Podmienky realizácie elektronickej aukcie
1 Názov eAukcie:
„NÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV KLUTÚRNEHO DOMU MČ KOŠICE - KRÁSNA“.
2. Aukčný softvér:
Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom certifikovaného softvéru EVOB – na
internetovej adrese https://www.verejneaukcie.sk/
Kontakt na technickú podporu elektronickej aukcie:
e-mail: podpora@verejneaukcie.sk
tel. číslo: + 421 37 655 1111
3. Výzva:
Po určení poradia na základe predložených návrhov, Vyhlasovateľ súťaže vyzve elektronickými
prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, na
predloženie nových cien v elektronickej aukcii. Vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii – pozvánke
(ďalej len „Výzva“) Vyhlasovateľ uvedie podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie.
Výzva bude zaslaná osobe, ktorá v systéme ERANET predložila návrh. V prípade zmeny
kontaktných údajov uvedenej osoby je potrebné príslušnú zmenu dať Vyhlasovateľovi na vedomie
najneskôr dva pracovné dni pred začatím elektronickej aukcie.
Výzva bude odoslaná z emailovej adresy info@verejneaukcie.sk. Uchádzač zabezpečí
nastavením emailového klienta/servera tak, aby doména verejneaukcie.sk bola považovaná za
dôveryhodnú a prijaté emaily z emailovej adresy info@verejneaukcie.sk boli doručené do poštovej
schránky uchádzača.
4. Testovacia aukcia:
Uchádzačom, ktorí budú vyzvaní na vstup do aukčnej siene, bude v čase uvedenom vo výzve
sprístupnená e- aukčná sieň, kde bude prebiehať testovacia e- aukcia, v rámci ktorej sa môžu
uchádzači oboznámiť s prostredím e- aukčnej siene. V testovacej aukcii bude uchádzačovi
priradený náhodný cenový návrh, ktorého zmenou nedochádza k zmene jeho vstupného návrhu
v súťažnom kole. Pred začatím súťažného kola – ostrej aukcie sa testovacia aukcia ukončí.
5. Ostrá aukcia:
Po spustení súťažného kola – ostrej aukcie budú uchádzačom priradené ich vstupné návrhy (ceny)
na základe hodnôt uvedených v predložených návrhoch.
Do začiatku súťažného kola nemôže uchádzač svoju vstupnú cenu meniť. Všetky informácie o
prihlásení sa do elektronickej aukcie a podrobnejšie informácie o priebehu elektronickej aukcie budú
uvedené vo Výzve.
Elektronická aukcia bude jednokolová a súťažné kolo elektronickej aukcie sa začne a skončí
v termínoch uvedených vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii. Na začiatku súťažného kola sa
všetkým uchádzačom zobrazí najvyššia celková cena (Vyhlasovateľ nie je platcom DPH) za
predmet zákazky a zároveň ich ponúknutá cena. V priebehu elektronickej aukcie počas konania
súťažného kola budú zverejňované všetkým uchádzačom zaradeným do elektronickej aukcie v
aukčnej sieni informácie, ktoré umožnia uchádzačom zistiť v každom okamihu ich relatívne
umiestnenie. V prípade, ak viacerí uchádzači v návrhu predložili rovnakú najvyššiu celkovú cenu,
najvyššia cena sa v aukcii nezobrazí a súčasne je týmto uchádzačom v aukcii zobrazené poradie,
ktoré zodpovedá počtu uchádzačov, ktorí ponúkli najvyššiu cenu (t.j. ak najvyššiu ceny ponúkli dvaja
uchádzači, v aukcii sa im zobrazuje 2. miesto). V tejto situácii je žiadúce, aby uchádzači využili
úpravu ceny smerom nahor v elektronickej aukcii pre dosiahnutie jednoznačného poradia.
Všetky informácie zobrazené uchádzačom sú aktuálne v čase načítania stránky, a to buď po zadaní
novej ponuky alebo aktualizácii stránky kliknutím na tlačidlo „Aktualizácia stránky – refresh“,
prípadne stlačením na klávesnici klávesy F5. Za aktualizáciu údajov sú zodpovední uchádzači.
6. Spôsob zmeny ceny:

Minimálny krok zmeny ceny: 1 eur
Max. krok zmeny ceny: 100 eur
7. Spôsob ukončenia eAukcie:
Elektronická aukcia sa skončí nasledovne:
v prípade zvýšenia aktuálne najlepšieho návrhu uchádzača v posledných 2 minútach aukcie sa na
základe nastavenia automatického predlžovania aukcia predĺži o vopred stanovený čas 2 minút, aby
aj ostatní uchádzači mali možnosť reagovať na aktualizovanú ponuku. Takýchto predĺžení môže byť
neobmedzený počet, až kým cena nezostane nezmenená posledné dve minúty pred koncom.
• súťažné kolo skončí vtedy, ak už ani jeden z uchádzačov nepredloží v riadnom čase (v
lehote do 2 minút pred koncom) svoju novú aktuálne najlepšiu ponuku v danom kole
upravenú smerom nahor.
Na predkladanie ponúk sa neodporúča sa využiť posledných 10 sekúnd elektronickej aukcie.
Dôležitým momentom pri predkladaní návrhu je doručenie návrhu uchádzača do systému EVOB 1.0
včas, pred uplynutím ukončenia elektronickej aukcie. Treba pritom počítať s časom potrebným na
úspešné odoslanie návrhu prostredníctvom internetu, prijatie a spracovanie návrhu systémom
EVOB 1.0. Tento proces je ovplyvnený viacerými faktormi, ako je momentálna rýchlosť prenosu
údajov cez internet medzi počítačom uchádzača a serverom systému EVOB 1.0, veľkosť
prenášaných údajov, parametre počítača uchádzača (HW a SW vybavenie), momentálna
vyťaženosť počítača, prípadne momentálna priepustnosť počítačovej siete LAN uchádzača a pod.
To znamená, že návrhy, ktoré boli do lehoty stanovenej ako ukončenie elektronickej aukcie do
systému EVOB 1.0 doručené a systémom EVOB 1.0 spracované - systém EVOB 1.0 zaznamená.
Ak uchádzač odošle návrh v krátkom časovom intervale pred termínom ukončenia elektronickej
aukcie, môže nastať situácia, že jeho návrh nebude včas doručený a spracovaný systémom EVOB
1.0 a nebude zaznamenaný z dôvodu uzavretia systému EVOB 1.0 presne v čase stanovenom
Vyhlasovateľom ako ukončenie aukcie.
Po ukončení súťažného kola už nebude možné upravovať ceny, ktoré boli predmetom daného
súťažného kola.
Po ukončení aukcie prostredníctvom on-line systému Vyhlasovateľ označí uchádzača, ktorý
predložil v aukcii prostredníctvom on-line systému ekonomicky najvýhodnejší návrh za úspešného.
8. Technické požiadavky:
• Počítač uchádzača musí byť pripojený k Internetu.
• Počítač s parametrami min. 1,6 GHz, 1GB RAM, 200 GB HDD
• Počítač s operačným systémom Windows (Vista, Win 7+).
• Aktuálna verzia internetového prehliadača Google Chrome, Mozilla Firefox, MS Internet
Explorer
• Internetový prehliadač musí podporovať 128 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie
komunikácie so serverom.
• Inštalovanú podporu jazyka Java minimálne ver. 1.4 integrovanú s internetovým
prehliadačom (kontrola a stiahnutie).
• V internetovom prehliadači prednastavený jazyk "Slovenčina".
Porucha na strane uchádzača nie je dôvod na opakovanie elektronickej aukcie alebo kola
elektronickej aukcie. Vyhlasovateľ nenesie zodpovednosť za uchádzačmi použité technické
prostriedky.
V prípade objektívnych technických problémov na strane Vyhlasovateľa, resp. poskytovateľa služby
si Vyhlasovateľ vyhradzuje právo elektronickú aukciu zopakovať.

