Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net
(dále jen pravidla)

I. Účel pravidel:
Účelem těchto pravidel je podrobně stanovit průběh realizace on-line výběrových řízení
ENTERaukce.net v elektronické aukční síni. Určují práva a povinnosti jednotlivých účastníků, jednotlivé
kroky realizace, vč. jejich ukončení a vyhodnocení.
Skutečnost, že četl tyto pravidla a souhlas s těmito pravidly dává:
- Zadavatel podpisem Smlouvy, která na tyto pravidla odkazuje
- Uchazeč vstupem do elektronické aukční síně s využitím přidělených přístupových údajů, které obdrží
po vyplnění a odeslání elektronické přihlášky k účasti v on-line výběrovém řízení
Zadavatel i Uchazeč svou účastí v on-line výběrovém řízení prohlašují svůj skutečný zájem uzavřít mezi
sebou smlouvu s vyjednanými podmínkami na prodej/nákup předmětu e-aukce.

II. Vymezení pojmů:
Pro tyto pravidla budou definovány pojmy:
 Účastníci:
o Zadavatel: osoba, která definuje výzvu na nabídku nákupu nebo prodeje dle předmětu eaukce a podmínek stanovených v pozvánce, a to formou on-line výběrového řízení.
Zadavatel může dát své oprávnění Aliančnímu zástupci zadavatele, který má právo
zastupovat Zadavatele při konání on-line výběrového řízení v Zadavatelské alianci,
kterou tvoří více než 1 Zadavatel.
o Uchazeč: (Dodavatel nebo Kupující) osoba, která reaguje na výzvu Zadavatele a určí svou
nabídku, kterou může v průběhu e-aukce dle stanovených podmínek a pravidel měnit.
o Poskytovatel: společnost, která poskytne technologie, software, aplikace a administrativu
spojenou s provozem e-aukce. Poskytovatelem je ENTERplex, s.r.o.
o Provozovatel: osoba nebo společnost, která provozuje technologie, aplikace a
administrativu spojenou s provozem on-line výběrového řízení. Provozovatelem je
ENTERplex, s.r.o.
 Obecné výrazy:
o on-line výběrové řízení: někdy označované obsahově totožným pojmem e-aukce, je
elektronický způsob výběrového řízení účastníků v elektronické aukční síni v daném čase
s porovnáním aktuálních nabídek Uchazečů, který probíhá vzdáleně pomoci
komunikační sítě.
o Předmět: je Zadavatelem poptáván nebo nabízen v e-aukci a má formu zboží, služby nebo
jiného předmětu e-aukce
o Elektronická aukční síň: místo, kde Uchazeči vkládají svou nabídku dle poptávaného
nebo nabízeného předmětu e-aukce. Elektronická aukční síň je na internetovém rozhraní
www.enteraukce.net, na vstupním portálu. Někdy se také používá e-aukční síň.
o Zadavatelská aliance: je skupina Zadavatelů, kteří se společně účastní v on-line
výběrovém řízení. Zadavatelé mají svého Aliančního zástupce zadavatele, který dostal
oprávnění konat a zastupovat v e-aukci jménem Zadavatele.

o Pozorovatelský přístup: je určen pro Pozorovatele, kdy se jedná o přístup do elektronické
aukční síně v konkrétní e-aukci, kde pak jako divák nemá přístupné všechny informace o
průběhu e-aukce. Rozsah jeho přístupu určuje Zadavatel.
o Závazné podmínky Zadavatele: jsou podmínky, které stanovuje Zadavatel jako např.
množství zboží a rozsah služeb, platební podmínky, lhůty a časové rozložení e-aukce.
Uchazeč je povinen dodržet tyto podmínky, aby se mohl platně účastnit v e-aukci a
zároveň jsou tyto podmínky podkladem pro budoucí smlouvu.
o Volitelné podmínky: jsou další jiné než závazné podmínky Zadavatele, v jejichž rámci se
musí nabídky Uchazeče pohybovat.
o Závazné podmínky Provozovatele: jsou podmínky, které stanovuje Provozovatel, jako
například finanční. Pokud takové podmínky jsou stanoveny, pak splnění těchto
podmínek je předpoklad k účasti Uchazečů v on-line výběrovém řízení.
o Zadávací kolo: je časový úsek kdy Uchazeči mohou v elektronické aukční síni vkládat své
výchozí nabídky, přičemž neznají nabídky ostatních Uchazečů a neprobíhá tak soutěž
mezi jednotlivými nabídkami Uchazečů.
o Mezikolo: je časový usek, který následuje po Zadávacím kole a ve kterém probíhá
poslední kontrola nabídek všech Účastníků. E-aukce může proběhnout i bez tohoto kola.
o Aukční kolo: je časový úsek, kdy se v aktuálním čase on-line srovnávají nabídky
Uchazečů ze Zadávacího kola, které může Uchazeč měnit výhodnějším směrem, než je
nejlepší nabídka v daném čase a dochází zde k nepřetržitému vyhodnocování změn
nabídek.
III. Účastníci a ostatní osoby
o

Zadavatel:
Povinnosti Zadavatele je zajistit:
a) Vytvoření elektronické aukční síně:
Zadavatel si vytvoří vlastní elektronická aukční síň nebo tím zpravidla pověří Provozovatele,
který zajistí na internetovém rozhraní vytvoření elektronické aukční síně.
b) Zhotovení elektronické pozvánky k účasti v e-aukci:
Jakmile je elektronická aukční síň vytvořena, Zadavatel sám zhotoví elektronickou
pozvánku k účastí v e-aukci, ve které blíže specifikuje své podmínky a informace spojené s eaukci. Pokud se Zadavatel nechá zastoupit např. Provozovatelem, má Zadavatel povinnost
předat Provozovateli všechny informace, které jsou nezbytné pro vytvoření elektronické
pozvánky a Zadavatel je odpovědný za pravdivost a úplnost těchto informací.
Provozovatelem zhotovenou pozvánku autorizuje Zadavatel, s výjimkou případů Zadavatelů,
kteří jsou v Zadavatelské Alianci, kde pozvánku autorizuje pověřený Alianční zástupce
zadavatele.
c) Rozeslání elektronických pozvánek:
Zadavatel rozešle elektronické pozvánky nebo tím pověří např. Provozovatele.
d) Samotný průběh kol e-aukce:
V souladu s časovým plánem zpřístupní Zadavatel nebo jím pověřený Provozovatel
Uchazečům vstup do elektronické aukční síně. Dále po celý průběh realizace e-aukce zajišťuje
dle zde stanovených postupů pro jednotlivé kola řádný průběh on-line výběrového řízení.
V celém průběhu všech kol je Uchazečům zajištěna možnost komunikovat s Administrátorem
telefonicky nebo prostřednictvím chat komunikace, která je součástí elektronické aukční síně.
e) Zhotovení protokolů o průběhu e-aukce:

Po ukončení e-aukce vytvoří Zadavatel, nebo tím pověří např. Provozovatele, protokol o
průběhu e-aukce, který obsahuje přehled všech změn a veškerou komunikaci všech účastníků
od zahájení zadávacího kola až po ukončení e-aukce. S tím souvisí jeho povinnost vést
dokumentaci o celém průběhu on-line výběrového řízení, např. změny nabídek Uchazečů,
chatovou komunikaci apod. Z této dokumentace může Uchazeč získat protokol jen o svých
nabídkách a své komunikaci. Pokud je pověřený k zhotovení protokolu Provozovatel, předá
jej e-mailem nebo na žádost Zadavatele v tištěné podobě nejpozději do 48 hodin od ukončení
e-aukce Zadavateli, a bude k němu připojeno vyjádření Provozovatele o průběhu on-line
výběrové řízení.
o

Uchazeč:
Uchazeč (Dodavatel nebo Kupující) se zavazuje souhlasem s těmito pravidly k tomu, že uzavře se
Zadavatelem smlouvu, v případě, že mu bude oprávněnou osobou určenou v pozvánce sděleno, že
byla vybrána jeho nabídka. Smlouvu mají Zadavatel a Uchazeč povinnost uzavřít ve sjednané lhůtě
na předmět e-aukce dle Závazných a Volitelných podmínek Zadavatele. Uchazeč je povinen dodržet
Závazné podmínky Provozovatele, pokud byly stanoveny.

o

Provozovatel
Smlouvou, případně jinou písemností Zadavatel pověří zpravidla Provozovatele (nebo jinou osobu)
tím, že po odborné stránce zajistí realizaci celé e-aukce nebo některých kroků (částí) e-aukce.
Provozovatel pak postupuje dle Smlouvy, jejich příloh, obchodních podmínek, pravidel a pokynů
Zadavatele. Jednání Provozovatele je jednáním jménem Zadavatele v rozsahu příslušného pověření.

o

Alianční zástupce zadavatele:
Alianční zástupce zadavatele zastupuje víc než jednoho Zadavatele, koná v plném rozsahu realizaci
on-line výběrového řízení a po skončení vyhodnotí e-aukci. Alianční zástupce zadavatele má právo
vyloučit Zadavatele ze Zadavatelské Aliance pokud by se ukázalo, že by takový Zadavatel mohl
poškodit dobré jméno Aliance.

o

Administrátor
Ten účastník, který realizuje, určí fyzickou osobu administrátora, která pak komunikuje
s jednotlivými uchazeči a dle sjednaných závazků, těchto pravidel a dalších pokynů účastníků
fakticky realizuje a administruje průběh e-aukce.

o

Pozorovatel
Zadavatel, nebo jim pověřená osoba může jiné osobě povolit status Pozorovatele. Pozorovatel je
osoba, která není účastníkem e- aukce. Tato osoba dostala oprávnění k přístupu do elektronické
aukční síně, kde může sledovat realizaci e-aukce bez možnosti do ní zasáhnout. Seznam
Pozorovatelů je v protokolu.

IV. Realizace on-line výběrového řízení:
1. Vytvoření elektronické aukční síně pro on-line výběrové řízení:
Elektronická aukční síň je vytvořena na základě potřeb Zadavatele Administrátorem, který tak učiní
patřičné prostředí pro realizaci on-line výběrového řízení a technicky realizuje celkový průběh eaukce.

2. Zhotovení elektronické pozvánky k účasti v e-aukci:
Po vytvoření elektronické aukční síně Zadavatel nebo jim pověřená osoba (např. Provozovatel) má
za povinnost zhotovit elektronickou pozvánku k účasti v e-aukci. Pozvánka musí obsahovat
všechny údaje potřebné k tomu, aby bylo Uchazečům jasné, co má budoucí smlouva mezi
Zadavatelem a vybraným Uchazečem obsahovat. Jsou to mimo jiné i tyto údaje: předmět koupě
nebo prodeje, vymezený co do celkového množství nebo rozsahu, platební podmínky, doba, na
jakou má být plnění sjednáno, Závazné, případně i Volitelné podmínky Zadavatele a pokud jsou
stanoveny Závazné podmínky Provozovatele. Kromě toho pozvánka obsahuje i kontaktní údaje na
Administrátora a adresa elektronické aukční síně, a dále časové rozložení průběhu e-aukce, tj.
termíny hlavních kroků realizace, vč. případné možnosti prodloužení e-aukce..
3. Autorizace elektronických pozvánek
Zhotovenou pozvánku autorizuje Zadavatel, s výjimkou případů Zadavatelů, kteří jsou
v Zadavatelské Alianci, kde pozvánku autorizuje pověřený Alianční zástupce zadavatele.
4. Rozeslání elektronických pozvánek:
Zadavatel schválí, kterým Uchazečům se zašle pozvánka a sám nebo pověřená osoba např.
Provozovatel je pak rozešle Uchazečům.
5. Přihlášení Uchazeče k účasti v e-aukci:
Na základě žádosti Uchazeči obdrží uživatelské jméno a heslo. Na základě obdržení pozvánky se
Uchazeči přihlašují do on-line výběrových řízení na internetovém rozhraní popsaném v pozvánce.
Uchazeč má povinnost uvést při žádosti i přihlášení o sobě úplně a pravdivě všechny nezbytné
údaje. Předpoklad účasti v e-aukci je Uchazečův souhlas se Závaznými a Volitelnými podmínkami
Zadavatele, souhlas s těmito Pravidly pro on-line výběrové řízení ENTERaukce.net, případně i
souhlas se Závaznými podmínkami Provozovatele.
Na základě těchto souhlasů a vyplněné přihlášky je pak Uchazeči předán klíč pro vstup do
elektronické aukční síně. Uživatelské jméno, heslo a klíč jsou nutným předpokladem a
rozpoznávacím faktorem pro vstup do jednotlivých kol e-aukce a Uchazeč je povinen zajistit, aby
tyto údaje nebylo možné užít neoprávněnou osobou.
6. Zadávací kolo:
Následujícím krokem je zpřístupnění elektronické aukční síně Uchazečům, kteří zahájí podávaní
svých nabídek. Uchazeč, aby se mohl dále účastnit v Aukčním kole, musí podat svou nabídku, může
ji v průběhu tohoto kola měnit libovolným směrem. Uchazeč v tomto kole vidí pouze svou nabídku.
Konečná nabídka Uchazeče je jeho výchozí nabídkou v Aukčním kole.
7. Mezikolo:
Po ukončení zadávacího kola a podání nabídek, je v tomto kole podávání nabídek znemožněno a
administrátor zkontroluje konečné nabídky všech Uchazečů. Pokud zjistí chybu nebo podezření z
chybně zadaného údaje požádá Uchazeče o vysvětlení a případně ho vyzve, aby chybu nechal
Uchazeč administrátorem odstranit. V případě, že ani potom nebude chyba odstraněna nebo pokud
vysvětlení nebude dostatečně uspokojivé, může Administrátor na základě rozhodnutí Zadavatele
tohoto Uchazeče z e-aukce vyřadit. Pokud Zadavatel rozhodne, aby se Mezikolo nekonalo,
pokračuje se rovnou Aukčním kolem.

8. Aukční kolo:
Hlavním a posledním kolem je Aukční kolo, ve kterém každý z Uchazečů může měnit svou nabídku
v souladu s podmínkami uvedenými v pozvánce, a to pouze pro Zadavatele výhodnějším směrem,
než je nejlepší nabídka v daném čase, která je mu jako jediná zpřístupněna. Dorovnání nejlepší
nabídky v daném čase není možné. Stejně tak Uchazeč mění Volitelné podmínky Zadavatele dle
jeho zadání v pozvánce. V pozvánce je uvedeno, jak dlouho Aukční kolo potrvá a případně za
jakých podmínek se automaticky prodlouží. Mimoto se může Zadavatel rozhodnout o dalším
prodloužení e-aukce.
9. Ukončení e-aukce:
Ukončením Aukčního kola je zároveň ukončena e-aukce. Standardně končí e-aukce uplynutím času
stanoveného pro podávání nabídek v Aukčním kole.
K ukončení e-aukce může dojít Zadavatelem i pro jeho nezájem.
V případě nepředvídatelné události, např. vis maior, která znemožní pokračovat v e-aukci, se
nejedná o ukončení e-aukce a Zadavatel Účastníky informuje o dalším průběhu realizace e-aukce.
V. Vyhodnocení e-aukce:
Na základě zvážení všech posledních nabídek jednotlivých Uchazečů a s pomocí protokolu o
průběhu e-aukce Zadavatel nebo ten, kdo byl Zadavatelem pověřen, určí vítěze on-line výběrového
řízení, kterému sdělí, že jeho poslední nabídka byla vybrána jako vítězná. Pokud je předem
stanoveno, Zadavatel může pověřit Aliančního zástupce zadavatele, aby o jeho výběru Uchazeče
vyrozuměl. Ostatním uchazečům oznámí, že jejich nabídka vybrána nebyla.
Náležitosti vítězné nabídky jsou pak náležitostmi smlouvy, která je uzavřena mezi Zadavatelem a
vítězným Uchazečem. U e-aukce, kde je v Předmětu e-aukce vícero položek, má Zadavatel právo
vybrat vítěznou nabídku, resp. vybrat vítězného Uchazeče i jednotlivě po položkách.
Zadavatel nemusí určit vítěze on-line výběrového řízení, ale může vybraným Uchazečům oznámit,
že se bude konat další kolo, tzn. celý průběh realizace e-aukce se opakuje.
Zadavatel také nemusí určit vítěze on-line výběrového řízení, ale může e-aukci zrušit, aniž by byl
vybrán vítězný Uchazeč.
O všech výše uvedených způsobech vyhodnocení e-aukce (vítěz byl vybrán, vítěz nebyl vybrán, postup
do dalšího kola, zrušení) Zadavatel informuje všechny Uchazeče nejpozději do 30-ti dnů ode dne
ukončení Aukčního kola.
VI. Platnost a účinnost pravidel:
Tato pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net jsou platná a účinná ode dne 1. 9. 2010. Tato
pravidla jsou závazná vůči všem účastníkům a jiným osobám zde uvedeným.
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