starochodovsk á 1359/76, PSČ 14900
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v P raze, oddíl B, vložka 12387
Kontaktní os oby:
David Kefurt
tel. 234 707 312, 723 240 448
kefurt@b2bcentrum.cz; support@b2bcentrum.cz (technická podpora v průběhu aukce)
(dále jen „operátor e-aukce")
Zadavat el:
Ministerst vo vnitra ČR – odbor programového financování - cent rální zadavatel
Kontaktní os oba:
Ing. Kryštof Mencl
tel. 974 816 580
krystof.mencl@mvcr.cz
Elektronický ná stroj (dále také „aplikace Softender“)
Softwarová aplikace, ve které zadavatel realizuje elektronickou aukci. Elektronický nástroj splňuje
certifikační požadavky definované zákonem 137/2006 S b. o veřejných zakázkách. Prostředí, ve
kterém je elektronický nástroj provozován je certifikované, stejně jako funkcionality elektronického
nástroje.

Informace o postupu při elektronické aukci
Uchazeč, který podal s vou nabídku ve lhůtě pro podání nabídek do zadávac ího řízení a jehož nabídka
nebyla v rámci posouzení a hodnocení nabídek vyloučena ze zadávac ího řízení, bude vyz ván
zadavatelem k účasti v elektronické aukci. Výzva bude uchazeči zaslána v souladu s ustanovením
§ 97 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zak ázkách elektronickými prostředky, tzn. že
uchazeči, kteří podali s vé nabídky elektronicky, budou vyz váni přes komunikační kanál v aplikaci
Softender; uchazeči, kteří podali nabídky v písemné formě budou vyz váni přes datové schránky.
Elektronická aukce nebude zahájena dříve než X Y pracovní dny po odeslání vš ech výzev jednotlivým
uchazečům dle první věty tohoto odstavce.
K účasti v elektronické aukci jménem nebo za uc hazeče jsou oprávněny výhradně osoby
zplnomoc něné uchazečem k už ívání elektronického nástroje. Oprávněná osoba uchazeče obdrž í od
od poskytovat ele elektronického nástroje přihlašovací údaje do aplikace Softender a stává se jejím
uživatelem (dále jen „účastník e-aukce").
Předmětem elektronické aukce bude nabídková cena na veřejnou zakázku „Rámcová smlouva na
dodávky pneumatik pro rok 2012“ (dále jen „aukční hodnota“).
Vstupní aukční hodnotou bude nabídk ová cena uvedená uchazečem v nabídce podané ve lhůtě pro
podání nabídek do z adávac ího řízení. U nabídek podaných elektronicky prostřednict vím aplikace
Softender budou hodnoty nabídky podané do předběž ného hodnocení automaticky převedeny do el.
aukce. U nabídek podaných v listinné formě budou nabídky vloženy do aplikace S oftender
zadavatelem a poté budou automaticky převedeny do el. aukce.
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Průběh elektronické aukce
1.

2.

3.

4.
5.

Účastníci, kteří podávali nabídku elektronicky prostřednict vím aplikace Softender, použijí pro
přihlášení do el. aukce stejné přihlašovací údaje. Účastníci, kteří podali nabídku v listinné podobě
si o přihlašovací údaje musí pož ádat poskytovatele elektronického nástroje na emailové adrese:
support@b2bcentrum.cz a dostanou e-mailem přihlašovací kódy do aplikace Softender.
E-mailová ž ádost mus í obsahovat název a IČ firmy, jména a příjmení osob, které mají být
oprávněny k přístupu do aplikace Softender a pro každou osobu k ontaktní telefon a e-mail.
E-mailová žádost by měla být odeslána z e-mailové adresy s firemní doménou (pokud ji má
účastník k dispozici).
Aplikace Softender je přístupná na adrese http://www.softender.cz /mvcr. Do aplikace s e vstupuje
kliknutím na šedé okno VS TUP DO APLIKACE S OFTENDE R vpravo nahoře. Pro přihláš ení je
třeba zadat přihlašovac í údaje. V sekci Nabídky/On line aukce přes odkaz Vyber je třeba otevřít
příslušnou el. aukci přes odkaz Aukční síň.
Vlastní e-aukce je zahájena v den a hodinu, které budou uvedené ve výz vě zadavatele. Uchazeč
postupuje v souladu s organizačními pravidly uvedenými níže v odstavci Organizační pravidla a v
případě technických potíží se obrací na operátora e-aukce (telefonicky nebo prostřednict vím
aplikace Softender).
E-aukce bude ukončena, neobdrž íli zadavatel žádné nové aukční hodnoty anebo tím, že vyprší
pevně stanovený termín uk ončení aukce.
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. Při použití elektronického podpisu je zkontrolována
platnost použitého k valifikovaného certifikátu a ověřeno, zda byl použitý certifikát vy dán
akreditovanou certifikační autoritou v České republice. V případě použití zahraniční certifik ační
autority je nutné předem informovat poskytovatele el. nástroje o úmyslu použ ít certifikát vy daný
jinou než českou c ertifikační aut oritou. Osobní počít ač účastníka e-aukce musí splňovat
minimální požadavky popsané níže v odstavci Technické požadavky. Pokud uchazeč nepot vrdí
svou poslední podanou aukční hodnotu, bude pro účely konečného hodnocení nabídek brána
jako nabídková cena takového uchazeče vstupní aukční hodnota.

Organizační pravidla e-aukce
Každý uchazeč si zvolí z oprávněných osob uchaz eče jednoho účastník a e-aukce (dále jen
„uživatel“), který bude v aplikaci Softender zadávat aukční hodnoty. Tento uživatel bude podávat
nové aukční hodnoty - bude zadávat ve formuláři jednotkové nabídkové ceny bez DPH na jednotlivé
položky a odesílat je do e-aukce. Ostatní účastníci e-aukce mohou na s vých počítačíc h v aplikaci
Softender sledovat průběh aukce, ale nedoporučujeme, aby podávalo nabídk u do aukce více osob
současně (v tomto případě nemusí mít uživat el zadávající aukční hodnoty k dispozici správné údaje
o své aktuální nabídkové ceně).
Omezení aukční hodnoty
Všichni uchazeči mohou v průběhu celé on-line aukce s vou nabídku pouze vylepšovat (tedy snižovat
nabídkovou cenu). Snižování nabídkové ceny uchazečem je rovněž omez eno ustanovením § 77
zákona o mimořádně nízké nabídkové ceně.
Základní kolo e-aukce bude trvat 30 minut. Pokud v čase menším než 5 minut před aktuálním
koncem e-aukce (tz v. overtime) bude vylepš ena nejlepší aukční hodnota (tj. dojde ke snížení nejlepší
nabídkové ceny), aktuální konec e-aukce bude automaticky prodloužen o 10 minut a to až do doby
ukončení e-aukce v pevném čase. Pokud v průběhu overtime již nedojde k vylepšení nejlepš í aukční
hodnoty (tj. nedojde ke snížení nejlepš í nabídkové ceny), e-aukce bude uplynut ím overtime
ukončena.
Po ukončení aukce již nebude možné vylepšit nabídky.
Uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou je v aukční s íni označen zeleně. Nabídka druhá v pořadí se
podbarvuje žlutě a třet í v pořadí červeně.

2

Př íloha č. 5 k Zadávací dokumentaci č.j.:MV-127976-2/VZ-2011

Informace poskytované uchazečům v průběhu e-aukce
V průběhu e-aukce se zobrazuje informační panel, jehož prostřednict vím může zadavatel, popř.
operátor e-aukce komunik ovat s účastníky e-aukce. Pokyny a informace předávané účastník ům touto
formou jsou povinni všichni účastníci e-aukce respektovat.
Informace zobrazované účastníkům e-aukce
V průběhu e-aukce uvidí v monitorovacím okně každý účastník e-aukce tyto informace:
• Cenu nejlepš í nabídky
• Okno pro vložení nových aukčních hodnot
• Cenu s voji nabídky
• Čas zbývajíc í do konc e e-aukce
• S vé aktuální pořadí
• Informační panel

Manuál
Každý účastník e-aukce má v aplikaci k dispozici manuál pro dodavat ele v elektronické podobě.

Technické požadavky
Internetový prohlížeč Internet Explorer ver. 8 a vyšš í, Mozilla Firefox ver. 3 a vyšš í nebo Google
Chrome (v případě aukcí s větším množst vím položek doporučujeme prohlížeč Google Chrome, neboť
je výrazně méně náročný na přenos dat než Internet Explorer)
•
•

Aktuální verzi JAVY, více na http://java. com/en/download/,
Nainstalovanou verzi a správnost instalace Javy v prohlížeči je možné zjistit pomocí t estovac í
stránky http://java.com/en/download/help/test vm.xml,

K valifikovaný certifikát vydaný akreditovanou certifikační autoritou nainstalovaný ve Windows úložišti
nebo vy exportovaný do souboru s příponou P12 nebo PFX. S eznam akreditovaných certifikačních
autorit najdet e na stránk ách http://www.mvcr.cz/clanek/prehled-udelenych-akreditaci.aspx.
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