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P O D M Í N K Y, R O Z S A H P O U Ž I T Í
A PRŮBĚH ELEKTRONICKÉ
AUKCE
Příloha č. 5 ZD k veřejné zakázce dle ust. § 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také
jako „zákon“), o veřejných zakázkách, v platném znění, ke zjednodušenému
podlimitnímu řízení dle § 38 zákona veřejné zakázky s názvem:

„Rekonstrukce bazénu Boleslavská Nymburk –
projektová dokumentace II.“

Koordinátor ve věcech veřejné zakázky:
PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
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1. Hodnotící kritéria
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky dle § 78 odst. 1
písm. a) zákona. Nabídky budou hodnoceny dle § 79 odst. 1 zákona. Hodnocení bude provedeno
pomocí elektronické aukce v souladu s § 96 a § 97 zákona.

2. Informace týkající se postupu před elektronickou aukcí
Před zahájením elektronické aukce hodnotící komise provede předběžné posouzení a hodnocení
nabídek dle hodnotícího kritéria a stanoví předběžné pořadí jednotlivých uchazečů. Po předběžném
hodnocení nabídek rozešle zadavatel všem uchazečům, kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni,
šifrovaným zabezpečeným kanálem Chat elektronického nástroje ppeSystem minimálně dva
pracovní dny předem Výzvu k podání nových aukčních hodnot do elektronické aukce. Upozornění
na datovou zprávu obsahující výzvu bude zasláno na e-mailovou adresu uvedenou v elektronickém
nástroji ppeSystem při registraci do předmětného zadávacího řízení nebo na e-mailovou adresu
uvedenou v krycím listu dle Přílohy č. 3 ZD u nabídek podaných v listinné podobě a bude obsahovat
datum a čas zahájení elektronické aukce.

3. Informace týkající se postupu při elektronické aukci
3.1. Minimální a maximální krok snížení
Aby se elektronická aukce extrémně neprodlužovala, byl zadavatelem stanoven minimální krok
snižování hodnoty na 2.000,- Kč vč. DPH (doba plnění / poskytování služeb ve dnech není
minimálním krokem omezena). Tento minimální krok snižování je uveden rovněž v
předposledním sloupci rubriky (Min. krok) rubriky SPECIFIKACE PŘEDMĚTU ZADÁVACÍHO
ŘÍZENÍ v Pozvánce k zadávacímu řízení generované elektronickým nástrojem ppeSystem při
registraci do předmětného zadávacího řízení. Minimální krok snižování hodnoty se vztahuje k
zobrazené minimální hodnotě jednotlivé položky / komodity ve sloupci NEJLEPŠÍ HODNOTA viz Obrazovka účastníka, nikoliv k aktuální hodnotě položky uchazeče. Hodnota je uvedena
např. v měně, a pro každou položku může být nastavena individuálně. Maximální krok
snižování ceny není limitován.

3.2. Prodlužování ostrého kola elektronické aukce
Základní čas / ostré kolo elektronické aukce bude trvat 15 minut. V případě, že před zahájením
elektronické aukce (ve lhůtě pro podání nabídek) vloží dva nebo více uchazečů nejnižší avšak
shodnou aukční hodnotu, prodlužuje se ostré kolo až od okamžiku, kdy některý z uchazečů
podá nižší aukční hodnotu. V případě, že v průběhu elektronické aukce nebude již podána nižší
aukční hodnota, bude z těchto shodných nabídek jako prvá v pořadí vyhodnocena nabídka,
která byla podána v předmětném zadávacím řízení dříve.
Ostré kolo elektronické aukce se automaticky prodlužuje o 5 minut při změně minimální
hodnoty kterékoliv položky v posledních 5 minutách základního ostrého kola elektronické
aukce. K dalším prodloužením vždy o 3 minuty dojde automaticky při změně minimální
hodnoty kterékoliv položky v poslední minutě každého dalšího prodloužení.
K prodloužení dojde také v případě, že uchazeč druhý a další v pořadí se jakýmkoliv zlepšením
hodnoty některé z položek se svou celkovou nabídkou stane 1. v pořadí. Ostré kolo
elektronické aukce se automaticky prodlouží o 5, resp. 3 minuty podle fáze průběhu
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elektronické aukce viz výše, aby i na takovou změnu v pořadí mohli reagovat všichni uchazeči
elektronické aukce.
Elektronická aukce končí po vypršení základního času ostrého kola, respektive času
posledního prodloužení. Zadavatel si vyhrazuje právo v případě potřeby rozhodnout o
ukončení elektronické aukce, resp. individuálním prodloužení elektronické aukce (např.
v případě nefunkčnosti internetového připojení uchazeče), tuto skutečnost oznámení
zadavatel všem uchazečům.
Upozorňujeme a doporučujeme nenechávat snížení hodnoty na poslední vteřiny ostrého
kola elektronické aukce. Dle rychlosti a stability konektivity internetového připojení
uchazeče nemusí dojít k řádnému přenesení nové hodnoty do řídícího serveru
elektronického nástroje ppeSystem. Doporučujeme potvrdit cenu už ve chvíli, kdy je čas do
konce ostrého kola elektronické aukce 00:00:20 hod. I snížení ceny v poslední vteřině ostré
kolo prodlouží o 5, resp. 3 minuty.

3.3. Oznámení aktuální nejnižší nabídkové ceny
V případě, že se do elektronické aukce nepřihlásí uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou veřejné
zakázky z předběžného hodnocení nabídek, bude uchazečům v okamžiku zahájení elektronické
aukce, sdělena tato nejnižší nabídková cena prostřednictvím šifrovaného zabezpečeného
kanálu Chat elektronického nástroje ppeSystem. Bude-li uchazeč chtít změnit pořadí podaných
nabídek resp. své pořadí, musí podat novou aukční hodnotu sníženou o minimální krok snížení
vůči této oznámené nejnižší nabídkové ceně. V ostatních případech bude aktuální nejnižší
nabídkovou cenu zobrazovat elektronický nástroj ppeSystem ve sloupci NEJLEPŠÍ HODNOTA viz Obrazovka účastníka.

3.4. Podepisování nových aukčních hodnot
Podávané aukční hodnoty při zahájení i v průběhu elektronické aukce u veřejných zakázek
v režimu zákona je uchazeč povinen podepsat uznávaným elektronickým podpisem osoby
oprávněné jednat jménem či za uchazeče v souladu s § 149 odst. 4 zákona, analogicky dle bodu
9.2. nebo 15.2. ZD. V případě, že uchazeč nesplní tuto povinnost, tj. zejména nepodepíše
uznávaným elektronickým podpisem poslední podanou aukční hodnotu, bude brána jako
platná poslední podepsaná nabídka ve výše uvedené veřejné zakázce.

3.5. Výjimečné stavy elektronické aukce
V případě, že se do elektronické aukce nepřihlásí žádný z uchazečů, bude hodnocení
elektronické aukce nahrazeno výsledkem předběžného hodnocení nabídek. V případě, že
výsledkem elektronické aukce bude cena shodná nebo vyšší, než byla nejnižší nabídková cena
nabídky v předběžném hodnocení, bude nabídka uchazeče, který měl nejnižší nabídku
v předběžném hodnocení, vyhodnocena jako nejvhodnější, a to i když se uchazeč do
elektronické aukce nepřihlásil.

4. Omezení nových aukčních hodnot nabídek uchazečů
Nová aukční hodnota může být pouze nižší než aktuální nabídková hodnota uchazeče. Aukční
hodnoty uchazečů nelze v průběhu aukce dorovnávat na hodnotu aktuálně nejnižší nabídky, snížení
hodnoty je v tomto případě možné pouze o stanovený minimální krok snížení – viz bod 3.1.
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5. Informace, které budou uchazečům poskytnuty v průběhu elektronické aukce
Uchazeč uvidí mimo své nabídky ještě nabídku aktuálně nejnižší a své pořadí. Svou nabídku může
uchazeč snižovat pouze s ohledem na stanovený minimální krok snížení – viz bod 3.1. Změna
nabídky hodnotou vyšší než je aktuální nabídka uchazeče, nebude elektronickým nástrojem
ppeSystem akceptována.

6. Informace o elektronických prostředcích a další technické informace
V průběhu elektronické aukce zadavatel a uchazeči komunikují výlučně šifrovaným zabezpečeným
kanálem Chat elektronického nástroje ppeSystem, jakákoliv zpráva ze strany uchazeče musí být u
veřejných zakázek v režimu zákona podepsána uznávaným elektronickým podpisem dle § 149
odst. 4 zákona, analogicky dle bodu 9.2. nebo 15.2. ZD, jinak nebude zadavatelem akceptována.
Elektronická aukce je realizována v elektronickém nástroji ppeSystem, minimální technické
prostředky nutné pro podání nabídky v elektronické podobě jsou následující:
• připojení k internetu (postačuje modemové připojení nebo mobilní GPRS);
• internetový prohlížeč Internet Explorer, Mozilla Firefox a Google Chrome;
• aplikace JAVA nebo knihovna CAPICOM společnosti Microsoft pro podepisování uznávaným
elektronickým podpisem;
• při připojování z podnikové sítě, která používá proxy server nesmí docházet k ukládání
internetových stránek ze serveru www.ppe.cz do cache;
• při připojování z podnikové sítě, která používá proxy server nesmí docházet k blokování
přesměrování v rámci jedné webové jednotky;
• funkční počítač bez virů a spywaru s optimalizovaným zabezpečením firewallu nebo
antivirovým programem, které nebudou způsobovat rozpady internetového připojení nebo
pomalé odezvy elektronického nástroje ppeSystem.
Kompatibilitu počítače pro použití elektronického nástroje ppeSystem si uchazeči mohou ověřit
na adrese www.ppe.cz/test. Uchazeč je povinen ověřit kompatibilitu svého počítače v
dostatečném časovém předstihu před lhůtou pro podání nabídek nebo před termínem zahájení
elektronické aukce. Nekompatibilní počítač uchazeče nelze přičítat na vrub zadavateli.

7. Vzorce elektronického nástroje ppeSystem pro výběr nejvhodnější nabídky
Hodnocení vložených hodnot nabídek proběhne v těchto krocích:
1) Vnitřní hodnocení poměru a rozdílu mezi nabídkami v rámci jednoho kritéria.
a) Pro kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (např. výše
ceny nebo doba dodání) byl použit jako základ doporučený obecný vzorec z dřívější
zákonné úpravy pro hodnocení nabídek:

Pro elektronický nástroj ppeSystem byl tento obecný vzorec upraven přesnějším výpočtem
poměru a rozdílu mezi nabídkami jednotlivých uchazečů a certifikován ve tvaru:
b) Kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria (např. délka
záruční lhůty):
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2) Dílčí hodnocení podle jednotlivých kritérií = počet bodů získaných v rámci kritéria * váha
kritéria v %.
3) Konečné celkové hodnocení nabídky = prostý součet zisku všech bodů za jednotlivá kritéria.
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