Príloha č. 3

Informácie o použití elektronickej aukcie
Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu podľa § 43 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov na predloženie nových cien upravených smerom nadol. Nové poradie
uchádzačov sa v elektronickej aukcii zostaví automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa
uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. V súlade so zákonom, elektronická
aukcia sa nezačne skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť
v elektronickej aukcii. Predmetom elektronickej aukcie je určené kritérium pre
vyhodnotenie ponúk, a to najnižšia cena za celý predmet zákazky. Uchádzači budú
v elektronickej aukcii zadávať ceny bez DPH.
Uchádzači budú môcť v elektronickej aukcii upravovať ceny smerom nadol podľa
pravidiel aukcie v stanovených položkách.
Zoznam položiek v elektronickej aukcii vychádza z opisu predmetu zákazky, ktorý je
uvedený v súťažných podkladoch a pre predkladanie nových hodnôt v elektronickej aukcii
je nasledovný:
1.

Kamerový piedestál pre virtuálne štúdio – 3 ks

V priebehu konania elektronickej aukcie bude umožnené všetkým zúčastneným
uchádzačom upravovať ceny v stanovených položkách smerom nadol v ľubovoľnom
počte krokov. Obmedzenie zmeny jedného kroku je nastavené nasledovne:
Pol. č.1: minimálny vyžadovaný rozdiel v jednom kroku je 675,- eur,
maximálny povolený

rozdiel v jednom kroku je 1350,- eur.

V priebehu elektronickej aukcie budú uchádzačom oznamované dostatočné informácie,
ktoré im umožnia zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie. Údaje o relatívnom
umiestnení ponúk uchádzačov budú zobrazené od začiatku aukcie. Oznamované budú:
aktuálna najnižšia celková cena za celý predmet zákazky (Najlepšia ponuka) a aktuálna
celková cena za celý predmet zákazky uvedeného uchádzača (Vaša ponuka). Oznamované
budú aj údaje o začiatku a ukončení elektronickej aukcie a údaje o okamžitom čase, ktorý
zostáva do skončenia e-aukcie podľa serverového času.
Elektronická aukcia bude mať jedno súťažné kolo v dĺžke 45 minút (slovom: štyridsať
minút), pričom pre všetkých účastníkov aukcie je záväzný serverový čas.
Predlžovanie elektronickej aukcie bude nastavené údajom „Neaktivita v min.“, t.j.
časový limit, ktorý bude nastavený na 2 minúty. Táto neaktivita sa začne odpočítavať 2
minúty pred zadaným koncom aukcie. Údaj „Neaktivita v min.“ predstavuje lehotu od
zaevidovania poslednej ponuky do skončenia elektronickej aukcie. Ak počas časového
limitu „Neaktivita v min.“ dôjde u ktoréhokoľvek z uchádzačov k zaevidovaniu nižšej
ponuky od jeho poslednej ponuky, bude od času zaevidovania tejto skutočnosti aukcia
predĺžená o 2 minúty. Ak v priebehu lehoty predĺženia dôjde u ktoréhokoľvek
z uchádzačov opäť k zaevidovaniu nižšej ponuky od jeho poslednej, opäť sa aukcia
predĺži od času zaevidovania tejto skutočnosti o stanovený počet minút. Ak počas lehoty

predĺženia nedôjde u žiadneho z uchádzačov k zaevidovaniu novej ponuky od jeho
poslednej, aukcia bude automaticky ukončená.
Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk budú do elektronickej aukcie pozvaní uchádzači,
ktorých ponuky neboli vylúčené. Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk verejný
obstarávateľ zadá do aukčného prostredia vstupné ceny uchádzačov, tak ako boli uvedené
v ich úvodných ponukách.
Elekronická aukcia bude realizovaná cez portál elektronických aukcií www.aukciaas.sk
administrátorom. Kontaktná e-mailová adresa administrátora je: olga.adamcova@rtvs.sk,
telefón: 02/60613322. Uchádzači sa budú elektronickej aukcie zúčastňovať
prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú musia uviesť vo svojej ponuke ako e-mailovú
adresu určenú pre elektronickú komunikáciu v elektronickej aukcii. Na túto e-mailovú
adresu im bude elektronickými prostriedkami poslaná výzva na účasť v elektronickej
aukcii.
Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii budú uvedené najmä informácie týkajúce sa
individuálneho pripojenia uchádzača k používanému elektronickému zariadeniu. Súčasťou
výzvy na účasť je priložený „pdf“ dokument, ktorý obsahuje prihlasovacie meno a heslo
a odkaz na internetovú adresu elektronickej aukcie. Kliknutím na túto internetovú adresu
sa otvorí prihlasovacie okno do elektronickej aukcie. Ak sa uchádzač prihlási do
elektronickej aukcie pred jej začiatkom, zobrazí sa len obrazovka s odpočítavaním času,
ktorý zostáva do začiatku elektronickej aukcie. Súčasťou výzvy na účasť v elektronickej
aukcii budú aj údaje o dátume a čase začatia elektronickej aukcie, o spôsobe skončenia
elektronickej aukcie, t.j. o predlžovaní elektronickej aukcie, a tiež upozornenie na pravidlá
elektronickej aukcie a na podmienky technického pripojenia.
Pokyny a pravidlá pre použitie aukcie, ktorými sa riadi priebeh elektronickej aukcie sú
uložené na adrese: http://www.aukciaas.sk/priebeh.html#title Je potrebné, aby si
zúčastnení uchádzači podrobne preštudovali pravidlá elektronickej aukcie, prípadne sa
oboznámili s priebehom aukcie aj prostredníctvom inštruktážneho videa umiestneného na
uvedenej adrese. Príslušné informácie týkajúce sa použitého zariadenia, podmienky
a špecifikácia technického pripojenia sú uvedené v pokynoch a pravidlách pre použitie
aukcie a tiež samostatne na adrese http://www.aukciaas.sk/ponuka.html#techpodm
Zúčastneným uchádzačom odporúčame skontrolovať pred začiatkom aukcie, či ich
použité technické zariadenia a pripojenia spĺňajú požadované technické podmienky:
- počítač s operačným systémom Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7,
- rozlíšenie obrazovky monitora min. 800 x 600,
- pripojenie na internet,
- internetový prehliadač MS Internet Explorer min. ver. 8.x, alebo MozillaFirefox
ver.3.x, Opera 10.x, Chrome 7.x a vyššie,
- internetový prehliadač musí podporovať 128 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie
komunikácie so serverom,
- povolená podpora Javascript v prehliadači a povolené cookies,
- nainštalovaný Adobe Reader X. a vyššia verzia pre prácu s dokumentami.V prípade
nemožnosti konania aukcie z dôvodu vyššej moci, ako napr. dokázateľného plošného
výpadku siete internet, alebo inej nepredpokladateľnej objektívnej príčiny si verejný
obstarávateľ vyhradzuje právo po pôvodne plánovanej aukcii túto zopakovať pri
rovnakom nastavení a v zmysle rovnakých pravidiel. O dôvodoch takéhoto ukončenia
aukcie bude okamžite administrátor informovať všetkých uchádzačov.

