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V rámci zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky Vás zadavatel vyzývá k podání nových aukčních hodnot
do elektronické aukce, v souladu s § 121 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále jen „Zákon“).
Nabídka vaší společnosti po posouzení nebyla vyřazena, a proto jste nebyli vyloučeni z další účasti v zadávacím
řízení.
1. Informace nezbytné pro připojení k elektronickým nástrojům
Elektronická aukce proběhne prostřednictvím aplikace E-ZAK na adrese https://zakazky.prg.aero/. K používání této
aplikace je nutná registrace účastníka. Pokud je účastník již v aplikaci registrován, není nutné registraci znovu
provádět. V případě, že v rámci aukce bude nabídkovou cenu upravovat osoba, která není statutárním zástupcem
účastníka veřejné zakázky, je třeba elektronicky zaslat zadavateli plnou moc k doložení oprávnění této osoby jednat
jménem účastníka.
Osoba, která bude za účastníka veřejné zakázky podávat v aplikaci nové aukční hodnoty, musí mít k dispozici
připojení k internetu, běžný internetový prohlížeč (Mozilla Firefox, MS Internet Explorer, Chrome).
Další informace jsou uvedeny přímo v aplikaci E-ZAK v uživatelské příručce pro dodavatele na adrese
https://zakazky.cah.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf.
Před zahájením aukce účastník zkontroluje nabídkovou cenu uvedenou v aplikaci E-ZAK která musí být identická
s nabídkovou cenou, jíž předložil ve své písemné nabídce.
Aukce bude probíhat v českém jazyce.
2. Datum a čas zahájení elektronické aukce
Aukce bude zahájena dne 8. 1. 2019 v 9:30 hodin. Aukce bude probíhat v jednom aukčním kole, jako jeden
ucelený, časově nedělený proces.

3. Informace o aukčních kolech
Doba trvání aukčního kola je stanovena základní lhůtou v délce trvání 1 hodiny. Tato lhůta bude prodloužena vždy
o 5 minut v případě, že v posledních 3 minutách základní nebo prodloužené lhůty bude podána vylepšující nabídka,
tedy nabídka, kterou některý z účastníků vylepší aktuálně nejlepší nabídku (tj. nabídku s nejnižší nabídkovou
cenou).
Takto bude postupováno tak dlouho, dokud nebude v poslední minutě trvání základní nebo prodloužené lhůty
podána žádná vylepšující nabídka. Poté bude elektronická aukce automaticky ukončena.
Účastníci budou moci snižovat svou nabídkovou cenu v řádném i prodlouženém termínu minimálně o 10.000 Kč.
Nabídky nelze snižovat o částku nižší, než je uvedeno v předchozí větě. Toto vylepšení se vztahuje pouze
k nabídce daného účastníka a nejedná se o minimální požadovaný rozdíl oproti aktuálně nejlepší nabídce.
Vylepšení aktuálně nejnižší nabídky tedy bude o jakoukoliv částku.
4. Způsob a rozsah podávání informací účastníkům
Jediným hodnotícím kritériem („aukční hodnotou“), které bude předmětem elektronické aukce, je výše nabídkové
ceny. Nabídková cena bude stanovena v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky. Účastník může
nabídkovou cenu pouze snižovat. Tato aukční hodnota není nijak omezená.
Během průběhu aukce bude účastníkům poskytnuta pouze informace o jejich aktuálním pořadí a o aktuálně nejlepší
nabídce (tj. nejnižší nabídkové ceně).
5. Způsob ukončení elektronické aukce
Pokud během poslední minuty trvání řádné nebo prodloužené lhůty nebude podána žádná vylepšující nabídka,
bude aukce automaticky ukončena.
Po ukončení aukce zašle vítězný účastník zadavateli prostřednictvím nástroje E-ZAK detail nabídkové ceny,
tj. doplněnou přílohu č. 3 Smlouvy o poskytování centrálního tiskového řešení – Ceník služeb ve formátu
*.xls/xlsx. Tento soubor bude zaslán do 4 hodin po ukončení aukce.
6. Postup účastníka před a při průběhu aukce
Součástí výzvy generované aplikací E-ZAK, která bude zaslána výhradně registrovaným účastníkům, jsou
informace o přihlašovacích údajích a internetová adresa aukční síně.
Veškeré další informace k postupu účastníka aukce před a při průběhu aukce jsou uvedeny v aplikaci E-ZAK v
uživatelské příručce pro dodavatele.
Výsledná cena bez DPH dosažená v aukci (dále jen „konečná aukční hodnota“), je pro účastníka závazná a nelze
ji překročit.

7. Další informace
Je třeba se řídit časem uvedeným v monitoru aukce a v aplikaci E-ZAK. Není možné se řídit systémovým časem,
který je platný pouze pro počítač účastníka aukce.
V případě technických problémů se systémem E-ZAK je možné se obrátit na Helpdesk aplikace E-ZAK, tel.

+420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz.
Od okamžiku odeslání systémové výzvy (obsahující přihlašovací údaje) do zahájení ostré aukce je účastníkům
aukce přístupné demo elektronické aukce, aby si mohli ověřit přihlašovací údaje a nastavení technických prostředků
a vyzkoušet zadávání nových aukčních hodnot.
Na pozdější technické potíže na straně účastníka, zjištěné až v průběhu elektronické aukce, nebude brán zřetel. Je
proto vhodné provést registraci do aplikace co nejdříve.
Zadavatel v této souvislosti upozorňuje, že po hodině nečinnosti uživatele dochází k automatickému odhlášení ze
systému E-ZAK. Za situace, kdy si uživatel otevře aukci v novém okně prohlížeče, může proto dojít k odhlášení
hlavního okna prohlížeče, přes které se uživatel do systému přihlásil.
Podrobnější informace o elektronické aukci naleznete v příručce, která je k dispozici ve složce Veřejné dokumenty
na adrese https://zakazky.prg.aero/
8. Postup v případě neúčasti v elektronické aukci
Zadavatel může odložit datum zahájení elektronické dražby, pokud obdrží od uchazeče informace o nedokončené
registraci v elektronickém nástroji E-ZAK.
V případě, že účastník neprovede registraci v aplikaci E-ZAK dle výše uvedených podmínek, nebo pokud se
elektronické aukce z jakéhokoliv důvodu nezúčastní, bude pro účely hodnocení jeho nabídky použita nabídková
cena uvedená účastníkem v jeho písemné nabídce.
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