Příloha č. 3 : Systémový dokument – pravidla pro elektronickou aukci

Pravidla hodnocení veřejných zakázek formou elektronické aukce
prostřednictvím portálu EnergyBroker
(dále jen „Pravidla“)
I. Pojmy - výklad
1.1 Tato pravidla popisují proces hodnocení veřejné zakázky formou elektronické aukce v prostředí komoditního portálu
EnergyBroker.
1.2 Základní pojmy:
1.2.1
Elektronická aukce – systém on-line porovnávání nabídek dodavatelů ve vymezeném čase, ve kterém dodavatelé mohou
upravovat své nabídky dle svých možností a reagovat na změny nabídky ostatních dodavatelů.
1.2.2
Elektronická aukční síň – elektronické prostředí na předem určené adrese v síti internet, ve kterém probíhá elektronická
aukce.
1.2.3
Zadavatel – osoba, která vyhlášením veřejné zakázky deklaruje svůj zájem koupit předmět veřejné zakázky.
1.2.4
Dodavatel (uchazeč) – osoba, která svým podáním nabídky a svojí účastí v elektronické aukci deklaruje zájem prodat
zadavateli předmět veřejné zakázky za podmínek stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci.
1.2.5
Administrátor – osoba, která je pověřena zadavatelem zajištěním řádného procesu veřejné zakázky, resp. elektronické aukce.
1.2.6
Pozorovatel – osoba/osoby na straně zadavatele, které mohou on-line sledovat průběh elektronické aukce bez možnosti do
ní aktivně zasahovat.
1.2.7
Poskytovatel – osoba, která vlastní, či má práva k používání EnergyBrokeru, nutného k řádnému zajištění průběhu
elektronické aukce.
1.2.8
Zadávací podmínky – podmínky definované zadavatelem v zadávací dokumentaci, jejichž splněním je podmíněna účast
dodavatele v elektronické aukci.
1.2.9
Zadávací kolo – nesoutěžní kolo, ve kterém je dodavatelům zpřístupněna elektronická aukční síň k zapsání svých nabídek,
které uvedly jako vstupní hodnotu v písemně podané nabídce. V zadávacím kole dodavatel zapíše do elektronické aukční síně
stejné nabídky, které byly předmětem předběžného hodnocení.
1.2.10 Kontrolní kolo – časový úsek mezi ukončením zadávacího kola a soutěžního kola, ve kterém administrátor kontroluje
formální a věcnou správnost nabídek zapsanými dodavateli. Zapsané nabídky musí být stejné, jaké dodavatel nabídl v rámci
své základní nabídky. Kontrolní kolo není povinné, o jeho vyhlášení rozhoduje zadavatel.
1.2.11 Soutěžní kolo – předem stanovený časový úsek pro dodavatele za účelem zlepšování nabídek a jejich on-line vyhodnocování.

II. Práva a povinnosti zadavatele
2.1 Vytvoření prostředí pro elektronickou aukci
Zadavatel či jím pověřený poskytovatel vytvoří elektronické prostředí – elektronickou aukční síň.
2.2 Pozvání dodavatelů do elektronické aukce
Administrátor zpracuje a elektronicky rozešle pozvánky (výzvy) do elektronické aukce všem dodavatelům, kteří v rámci
předběžného hodnocení splnili podmínky dané zadavatelem. Pozvánka musí obsahovat:
- datum a čas elektronické aukce,
- veškeré informace nezbytné pro individuální připojení dodavatelů k elektronickému nástroji použitého pro provedení
elektronické aukce, pokud tyto informace nebyly již uvedeny v zadávacích podmínkách,
- výsledek předběžného hodnocení dodavatele a matematický vzorec, který se při elektronické aukci použije pro určení
automatických změn pořadí dodavatelů na základě podaných nových aukčních hodnot v případě, že základním hodnotícím
kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky.
2.3 Zajištění vlastního průběhu elektronické aukce
Administrátor umožní dodavatelům vstup do elektronické aukční síně dle pravidel stanovených v zadávacích podmínkách nebo ve
výzvě k účasti v elektronické aukci. Administrátor zajistí, aby všichni účastníci elektronické aukce spolu mohli komunikovat

prostřednictvím on-line chatové komunikace, nebo prostřednictvím telefonu. Povinností administrátora je dbát na řádný průběh
elektronické aukce a zajistit pořízení záznamu o všech změnách nabídek jednotlivých dodavatelů a o průběhu společné chatové
komunikace. Tyto údaje jsou součástí protokolu o průběhu elektronické aukce.
2.4 Vytvoření protokolu o průběhu elektronické aukce
Po ukončení elektronické aukce administrátor zajistí vytvoření protokolu o průběhu elektronické aukce. Protokol musí obsahovat:
- identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli,
- seznam pozvaných dodavatelů do elektronické aukce,
- chronologický přehled veškerých změn nabídek jednotlivých dodavatelů,
- chronologický přehled chatové komunikace.

III. Práva a povinnosti dodavatelů
3.1 Přihlášení do elektronické aukce
Dodavatel se přihlašuje do elektronické aukce na základě výzvy k účasti v elektronické aukci, kterou mu zaslal administrátor po
předběžném hodnocení nabídek. Výzva bude dodavateli zaslána jako příloha e-mailové zprávy, jež bude obsahovat odkaz na
přihlášku do elektronické aukce. Jeho součástí bude taktéž potvrzení dodavatele o tom, že se seznámil s pravidly elektronické
aukce a že s nimi souhlasí. Po jejich odsouhlasení bude otevřena stránka s přihláškou s již předvyplněnými údaji o společnosti.
Dodavatel vyplní pouze údaje o osobě, která je pověřena jeho jménem přihlášku odeslat a zvolí si heslo pro přístup do systému
EnergyBroker, pokud již osoba toto heslo nemá. Tím potvrdí přihlášku, kterou následně odešle. Po tomto kroku dodavatel obdrží
e-mailovou zprávu s potvrzením odeslání přihlášky a s loginem, který mu umožní přístup do aplikace EnergyBroker společně se
svým zvoleným heslem.
Před zahájením zadávacího kola dodavatel e-mailem obdrží od administrátora přístupový klíč do elektronické aukční síně. Před
zahájením zadávacího kola dodavatel otevře komoditní portál EnergyBroker, ve kterém si zvolí modul „veřejné zakázky“. Zde po
kliknutí na příslušnou veřejnou zakázku bude vyzván k zadání přístupového klíče do elektronické aukční síně. Po jeho zadání se
otevře stránka s elektronickou aukční síní. Aukční síň však bude aktivní (tj. bude možno zadávat hodnoty) až po zahájení
zadávacího kola.
Administrátor může dodavateli odepřít přístup do elektronické aukční síně, pokud má podezření, že došlo ke zneužití údajů. Tato
skutečnost musí být zaznamenána v příloze protokolu o průběhu elektronické aukce.
3.2 Vázanost dodavatele nabídkou
Účastí v elektronické aukci, resp. pokud dodavatel nezruší svoji přihlášku do elektronické aukce před začátkem soutěžního kola, se
dodavatel zavazuje uzavřít se zadavatelem ve sjednané lhůtě smlouvu na plnění předmětu veřejné zakázky v souladu s
podmínkami zadávací dokumentace a podmínkami, ke kterým se zavázal ve své nabídce platné v okamžiku ukončení elektronické
aukce.
IV. Průběh jednotlivých kol elektronické aukce
4.1 Zadávací kolo
Zadávací kolo je zpřístupnění elektronické aukční síně dodavatelům dle údajů ve výzvě. Slouží k zadání nabídkových hodnot
dodavatelů (uchazečů) a k seznámení s funkčností elektronického nástroje. V průběhu zadávacího kola vidí dodavatel pouze svoji
nabídku. Dodavatel je povinen v zadávacím kole zapsat do elektronické aukční síně stejnou nabídku, která byla obsažena v
základní nabídce, se kterou dodavatel vstoupil do předběžného hodnocení. V případě, že nabídka v zadávacím kole bude jiná než
nabídka, která byla předmětem předběžného hodnocení, bude dodavatel vyzván administrátorem k její úpravě tak, aby byla v
souladu se základní nabídkou dodavatele, která byla předmětem předběžného hodnocení. Tato nabídka je vstupní nabídkou do
kola soutěžního.
4.2 Kontrolní kolo
Kontrolní kolo je časový interval mezi zadávacím a soutěžním kolem, kdy dodavatelé nemohou vkládat nové nabídky. Kontrolní
kolo slouží pro provedení kontroly správnosti předložených nabídek administrátorem elektronické aukce. V případě nejasností
může administrátor kontaktovat dodavatele se žádostí o vysvětlení nabídky.
Zda bude kontrolní kolo provedeno, určuje zadavatel v zadávacích podmínkách či ve výzvě k účasti v elektronické aukci. V případě,
že kontrolní kolo nebude provedeno, navazuje na zadávací kolo soutěžní kolo.

4.3 Soutěžní kolo
Předem stanovený časový úsek, při kterém může dodavatel zlepšovat svoji nabídku v souladu s pravidly danými v zadávacích
podmínkách. Doba trvání je předem stanovena, rovněž je předem stanoven způsob a podmínky, za kterých lze soutěžní kolo
prodlužovat. Musí být tedy předem stanoveno, v kolika posledních minutách musí dojít k vylepšení nabídky, aby se soutěžní kolo
prodloužilo, a jaký musí být minimální (popř. maximální) krok při změně nabídky. Při vylepšení nabídky musí být respektováno, že
vylepšení nemůže být takové, aby dosáhlo pouze stejné hodnoty jako nejlepší učiněná nabídka jiného dodavatele. Vyskytnou-li se
nepředvídatelné technické překážky, může být administrátorem soutěžní kolo prodlouženo, avšak o tomto kroku musí být všichni
účastníci ihned informováni.
V. Ukončení elektronické aukce
5.1 E-aukce může být ukončena:
v předem stanovený den a hodinu,
pokud nebyly zadány žádné nové hodnoty, které by splňovaly podmínky a požadavky na minimální rozdíly pro jednotlivá
podání a zároveň pokud pro takový případ byla stanovena v zadávacích podmínkách či ve výzvě doba, která musí uplynout od
podání poslední nové aukční hodnoty.
5.2 Pokud došlo k narušení průběhu elektronické aukce, k technickým závadám v systému nebo k nepředvídatelným okolnostem,
které zadavatel nemohl ovlivnit, musí být tato skutečnost zaznamenána v protokolu průběhu elektronické aukce a administrátor
je povinen neprodleně po přijetí rozhodnutí ukončit aukci a oznámit tuto skutečnost všem účastníkům.
VI. Vyhodnocení e-aukce
Po ukončení elektronické aukce provede zadavatel vyhodnocení nabídek a rozhodne, že přijme nejvýhodnější nabídku a dodavatele,
který tuto nabídku podal, o tom vyrozumí.
VII. Platnost a účinnost
Tato Pravidla pro elektronickou aukci jsou platná a účinná od 1.1.2014 pro všechny subjekty zúčastněné v elektronické aukci.
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