PONUKOVÉ KONANIE ČÍSLO: 1
PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA FORMOU ELEKTRONICKEJ AUKCIE
I.
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava,
IČO: 35 919 001, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3518/B
(ďalej len „NDS“) ponúka na odpredaj drevnú hmotu prostredníctvom ponukového konania formou
elektronickej aukcie (ďalej len „ponukové konanie formou elektronickej aukcie“).
Za platne predloženú cenovú ponuku- návrh sa považuje taký, ktorý je záujemcom predložený na celý
predmet ponuky v súlade s týmito podmienkami ponukového konania a v termíne na predloženie cenového
návrhu- ponuky určenom NDS ako vyhlasovateľom ponukového konania (ďalej len „cenová ponuka“ alebo
„cenový návrh“).
II.
Ponukové konanie formou elektronickej aukcie bude rozdelené na časť:
(1) PONUKOVÉ KONANIE- prvá časť, ktorej účelom bude o. i. zistenie okruhu potenciálnych záujemcov
o ponúkaný majetok štátu a bude zahŕňať zverejnenie ponukového konania NDS s výzvou na
predkladanie cenových návrhov záujemcov a vyhodnotenie doručených cenových návrhov v súlade s
podmienkami tohto ponukového konania s (i) vyhodnotením úspešného záujemcu za podmienky
predloženia len jednej ponuky od jedného záujemcu v ponukovom konaní na jeden a ten istý majetok
(ii) vyhodnotením skutočnosti, že na ten istý majetok bola predložená viac ako jedna ponuka, a to od
viacerých záujemcov, pričom v tomto prípade sa pristúpi k elektronickej aukcii (ďalej len „ponukové
konanie“),
(2) ELEKTRONICKÁ AUKCIA- druhá časť, ktorá sa bude konať len za predpokladu, že v ponukovom konaní
na jeden, a ten istý majetok bude predložená ponuka od viac ako jedného záujemcu, pričom tejto
elektronickej aukcie sa zúčastnia len tí záujemcovia, ktorí na základe komisionálneho vyhodnotenia prvej
(1) časti splnili podmienky ponukového konania (ďalej len „elektronická aukcia“).
III.
Špecifikácia majetku NDS v ponukovom konaní formou elektronickej aukcie a špecifikácia ponukového
konania:
Typ majetku
Druh majetku
Predpokladaná doba trvania
zmluvy
Prehliadka majetku
Prehliadka majetku- miesto a čas

drevná hmota
drevná hmota – guľatina
drevná hmota – palivové drevo
14 mesiacov od úhrady zálohovej faktúry
ÁNO
po dohode, najneskôr do 07.02.2021 (vrátane)
kontaktné osoby, s ktorými je možné po dohodnutí si termínu vykonať
obhliadku:
Ing. Vladimír Vavrek, hl. inžinier stavby (+421 904914945)
Ing. Ivan Kolesár, špecialista hl. inžinier stavby (+421 903406037)

Odpredaj komu
Minimálna cena majetku
Termín na zasielanie ponúk
v ponukovom konaní
Spôsob doručovania ponuky
v ponukovom konaní

Forma doručovania ponuky
v ponukovom konaní

Jazyk ponuky záujemcu

Výdavky záujemcu
Povinné informácie o záujemcovi
v ponuke a povinné náležitosti
ponuky

fyzickej osobe, právnickej osobe, fyzickej osobe oprávnenej podnikať
Minimálna predajná cena každého jednotlivého majetku tvorí Prílohu
č. 1 tohto ponukového konania formou elektronickej aukcie.
10.02.2021 do 9:00 hod.
doporučene poštou na adresu sídla NDS:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
alebo
osobne na podateľni NDS na adrese sídla NDS:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
V prípade, ak bude cenový návrh doručený do podateľne NDS osobne,
odporúča NDS záujemcom vyžiadať si potvrdenie o prevzatí zásielky,
kde bude uvedené miesto, dátum a čas prevzatia cenového návrhu.
Rozhodujúcim dátumom je prijatie ponuky v podateľni NDS
označením pečiatkou NDS.
1. ponuka bude vložená v zatvorenej obálke označenej Predaj
drevnej hmoty - NEOTVÁRAŤ !
2. obálka s ponukou bude obsahovať adresu sídla NDS a kompletnú
adresu záujemcu
(meno, priezvisko a adresu trvalého bydliska/ názov alebo
obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania)
Cenová ponuka môže byť okrem slovenského jazyka predložená aj v
inom ako v slovenskom jazyku, pričom v prípade predloženia ponuky
v inom ako slovenskom jazyku je potrebný úradný preklad do jazyka
slovenského.
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša
záujemca bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči NDS.
Cenový návrh musí byť podpísaný osobou alebo osobami
oprávnenými konať v mene záujemca a musí obsahovať:
1. pri fyzických osobách: meno a priezvisko, rodné meno, trvalé
bydlisko, bankové spojenie s uvedením čísla účtu, ktorého je
záujemca majiteľom, špecifikáciu majetku podľa Prílohy č. 1,
cenový návrh v celých eurách bez DPH (cena predložená v ponuke
musí byť vyššia, minimálne rovná ako stanovená minimálna cena),
podpis záujemcu, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónny
kontakt a e-mailovú adresu (na uvedený email bude v prípade
konania elektronickej aukcie zaslaná výzva na jej účasť, telefonický
kontakt bude použitý v prípade potreby ponukového konania
a elektronickej aukcie),
2. pri fyzických osobách oprávnených podnikať:, trvalé bydlisko,
obchodné meno, sídlo podnikania, IČO, bankové spojenie s
uvedením čísla účtu, ktorého je záujemca majiteľom, špecifikáciu
majetku Prílohy č. 1, cenový návrh v celých eurách bez DPH (cena

Povinné prílohy ponuky

Podmienky vylúčenia ponuky
z ponukového konania
a podmienky neprijatia ponuky
záujemcu v rámci prvej časti
ponukového konania

Vyhodnotenie ponukového
konania- miesto a čas

predložená v ponuke musí byť vyššia, minimálne rovná ako
stanovená minimálna cena), meno, priezvisko, podpis osoby
oprávnenej konať v mene záujemcu, podpis záujemcu, meno a
priezvisko kontaktnej osoby, telefónny kontakt a e-mailovú
adresu (na uvedený email bude v prípade konania elektronickej
aukcie zaslaná výzva na jej účasť, telefonický kontakt bude použitý
v prípade potreby ponukového konania a elektronickej aukcie),
3. pri právnických osobách: obchodné meno, sídlo, IČO, bankové
spojenie s uvedením čísla účtu, ktorého je záujemca majiteľom,
špecifikáciu majetku podľa Prílohy č. 1, cenový návrh v celých
eurách bez DPH (cena predložená v ponuke musí byť vyššia,
minimálne rovná ako stanovená minimálna cena), meno,
priezvisko, funkcia a podpis osoby oprávnenej konať v mene
spoločnosti, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónny
kontakt a e-mailovú adresu (na uvedený email bude v prípade
konania elektronickej aukcie zaslaná výzva na jej účasť, telefonický
kontakt bude použitý v prípade potreby ponukového konania a
elektronickej aukcie).
1. Doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu:
a) pri fyzických osobách nepodnikateľoch sa nepredkladá príloha
preukazujúca právnu subjektivitu záujemcu,
b) výpis zo živnostenského registra (v prípade, že záujemca je
podnikateľ – fyzická osoba, resp. podnikateľ – príspevková
organizácia) nie starší ako tri mesiace,
c) výpis z obchodného registra (v prípade, že záujemca je podnikateľ
– právnická osoba, resp. podnikateľ – fyzická osoba zapísaná v
obchodnom registri) nie starší ako tri mesiace,
d) iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných
predpisov nie staršie ako tri mesiace,
Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania len v prípade, ak
obsah ponuky zodpovedá podmienkam ponukového konania.
Vylúčenie cenovej ponuky záujemcu NDS nastáva v tomto prípade:
1. ponuky záujemcu/ záujemcov doručené po Termíne na zasielanie
ponúk v ponukovom konaní budú NDS vylúčené z ponukového
konania a vrátené záujemcovi/ záujemcom,
2. ponuka záujemcu, ktorá nespĺňa podmienky ponukového konania
3. ponuka záujemcu, ktorá je neúplná
4. ponuky záujemcu/ záujemcov, ktorí majú akékoľvek
neusporiadané záväzky voči NDS a/alebo sú v súdnom spore s NDS
budú vylúčené z ponukového konania,
5. ponuka záujemcu s nižšou cenovou ponukou ako je minimálna
predajná ceny jednotlivého majetku NDS bude vylúčená
z ponukového konania,
6. všetky ponuky záujemcu v prípade, ak záujemca na ten istý
majetok NDS predloží viac cenových ponúk.
adresa sídla NDS, dňa 10.02.2021 o 10:00 hod.

Vyhodnotenie ponukového
konania- spôsob a forma
Vyhodnotenie ponukového
konania- spôsob oznámenia
Podmienky vyhodnotenia
a skončenia prvej časti
ponukového konania

Oznamovanie o výsledku
ponukového konania

komisionálne formou neverejného zasadnutia
písomne a/ alebo telefonicky a/ alebo emailom
1. v prípade ak na jeden a ten istý jednotlivý majetok uvedený
v Prílohe č. 1 bude predložená len jedna ponuka od jedného
záujemcu, skončí ponukové konanie bez elektronickej aukcie
formou odpredaja tohto majetku jedinému záujemcovi v rámci
jedinej ponuky na majetok NDS prostredníctvom uzatvorenia
kúpnej zmluvy, ktorej predmetom predaja bude uvedený majetok,
a to medzi záujemcom ako kupujúcim a NDS ako predávajúcim,
2. v prípade, ak na jeden a ten istý jednotlivý majetok uvedený
v Prílohe č. 1 bude predložená ponuka od dvoch a viac rôznych
záujemcov, vyzve NDS všetkých záujemcov, ktorí splnili všetky
podmienky ponukového konania, na účasť v elektronickej aukcii.
NDS oznámi do 3 (troch) pracovných dní odo dňa vyhodnotenia prvej
časti ponukového konania všetkým záujemcom písomne a/alebo
telefonicky a/alebo emailom o jeho vyhodnotení:
a) v prípade ak na jeden a ten istý jednotlivý majetok uvedený v
Prílohe č. 1 bude predložená len jedna ponuka od jedného
záujemcu, NDS bude informovať úspešného záujemcu
a oboznámi ho o výsledku ponukového konania a spolu
s oznámením o výsledku ponukového konania záujemcovi
predloží návrh uzatvorenia kúpnej zmluvy, ktorej predmetom
predaja bude uvedený majetok, a to medzi záujemcom ako
kupujúcim a NDS ako predávajúcim. S víťazným záujemcom bude
uzatvorená kúpna zmluva, pričom tento uhradí zálohovú faktúru
NDS vo výške 100% podľa odhadovaného množstva vyťaženej
drevnej hmoty. Na konci každého kalendárneho mesiaca sa
uskutoční zúčtovanie podkladov podľa skutočne odobratých
množstiev a vystaví sa zúčtovacia faktúra. Zúčtovacími podkladmi
pre tento účel budú vážne lístky potvrdené oboma stranami záujemcom ako kupujúcim a NDS ako predávajúcim.
b) v prípade, ak na jeden a ten istý jednotlivý majetok uvedený v
Prílohe č. 1 bude predložená ponuka od dvoch a viac rôznych
záujemcov, vyzve NDS všetkých záujemcov na účasť týchto
záujemcov v elektronickej aukcii,
c) v prípade, ak záujemca, ktorý predložil ponuku, nebude spĺňať
podmienky účasti ponukového konania a/ alebo bude z konania
ponukového konania NDS vylúčený, bude o tejto skutočnosti s
odôvodnením NDS oboznámený.

Povinné informácie a dokumenty 1.
o záujemcovi prekladané
záujemcom na nahliadnutie pri
2.
podpísaní kúpnej zmluvy
v prípade, ak na jeden a ten istý
jednotlivý majetok uvedený v
Prílohe č. 1 bude predložená len
jedna ponuka od jedného
záujemcu, skončením
ponukového konania bez
elektronickej aukcie formou
odpredaja tohto majetku
jedinému záujemcovi v rámci
jedinej ponuky na majetok NDS
prostredníctvom uzatvorenia
kúpnej zmluvy, ktorej
predmetom predaja bude
uvedený majetok, a to medzi
záujemcom ako kupujúcim a NDS
ako predávajúcim
Výhrady NDS
1.

čestné vyhlásenie záujemcu, že má usporiadané všetky záväzky
voči NDS a nie je v súdnom spore s NDS,
čestné vyhlásenie záujemcu, že nebol/ nie je v čase predloženia
cenovej ponuky na jeho majetok vyhlásený konkurz, počas
ponukového konania nebolo proti nemu začaté konkurzné alebo
reštrukturalizačné konanie, nebol proti nemu pre nedostatok
majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu.

NDS si vyhradzuje v rámci ponukového konania po celú dobu
trvania ponukového konania:
a) odmietnuť všetky predložené ponuky záujemcov,
b) meniť uvedené podmienky ponukového konania,
c) zrušiť ponukové konanie.
2. Do ukončenia ponukového konania NDS neposkytuje informácie o
jeho priebehu ani žiadne iné informácie, ktoré by mohli ovplyvniť
výsledky vyhodnotenia. Ponukové konanie sa považuje za
ukončené dňom účinnosti zmluvy na prevod vlastníckeho práva k
predmetu ponuky uzatvorenej s víťazným záujemcom, ak predtým
nedôjde k jeho zrušeniu zo strany NDS.
3. Vyhlásené ponukové konanie nie je verejným návrhom na
uzatvorenie zmluvy ani obchodnou verejnou súťažou v zmysle
platných právnych predpisov.
4. V prípade, ak na jeden a ten istý jednotlivý majetok uvedený v
Prílohe č. 1 bude predložená len jedna ponuka od jedného
záujemcu a NDS tomuto záujemcovi predloží návrh uzatvorenia
kúpnej zmluvy, ktorej predmetom predaja bude uvedený majetok
v Prílohe č. 1, a to medzi záujemcom ako kupujúcim a NDS ako
predávajúcim, avšak úspešný záujemca odmietne podpísať kúpnu
zmluvu, má NDS právo na uvedený majetok vyhlásiť nové
ponukové konanie.

Kontakt NDS pre ponukové
konanie

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Odbor nákupu a služieb
Oddelenie nákupu a predaja
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Mgr. Zuzana Oršuláková
02/58 311 614, 0911 505 139, zuzana.orsulakova@ndsas.sk
Ivonne Hrkotáčová
02/ 58 311 588, ivonne.hrkotacova@ndsas.sk obchod@nds.sk

IV.
Špecifikácia elektronickej aukcie v rámci ponukového konania formou elektronickej aukcie:
Podmienky vyhlásenia
elektronickej aukcie
Čas vyhlásenia elektronickej
aukcie
Podmienky a priebeh
elektronickej aukcie

Elektronická aukcia bude na jednotlivý majetok NDS uvedený
v Prílohe č. 1 vyhlásená len za podmienky, ak na tento majetok bude
predložená ponuka od dvoch a viac rôznych záujemcov.
NDS sa zaväzuje elektronickú aukciu vyhlásiť riadne a včas po splnení
Podmienky vyhlásenia elektronickej aukcie a všetkých záujemcov
o tejto skutočnosti informovať.
1. V elektronickej aukcii môžu záujemcovia predkladať nové cenové
návrhy, ktoré sú vyššie než predchádzajúci najvyšší cenový návrh
iného záujemcu („licitovať“), a to v neobmedzenom počte
smerom nahor, a to a do skončenia elektronickej aukcie.
2. Do elektronickej aukcie sa môžu prihlásiť len záujemcovia, ktorý
splnili podmienky ponukového konania.
3. Elektronická aukcia sa uskutoční prostredníctvom elektronických
zariadení na internetovej adrese https://www.eaukcie.sk.
Podmienky priebehu elektronickej aukcie tvoria Prílohu č. 2 tohto
ponukového konania formou elektronickej aukcie.
4. Minimálne 2 (dva) pracovné dni pred konaním elektronickej
aukcie bude zo strany NDS záujemcom- jej účastníkom na email
uvedený v ponuke v rámci ponukového konania doručená výzva
na účasť v elektronickej aukcii (ďalej len „výzva“).
5. V prípade, ak v rámci elektronickej aukcie predložia dvaja rôzny
záujemcovia o ten istý majetok uvedený v Prílohe č. 1 viac
rovnakých ponúk je úspešná tá ponuka toho záujemcu, ktorá bola
zaevidovaná elektronickým zariadením- serverom skôr (ako prvá).
6. Záujemca nesmie predkladať na ten istý majetok viac ponúk
v elektronickej aukcii stále s rovnakou cenou, a teda každá ďalšia
ponuka záujemcu na ten istý majetok NDS musí mať zvyšujúcu sa
tendenciu, pričom minimálna suma, o ktorú môžu záujemcovia
zvyšovať najvyššiu aktuálnu cenovú ponuku bude určená
v emailovej výzve NDS na účasť v elektronickej aukcii.
7. Východiskovou cenou majetku NDS v elektronickej aukcii bude
najvyššia cenová ponuka predložená záujemcom/ záujemcami,

Podmienky vyhodnotenia
a skončenia elektronickej aukcie

Oznamovanie o výsledku
elektronickej aukcie

Výhrady NDS

ktorí splnili podmienky ponukového konania, a ktorým bola
zaslaná výzva na účasť v elektronickej aukcii.
8. Zobrazovanou hodnotou v elektronickej aukcii pre záujemcov
bude výlučne aktuálna najvyššia cenová ponuka na majetok NDS
a pre konkrétneho záujemca aj cenová ponuka na majetok NDS
tohto konkrétneho záujemca.
9. Elektronická aukcia bude prebiehať prostredníctvom jedného
aukčného kola v trvaní 30 (tridsať) minút, pričom v prípade, ak
bude v posledných 3 (troch) troch minútach aukčného kola
najvyššia aktuálna cenová ponuka zvýšená, aukcia sa predĺži o
ďalšie 3 (tri) minúty. V prípade, ak v posledných 3 (troch) minútach
aukcie cenová ponuka nebude zvýšená, aukcia skončí uplynutím
stanovenej doby.
10.Po skončení elektronickej aukcie nebude možné záujemcami
upravovať svoje cenové ponuky v nej predložené NDS.
1. NDS zabezpečí prostredníctvom automatizovaného systému
vyhodnotenie elektronickej aukcie zostavením objektívneho
poradia ponúk podľa najvyššej ponúknutej ceny v danej položke
za jednotlivý majetok NDS uvedený v Prílohe č. 1 v eurách bez
DPH.
2. Úspešným záujemcom o majetok NDS uvedený v Prílohe č. 1 sa
stane ten záujemca, ktorý v rámci aukčného kola v elektronickej
aukcii ponúkol najvyššiu cenovú ponuku na konkrétny majetok
NDS špecifikovaný v Prílohe č. 1.
1. NDS oznámi do 3 (troch) pracovných dní odo dňa skončenia
elektronickej aukcie záujemcom písomne a/ alebo telefonicky a/
alebo emailom vyhodnotenie s oznámením:
a) úspešný záujemca - oboznámenie o výsledku elektronickej
aukcie a spolu s predložením návrhu na uzatvorenie kúpnej
zmluvy, ktorej predmetom predaja bude uvedený majetok, a
to medzi záujemcom ako kupujúcim a NDS ako predávajúcim.
S víťazným záujemcom bude uzatvorená kúpna zmluva, pričom
tento uhradí zálohovú faktúru NDS vo výške 100% podľa
odhadovaného množstva vyťaženej drevnej hmoty. Na konci
každého kalendárneho mesiaca sa uskutoční zúčtovanie
podkladov podľa skutočne odobratých množstiev a vystaví sa
zúčtovacia faktúra. Zúčtovacími podkladmi pre tento účel
budú vážne lístky potvrdené oboma stranami- záujemcom ako
kupujúcim a NDS ako predávajúcim.
b) neúspešný/-í záujemca/-ovia - informácia o neúspešnosti v
elektronickej aukcii.
1. NDS si vyhradzuje v rámci elektronickej aukcie po celú dobu
trvania elektronickej aukcie:
a) odmietnuť všetky predložené ponuky záujemcov,
b) meniť uvedené podmienky elektronickej aukcie,
c) zrušiť elektronickú aukciu.

Kontakt NDS pre elektronickú
aukciu

2. Do ukončenia elektronickej aukcie NDS neposkytuje informácie o
jej priebehu ani žiadne iné informácie, ktoré by mohli ovplyvniť
výsledky vyhodnotenia. Ponukové konanie formou elektronickej
aukcie sa považuje za ukončené dňom účinnosti zmluvy na prevod
vlastníckeho práva k predmetu ponuky uzatvorenej s víťazným
záujemcom, ak predtým nepríde k jej zrušeniu zo strany NDS.
3. Vyhlásené ponukové konanie formou elektronickej aukcie nie je
verejným návrhom na uzatvorenie zmluvy ani obchodnou
verejnou súťažou v zmysle platných právnych predpisov.
4. V prípade, ak po predložení kúpnej zmluvy, ktorej predmetom
predaja bude uvedený majetok v Prílohe č. 1 , a to zo strany NDS
úspešnému záujemcovi v elektronickej aukcii, medzi záujemcom
ako kupujúcim a NDS ako predávajúcim, úspešný (prvý) záujemca,
ktorý predloží najvyššiu ponuku odmietne túto s NDS uzatvoriť,
má NDS právo:
a) osloviť záujemcu, ktorý v elektronickej aukcii predložil druhú
najvyššiu ponuku s ponukou odpredaja majetku a takto
pokračovať až po posledného záujemcu v prípade, ak
záujemcovia podľa poradia neprejavia vôľu uzatvoriť s NDS
kúpnu zmluvu na uvedený majetok, alebo
b) zrušiť ponukové konanie formou elektronickej aukcie, alebo
c) vyhlásiť na predmetný majetok uvedený v Prílohe č. 1 nové
ponukové konanie za podmienok stanovených NDS alebo
d) vyhlásiť novú elektronickú aukciu na predmetný majetok
uvedený v Prílohe č. 1.
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Oddelenie nákupu a predaja
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
Mgr. Zuzana Oršuláková
02/58 311 614, 0911 505 139, zuzana.orsulakova@ndsas.sk

V.
Informácia pre dotknuté fyzické osoby v zmysle ustanovenia § 19 zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov „Informovanie dotknutých osôb“ je sprístupnené na našej webovej stránke
https://ndsas.sk/pravne-informacie/ochrana-osobnych-udajov

Príloha č. 1 Špecifikácia majetku
VYŤAŽENÁ DREVNÁ HMOTA
-drevná hmota – guľatinu v predpokladanom objeme 300 (tristo) ton
-drevná hmota – palivové drevo v predpokladanom objeme 2 000 (dvetisíc) ton
Drevná hmota - guľatina a drevná hmota – palivové drevo sa odpredávajú spolu.
Minimálna cena drevnej hmoty - guľatiny bola stanovená na 26,00,- Eur (dvadsaťšesť eur) bez DPH za 1
(jednu) tonu.
Minimálna cena drevnej hmoty – palivové drevo bola stanovená na 23,00,- Eur (dvadsaťtri) bez DPH za 1
(jednu) tonu.
Výrub dreva sa vykonáva v rámci stavby R2 Kriváň – Mýtna.

Príloha č. 2 Technické požiadavky pre prístup do elektronickej aukcie
Počítač záujemcu musí byť pripojený k Internetu. Pre bezproblémovú účasť v elektronickej aukcii je nutné
mať Microsoft Internet Explorer – minimálne vo verzii 11, Firefox – minimálne vo verzii 26, Google Chrome –
minimálne vo verzii 35.
Správna funkčnosť iných prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné mať v prehliadači
zapnuté súbory cookies.
NDS dôrazne upozorňuje záujemcov, že nezodpovedá za technické problémy s internetovým pripojením do
systému elektronickej aukcie. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, aby mali počas priebehu
elektronickej aukcie k dispozícii náhradný internetový zdroj pripojenia do systému elektronickej aukcie.
V prípade objektívnych a preukázaných technických problémov na strane NDS (napr. výpadok elektriny),
resp. poskytovateľa služby, sa bude elektronická aukcia opakovať v náhradnom termíne. V prípade
opakovania elektronickej aukcie bude záujemcom zaslaná výzva podľa zákona.
Záujemcom sa odporúča pravidelne si aktualizovať formulár na zadávanie ponúk, najmä v posledných
minútach súťažného kola elektronickej aukcie.
Na predkladanie ponúk sa neodporúča využiť posledných 10 (desať) sekúnd elektronickej aukcie. Dôležitým
momentom pri predkladaní návrhu je doručenie návrhu záujemca do systému eAukcie včas, pred uplynutím
ukončenia elektronickej aukcie. Treba pritom počítať s časom potrebným na úspešné odoslanie návrhu
prostredníctvom internetu, prijatie a spracovanie návrhu systémom eAukcie. Tento proces je ovplyvnený
viacerými faktormi, ako je momentálna rýchlosť prenosu údajov cez internet medzi počítačom záujemcu a
serverom systému eAukcie, veľkosť prenášaných údajov, parametre počítača záujemcu (HW a SW vybavenie),
momentálna vyťaženosť počítača, prípadne momentálna priepustnosť počítačovej siete LAN záujemcu a pod.
To znamená, že návrhy, ktoré boli do lehoty stanovenej ako ukončenie elektronickej aukcie do systému
eAukcie doručené a systémom eAukcie spracované - systém eAukcie zaznamená. Ak záujemca odošle návrh
v krátkom časovom intervale pred termínom ukončenia elektronickej aukcie, môže nastať situácia, že jeho
návrh nebude včas doručený a spracovaný systémom eAukcie a nebude zaznamenaný z dôvodu uzavretia
systému eAukcie presne v čase stanovenom NDS ako ukončenie aukcie.
Zadávanie ponuky:
Svoju ponuku môže záujemca zadávať len v prípade, že je kolo elektronickej aukcie aktívne. Svoju ponuku
zadá záujemca podľa Výzvy na účasť stanovených kritérií, vo Formulári pre zadávanie ponuky. Túto zadá pre
každú položku elektronickej aukcie a potvrdí kliknutím na "Potvrdiť ponuku". Umiestnenie záujemcu je
aktuálne k okamihu aktualizácie Formulára pre zadávanie ponuky, preto je dôležité pravidelne si ho
aktualizovať. Formulár pre zadanie ponuky si záujemca môže aktualizovať kliknutím na tlačidlo "Aktualizovať"
resp. stlačením klávesy "F5" (refresh prehliadača). V prípade, že je povolené automatické predlžovanie v
posledných minútach elektronickej aukcie, môže záujemca využiť tento čas na zadanie nových ponúk.
Keď je v rámci elektronickej aukcie dostupný "Chat", môžete na komunikáciu s NDS záujemca využiť aj túto
formu komunikácie.
Prihlásenie sa do elektronického výberového konania a Profil záujemcu/ užívateľa:

Do aukčného systému sa záujemca prihlási prihlasovacím menom a heslom. Po prihlásení si môže záujemca
upravovať svoj profil, resp. meniť si heslo. V prípade, ak záujemca heslo zabudol, môže si nechať vygenerovať
nové kliknutím na odkaz „Zabudli ste heslo?“ na prihlasovacej stránke. Ak bol použitý tzv. "Prístupový kľúč",
ktorý záujemca dostal ako súčasť výzvy, potvrdí svoj záujem o účasť vo výberovom konaní zadaním
"Prístupového kľuča", ktorý mu elektronickú aukciu sprístupní.
Kontakty:
V prípade akýchkoľvek problémov pred či v priebehu konania elektronickej aukcie bezodkladne záujemca
môže kontaktovať prevádzkovateľa aukčného systému eAukcie 8:
web: www.ebiz.sk
tel.: 02-6541 1356
---technická podpora--email: podpora@ebiz.sk
mobil: 0905 378 454

