
Výzva k účasti

v on-line výběrovém řízení pro

TERMONTA PRAHA a.s.

Rámcová smlouva na provádění defektoskopických zkoušek

Obecné

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou on-line elektronické nákupní

aukce na adrese https://vrepe.proebiz.com dne 20. 04. 2015 v 11:00.

V případě Vašeho zájmu si prostudujte zadávací podmínky, předmět, harmonogram a Pravidla on-line výběrových

řízení PROe.biz a vyplňte Přihlášku, kterou naleznete v části Přihláška této Pozvánky.

Přihlášeným Účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč.

Praha 10, dne: 30. 03. 2015 v 08:08

TERMONTA PRAHA a.s.

Tomáš Vepřek

telefon:+420 739 347 190

email: tomas.veprek@termonta.cz
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Výzva k účasti

v on-line výběrovém řízení pro

TERMONTA PRAHA a.s.

Rámcová smlouva na provádění defektoskopických zkoušek

Předmět

Předmětem on-line výběrového řízení jsou tyto položky:

Pořadí Název položky MJ Množství

001.

Celková cena e-Aukce

Bližší specifikace položky

Celkový předpokládaný náklad - celková cena - za VŘ dle této výzvy

a dle cenové nabídky Uchazeče na defektoskopické zkoušky uvedené

v Příloze č. 6 zadávacích podmínek.

VŘ řeší provádění defektoskopických zkoušek dle potřeb

Vyhlašovatele (Objednatele). Služby budou plněny průběžně po dobu

platnosti Rámcové smlouvy tzn. 1 rok od podpisu Rámcové smlouvy

(rámcová smlouva je uvedena v Příloze č.5 této Výzvy)

POLOŽKA JE VÝPOČTOVÁ A VYPLŇUJE SE AUTOMATICKY!

(Součet celkových cen režimu STANDARD + režim POHOTOVOST)

002.

Celková cena za provádění defektoskopických zkoušek -

režim STANDARD

Bližší specifikace položky

Celková cena za provádění defektoskopických zkoušek v režimu

STANDARD - dle této výzvy k VŘ a dle cenové nabídky Uchazeče na

provádění defektoskopických zkoušek uvedených v Příloze č. 6

zadávacích podmínek.

Režimem STANDARD se pro účely tohoto VŘ rozumí objednání služeb

dle standardního postupu uvedeného v Rámcové smlouvě (Příloha č.5

zadávacích podmínek).

Pozn.:

Zkoušky musí být prováděny dle platných norem:

- Metoda RT: prováděcí ČSN EN ISO 17636-1 a vyhodnocovací ČSN EN

ISO 10675-1

- Metoda VT: prováděcí ČSN EN ISO 17637 a vyhodnocovací ČSN EN

ISO 17637

- Metoda UT: prováděcí ČSN EN ISO 17640 a vyhodnocovací ČSN EN

ISO 11666

- Metoda PT: prováděcí ČSN EN 571-1 a vyhodnocovací ČSN EN ISO

23277

- Metoda MT: ČSN EN ISO 17638 a vyhodnocovací ČSN EN ISO 23278

- Zkoušky musí být prováděny pracovníky vyškolenými v používání

těchto metod.

- Jednotkové ceny uvedeny v příloze č.6 budou pro všechny třídy

připustnosti (1, 2, 3) a jakosti (B, C, D)!

kpl. 1.00

003.

Celková cena za provádění defektoskopických zkoušek -

režim POHOTOVOST

Bližší specifikace položky

Celková cena za provádění defektoskopických zkoušek v režimu

POHOTOVOST - dle této výzvy k VŘ a dle cenové nabídky Uchazeče

na provádění defektoskopických zkoušek uvedených v Příloze č. 6

zadávacích podmínek.

Režimem POHOTOVOST se pro účely tohoto VŘ rozumí objednání

služeb dle postupu pro režim pohotovost uvedeném v Rámcové

smlouvě (Příloha č.5 zadávacích podmínek).

POLOŽKA JE VÝPOČTOVÁ A VYPLŇUJE SE AUTOMATICKY!

(Částka je vypočítá na základě Uchazečem doplněného % navýšení

standardních cen pro režim HAVÁRIE - vyplňuje se ve volitelných

podmínkách níže)

Každou vloženou cenovou nabídku je NUTNÉ POTVRDIT STISKEM KLÁVESY ENTER!

V případě, že administrátor povolil funkci Komentáře, má Účastník možnost vložit ke každé položce nebo
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volitelné podmínce dodatečnou informaci tzv. komentář.

Vložení provedete tak, že kliknete na název položky nebo podmínky v "e-aukční síni".

Poté se otevře nové okno s detailem položky a v něm je tlačítko

"Přidat komentář". Po stisknutí tlačítka již můžete vepisovat text nebo přikládat přílohy.

Volitelné podmínky:

Název volitelné podmínky Rozsah hodnot Povaha

Navýšení standardních cen v % pro režim POHOTOVOST 0-30 klesající
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Výzva k účasti

v on-line výběrovém řízení pro

TERMONTA PRAHA a.s.

Rámcová smlouva na provádění defektoskopických zkoušek

Přílohy

1. Příloha pozvánky - Priloha_c.1_-_Identifikacni_list.doc

2. Příloha pozvánky - Priloha_c.2_-_CP_-_Kvalifikace.doc

3. Příloha pozvánky - Priloha_c.3_-_ČP_-_Financni_zpusobilost.doc

4. Příloha pozvánky - Priloha_c.4_-_CP_-_Navrh_ramcove_smlouvy.doc

5. Příloha pozvánky - Priloha_c.5_-_Ramcova_smlouva_o_provedeni_sluzeb-def

ektoskopie.doc

6. Příloha pozvánky - Priloha_c.6_-_Tabulka_s_CN_Defektoskopickych_zkousek.

xlsx

7. Příloha pozvánky - Priloha_c07_-_CP_El_aukce.docx
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Výzva k účasti

v on-line výběrovém řízení pro

TERMONTA PRAHA a.s.

Rámcová smlouva na provádění defektoskopických zkoušek

Zadávací podmínky

TERMONTA PRAHA a.s. (dále jen Vyhlašovatel) vyzývá zájemce (dále jen Účastníky) k podání nabídky na zakázku:

Rámcová smlouva na provádění defektoskopických zkoušek

Obsah:

1.  Vymezení předmětu plnění zakázky

2.  Doba a místo plnění zakázky

3.  Prokázání kvalifikačních předpokladů

4.  Způsob hodnocení nabídek

5.  Lhůta, po kterou jsou Účastníci svými nabídkami vázáni

6.  Dokumenty tvořící nabídku

7.  Aukční jistota

8.  Sídlo společnosti Vyhlašovatele

9. Zrušení zadání zakázky

10. Pravidla on-line výběrových řízení PROe.biz

Rekapitulace příloh: 

Příloha č. 1 - Identifikační list

Příloha č. 2 - Vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 3 - Vzor čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

Příloha č. 4 - Vzor čestného prohlášení o souhlasu s návrhem Rámcové smlouvy o provedení služeb

Příloha č. 5 – Návrh Rámcové smlouvy o provedení služeb

Příloha č. 6 – Cenová nabídka Uchazeče na defektoskopické zkoušky

Příloha č. 7 - Čestného prohlášení o akceptaci zadání elektronické aukce

1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ ZAKÁZKY

1.1 Základní údaje

Zakázkou VŘ je výběr Účastníka (Poskytovatele) pro uzavření Rámcové smlouvy (která je Přílohou č. 5 této

Výzvy) podle které bude Účastník (Poskytovatel) provádět defektoskopické zkoušky (dále též služby)

Vyhlašovateli (Objednateli) na místa plnění uvedená v bodě 2.2. Služby budou plněny průběžně po dobu platnosti

Rámcové smlouvy tzn. 1 rok od podpisu této předmětné Rámcové smlouvy, a to formou dílčích objednávek dle

průběžných aktuálních potřeb Vyhlašovatele (Objednatele) a za podmínek uvedených v Rámcové smlouvě.

1.2 Předmět plnění

Předmětem plnění zakázky je závazek Účastníka (Poskytovatele) zajistit Vyhlašovateli (Objednateli) provádění

defektoskopických zkoušek na základě soutěžené Rámcové smlouvy.

Požadované typy defektoskopických zkoušek a předpokládané množství (zjištěné dle skutečné spotřeby v roce

2013  u Vyhlašovatele)  jsou uvedeny v Příloze č. 6 této Výzvy. Vyhlašovatel  upozorňuje Účastníky, že množství

prováděných defektoskopických zkoušek jsou množství předpokládaná, jejich výše se může měnit podle

aktuálních potřeb Vyhlašovatele a skutečné plnění může předpokládaná množství přesáhnout nebo rovněž

poklesnout.

1.3 Smluvní podmínky pro realizaci zakázky

Vyhlašovatel stanoví podrobné obchodní podmínky formou návrhu Rámcové smlouvy o provedení služeb (Příloha

č. 5 této Výzvy). Podmínkou pro účast ve výběrovém řízení je souhlas s návrhem Rámcové smlouvy (Příloha č. 4

této Výzvy - jak je uvedeno v bodě 6 této Výzvy).
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Jednotlivá plnění budou realizovány na základě dílčích kupních objednávek. Objednávky budou obsahovat typ

zkoušky, rozsah, termín, místo plnění a cenu.

Fakturace bude prováděna na základě uskutečněných dílčích plnění. Nedílnou součástí faktury bude  předávací

protokol, potvrzený oprávněnou osobou Vyhlašovatele (Objednatele).

2. DOBA  A  MÍSTO  PLNĚNÍ  ZAKÁZKY

2.1 Doba plnění

Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to na dobu 1 roku od podpisu předmětné Rámcové smlouvy.

2.2 Místo plnění

Místem plnění se rozumí území hl. města Prahy a jeho přilehlých lokalit, přičemž konkrétní místo plnění bude

upřesněné v jednotlivých dílčích objednávkách.

3. PROKÁZÁNÍ  KVALIFIKAČNÍCH  PŘEDPOKLADŮ  ÚČASTNÍKA

3.1  Základní a profesní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů prokáže Účastník

Vyhlašovateli předložením (uložením) následujících dokladů.

a) Identifikační list dle vzoru, který je uveden v Příloze č. 1 této Výzvy,

b) Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle vzoru, který je uveden v Příloze č. 2 této

Výzvy,

c) Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dle vzoru, který je uveden v Příloze č. 3 této Výzvy.

d) Kopie výpisu z obchodního rejstříku v souladu s § 57 zákona, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné

evidence, pokud je v ní zapsán.

Předložení (uložení) dokladů do e-aukce proběhne dle bodu 6 této výzvy.

3.2 Doklady prokazující splnění kvalifikace nesmějí být  k termínu předložení nabídky starší 90 kalendářních dnů.

3.3 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v žádosti o účast Účastníka u třetích osob a

Účastník je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

Všechny doklady mohou být předloženy v prostých fotokopiích.

4. ZPŮSOB  HODNOCENÍ  NABÍDEK

Jednání o nabídkách bude probíhat formou soutěže v Aukčním kole e-aukce. K účasti v Aukčním kole e-aukce

budou vyzváni Účastníci, kteří nebyli vyloučeni z výběrového řízení v rámci Vstupního kola.

Dále Vyhlašovatel stanoví pro toto výběrové řízení podmínky :

- Účastník je povinen vyplnit ve fázi Vstupního kola do označené tabulky uvedené v Příloze č.6 ceny jednotlivých

požadovaných defektoskopických zkoušek (ceny bez DPH).

- Ceny musí být vyplněny u typů zkoušek, které Vyhlašovatel požaduje, tzn., že v tabulce Přílohy č.6 s

předpokládaným množstvím prováděných defektoskopických zkoušek. Pokud nebudou vyplněny ceny u

všech typů defektoskopických zkoušek - nebude taková nabídka dále hodnocena a bude vyloučena.

- Celková cena - režim STANDARD bude v rámci Vstupního kola Účastníkem vložena jako zadávací cena

výběrového řízení spolu s procentním navýšením pro režim POHOTOVOST.

- Vyplněnou tabulku uvedenou v Příloze č.6 je nutné do e-aukce v rámci Vstupního kola uložit, a to ve formátu

XLS.
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Pokud nebude vyplněná tabulka (příloha č.6) v rámci Vstupního kola do e-aukce uložena, bude

Účastník vyloučen z výběrového řízení a nebude vyzván k účasti v Aukčním kole.

- Celkový předpokládaný náklad - celková cena e-Aukce - bude předmětem Aukčního kola elektronické aukce.

- K celkové ceně MUSÍ účastník v rámci vstupního kola zadat procento navýšení z celkové ceny pro tzv. režim

"POHOTOVOST", který je zmíněn v příloze č.5 (Rámcové smlouvě).

- Podmínkou  nutnou pro určení vítěze tohoto výběrového řízení je, aby takto vypočtená celková cena za všechny

defektoskopické zkoušky vč. procentního navýšení ceny v režimu "POHOTOVOST" byla nejnižší ze všech

Účastníků.

- Vyhlašovatel pak určí vítěze a zpětným přepočtem z výsledné soutěžní ceny, procentem podílu jednotlivých

defektoskopických zkoušek na této ceně, stanoví takto úměrnou cenu pro jednotlivé defektoskopické zkoušky.

Takto úměrně ponížené jednotkové ceny se stanou Přílohou č.1 (Specifikace a jednotkové ceny) Rámcové

smlouvy (rámcová smlouva je uvedena v Příloze č.5 této Výzvy)

Poznámka:

Cenová nabídka  musí zahrnovat veškeré náklady související s plněním předmětu zakázky vč.

dopravy.

5. LHŮTA,  PO KTEROU JSOU ÚČASTNÍCI SVÝMI NABÍDKAMI VÁZÁNI

Zadávací lhůta se stanovuje na 60 kalendářních dnů. Účastník, jehož nabídka bude označena jako nejvhodnější,

se tato lhůta prodlužuje až do doby uzavření smlouvy, nejvíce však o dalších 30 dnů.

6. DOKUMENTY TVOŘÍCÍ NABÍDKU

Nabídka musí obsahovat následující dokumenty:

- Základní údaje o Účastníkovi dle vzoru v Příloze č.1 – Identifikační list (obchodní jméno, sídlo, jméno pověřeného

pracovníka, e- mailové a telefonické spojení, bankovní spojení a číslo účtu, atd.) a doklady o oprávnění k

podnikání, dle čl. 3 této Výzvy.

- Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů, dle Přílohy č. 2 této Výzvy.

- Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dle Přílohy č. 3 této Výzvy

- Čestné prohlášení o souhlasu s návrhem Rámcové smlouvy o provedení služeb  dle Přílohy č. 4 této Výzvy.

Povinnost vítězného Účastníka je podepsat Rámcovou smlouvu nejpozději do14 dní od data oznámení rozhodnutí

Vyhlašovatele. (Rámcová smlouva je Přílohou č. 5 této Výzvy).

- Cenovou nabídku k jednotlivým požadovaným defektoskopickým zkouškám v Příloze č.6.

- Osvědčení o akreditaci/Certifikát

- Povolení s nákládání se zdroji ionizujícího záření

- Čestného prohlášení o akceptaci zadání elektronické aukce dle přílohy č.7 této Výzvy.

 Dokumenty tvořící nabídku musí být uloženy do e-aukce v rámci Vstupního kola. Tabulka uvedená v

Příloze č.6 s vyplněnými částkami u jednotlivých požadovaný položek seznamu betonových směsí bude uložena

ve formátu XLS. Ostatní požadované dokumenty budou uloženy ve formátu PDF.

7.     AUKČNÍ JISTOTA

Vyhlašovatel nepožaduje pro zařazení  Účastníka do aukční síně složení aukční jistoty.

8. SÍDLO SPOLEČNOSTI VYHLAŠOVATELE

TERMONTA PRAHA a.s. – Třebohostická 46/11, 100 00 Praha 10

9. ZRUŠENÍ ZADÁNÍ ZAKÁZKY

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny podané nabídky, změnit podmínky zakázky, vyloučit

Účastníka, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené výzvou, neuzavřít smlouvu s žádným Účastníkem

a zrušit zadání zakázky.

Vyhlašovatel si dále vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně si vyjasnit

informace obsažené v nabídkách.

10. PRAVIDLA ON-LINE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ PROE.BIZ
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- si můžete zobrazit po odkliknutí na Pravidla elektronických aukcí PROebiz
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Výzva k účasti

v on-line výběrovém řízení pro

TERMONTA PRAHA a.s.

Rámcová smlouva na provádění defektoskopických zkoušek

Harmonogram

Výběrové řízení proběhne formou elektronické nákupní aukce. Po přihlášení Účastníka k výběrovému řízení mu

bude odeslán desetimístný přístupový klíč.

Vstupní kolo

03. 04. 2015 v 09:00 bude zpřístupněn e-aukční portál pro zadávání vstupních nabídek, přičemž každý Účastník

vidí jen svou nabídku. V tomto kole mohou Účastníci své nabídky a volitelné podmínky libovolně měnit.

Kontrolní kolo

Od 15. 04. 2015 v 10:00 do 20. 04. 2015 v 11:00 proběhne Kontrolní kolo, které slouží pro formální

kontrolu nabídek ze strany Vyhlašovatele. Po dobu Kontrolního kola Účastníci nemohou své nabídky nijak

měnit.

Aukční kolo

20. 04. 2015 v 11:00 bude on-line výběrové řízení zahájeno a všem účastníkům se zobrazí nejnižší cenová

nabídka (u každé položky, pokud není uvedeno jinak). Po dobu 00 hod. 30 min. mají jednotliví Účastníci

možnost své nabídky ještě upravovat (pouze směrem dolů). Nová cenová nabídka položky nemůže být shodná se

stávající minimální cenou.

Minimální krok snížení cenové nabídky

Jednotkovou cenu je možno snižovat minimálně o 0.05 %.

(Minimální krok snížení jednotkové ceny je ve vztahu k ceně položky účastníka.)

Maximální krok snížení cenové nabídky

Jednotkovou cenu je možno snižovat maximálně o 50.00 %.

(Maximální krok snížení jednotkové ceny je ve vztahu k minimální ceně.)

Prodlužování

Aukční kolo bude prodlouženo o 2 min. při jakékoliv změně ceny v posledních 2 min.

Platnost přístupových klíčů

Přístupové klíče expirují za 30 dní od ukončení elektronického výběrového řízení. Po této době již nebude možné

se do e-aukční síně přihlásit. Pokud máte zájem o vytištění Vašeho protokolu o účasti v e-aukci a historie

e-aukčního případu, doporučujeme vytištění provést neprodleně po skončení e-aukce.

Vyhlašovatel má právo v případě potřeby rozhodnout o individuálním prodloužení, respektive ukončení

elektronického výběrového řízení.
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Výzva k účasti

v on-line výběrovém řízení pro

TERMONTA PRAHA a.s.

Rámcová smlouva na provádění defektoskopických zkoušek

Kontakty

Vyhlašovatelem výběrového řízení je:

TERMONTA PRAHA a.s.

Třebohostická 46/11

100 00  Praha 10

Česká republika

Veškeré dotazy k předmětu elektronického výběrového řízení Vám zodpoví:

Tomáš Vepřek

telefon: +420 739 347 190

email: tomas.veprek@termonta.cz

Realizací elektronického výběrového řízení byla pověřena společnost:

TERMONTA PRAHA a.s.

Třebohostická 46/11

100 00  Praha 10

Česká republika

Veškeré dotazy k technickému zabezpečení elektronického výběrového řízení Vám zodpoví administrátor:

Tomáš Vepřek

telefon: +420 739 347 190

email: tomas.veprek@termonta.cz

Jiří Janoušek, vedoucí oddělení nákupu

telefon: +420 739 347 166

email: jiri.janousek@termonta.cz
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Výzva k účasti

v on-line výběrovém řízení pro

TERMONTA PRAHA a.s.

Rámcová smlouva na provádění defektoskopických zkoušek

Přihláška

Pro účast v elektronickém výběrovém řízení je nutné vyplnit přihlášku, kterou si můžete zobrazit ZDE.

Přihlášeným Účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč.

Nezapomeňte si před přihlášením zkontrolovat nastavení Vašeho prohlížeče. Více informací najdete v 

Návod.
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Výzva k účasti

v on-line výběrovém řízení pro

TERMONTA PRAHA a.s.

Rámcová smlouva na provádění defektoskopických zkoušek

Aukční jistota

Zadavatel je oprávněn po Účastníkovi elektronické aukce žádat složení aukční jistoty. Účastník elektronické

aukce je povinen složit Vyhlašovateli tuto jistotu ve lhůtě a způsobem uvedeným v „zadávacích podmínkách“

aukce.

Aukční jistota je považována za složenou až jejím připsáním na účet označený Vyhlašovatelem.

Účastníkům elektronické aukce, kteří se nestanou vítězi aukce, se aukční jistota vrací bez zbytečného odkladu po

skončení elektronické aukce bankovním převodem na účet, ze kterého Účastník jistotu uhradil.

V případě, že vítěz elektronické aukce poruší své povinnosti následujícím způsobem:

a) neuzavře smlouvu ve stanoveném termínu

b)  bude požadovat změny smlouvy v rozporu se svými právy

ruší se jeho vítězství v elektronické aukci s tím, že je povinen, a tuto skutečnost bere na vědomí a akceptuje ji,

zaplatit smluvní pokutu ve výši složené aukční jistoty, přičemž souhlasí výslovně s tím, že jím složené aukční

jistota bude použita na úhradu této smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu

škody a doplacení rozdílu vzniklého mezi vítěznou nabídkou a nabídkou postoupenou na místo vítěze.

Účastníkovi, který se stane vítězem aukce, se složená aukční jistota vrací bez zbytečného odkladu po skončení

elektronické aukce bankovním převodem na účet, ze kterého Účastník jistotu uhradil.
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Výzva k účasti

v on-line výběrovém řízení pro

TERMONTA PRAHA a.s.

Rámcová smlouva na provádění defektoskopických zkoušek

Návod

TECHNICKÉ NÁROKY E-AUKČNÍHO SW PROE.BIZ

Váš počítač musí být připojen k Internetu. Pro bezproblémovou účast je nutné mít v počítači nainstalovaný jeden

z podporovaných webových prohlížečů:

- Microsoft Internet Explorer verze 6.0 a vyšší (doporučeno IE 7.0)

- Mozilla Firefox 2.0 a vyšší

Dále je nutné mít v prohlížeči zapnuty cookies. Návod jak cookies ve webovém přohlížeči povolit naleznete na 

http://support.proebiz.com/ v části Nastavení.

JAK SE PŘIHLÁSÍTE DO ELEKTRONICKÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

V sekci PŘIHLÁŠKA této pozvánky klikněte na ZDE. Dostanete se do přihlášky. Zde potvrďte souhlas s Pravidly

on-line výběrových řízení PROe.biz, vyplňte požadované údaje a přihlášku odešlete. Tímto je Vaše firma

přihlášena do elektronického výběrového řízení.

Součástí Přihlášky je zvolení přístupového jména a hesla (min. délka přístupového jména i hesla je 8 znaků).

Pomocí těchto údajů můžete následně (po doručení klíče) vstoupit do e-aukční síně. Doporučujeme zvolit si

zapamatovatelné jméno i heslo V přístupových údajích není možné používat diakritická znaménka a mezery.

Své přístupové údaje si zapamatujte!

JAK VSTOUPIT DO E-AUKČNÍ SÍNĚ?

Pro vstup do e-aukční síně použijte internetový odkaz (adresu) v části OBECNÉ této pozvánky. Kliknutím na něj

se otevře internetový prohlížeč na adrese e-aukční síně vyhlašovatele. Budete vyzváni k zadání přístupových

údajů (jména, hesla – zvolíte si sami v přihlášce a klíče – bude Vám doručen emailem). Pokud tyto údaje zadáte

správně (heslo i klíč jsou skryty), proběhne autentifikace a otevře se Vám e-aukční síň. Desetimístný klíč lze

kopírovat (např. pomocí kláves Ctrl+C) z emailu a následně vložit do příslušného políčka (Ctrl+V). Do e-aukční

síně se nedá vstoupit před začátkem e-aukce (začátkem bývá obvykle zadávací kolo).

V případě jakýchkoli komplikací kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt na něj najdete v části KONTAKTY.

JAK SE Z E-AUKČNÍ SÍNĚ ODHLÁSIT?

Odhlášení provedete pomocí tlačítka LOGOUT, které se nachází v pravém horním rohu e-aukční síně. Pokud

odhlášení provedete zavřením okna Internetového prohlížeče, do e-aukční síně se bude možné znova přihlásit až

za 1 minutu.

CO MŮŽETE V ZADÁVACÍM KOLE?

Zadávací kolo slouží k zadání vstupních cenových nabídek a volitelných podmínek. V tomto kole si můžete

prohlédnout a vyzkoušet práci v e-aukčním prostředí. Zvláště se soustřeďte na čas do konce kola. Tento časový

údaj se mění obvykle v rozmezí 3 - 5 vteřin (pokud do ukončení kola zbývá méně než 24 hodin). Pokud se tak

neděje, pravděpodobně máte přerušené spojení a bude potřeba se do e-aukční síně znovu přihlásit.

V tomto kole je Vaší povinností zadat vstupní cenové nabídky. Každou vloženou cenovou nabídku je NUTNÉ

POTVRDIT STISKEM KLÁVESY ENTER! V Zadávacím kole je možné ceny i volitelné podmínky libovolně měnit a

upravovat. Uvidíte jen své cenové nabídky.

Volitelné podmínky zadáváte (vyplňujete) kliknutím na řádek dané podmínky v pravém sloupci (pokud není

podmínka vyplněna, je zobrazeno v daném políčku slovo změnit nebo je políčko prázdné).

CO MŮŽETE V KONTROLNÍM KOLE?

Toto kolo slouží pro Vyhlašovatele. Obvykle se provádí formální kontrola a správnost zadaných nabídek, kontrola
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splnění kvalifikačních předpokladů, popř. dochází k testování dodaných vzorků. Účastníci v tomto kole nemohou

své nabídky nijak měnit. V případě, že dojde k chybě a je nutné nabídku opravit, tuto změnu provádí

Administrátor.

CO MŮŽETE V SOUTĚŽNÍM KOLE?

V Soutěžním kole již můžete upravovat své cenové nabídky pouze směrem dolů (nákupní online výběrové řízení)

nebo naopak pouze směrem nahoru (prodejní online výběrové řízení).

Vaše nová cenová nabídka položky nemůže být shodná se stávající minimální (v případě nákupního výběrového

řízení) resp. maximální cenou (pro prodejní výběrové řízení).

V průběhu online výběrového řízení prosím sledujte:

čas do konce kola - jehož změna potvrzuje Váš kontakt s e-aukčním systémem

V případě, že se čas zastaví, stiskněte klávesu F5 pro obnovení síně.

komunikace s administrátorem - nástroj pro komunikaci s administrátorem. Zde můžete online komunikovat s

administrátorem.

Celý průběh online výběrové řízení od odeslání pozvánek až po ukončení je zaprotokolován do historie. Veškeré

prováděné operace jsou zaznamenávány s přesností na vteřiny. Po ukončení online výběrového řízení Vám bude

nabídnuta možnost zobrazení historie a protokol Vaší účasti.

Soutěžní kolo bývá obvykle prodlužováno. Bližší informace o prodloužení naleznete v části HARMONOGRAM.

V PŘÍPADĚ TECHNICKÝCH POTÍŽÍ V PRŮBĚHU ONLINE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ  SE OBRACEJTE NA

ADMINISTRÁTORA. SPOJENÍ NA NĚJ NALEZNETE V ČÁSTI KONTAKTY.
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