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2 ÚVOD
Elektronická aukce představuje moderní způsob hodnocení nabídek, kdy jednotliví účastníci mohou
ve stanoveném časovém období své původní nabídky ještě upravovat, tzv. podávat nové aukční
hodnoty. Vyhlašovatel aukce vidí tyto změny okamžitě, vše se díky internetu děje v reálném čase.
V certifikovaném elektronickém nástroji CENT lze využít elektronické aukce jednak v rámci
veřejných zakázek a dále pak jako samostatnou akci výnosovou či nákladovou bez zadávacího řízení.

3 PŘIHLÁŠENÍ
Vaše přihlášení bude probíhat na internetové adrese elektronického nástroje CENT Města Uničov :
https://unicov.profilzadavatele-vz.cz/ (obrázek č. 1).
Obrázek č. 1 - Přihlašovací obrazovka
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Výzva k účasti v elektronické aukci s instrukcemi a přihlašovacími údaji Vám bude zaslána
prostřednictvím elektronického nástroje CENT a zároveň na Vámi sdělený e-mail ve lhůtě 2
pracovních dnů před konáním elektronické aukce. Doporučujeme dále postupovat dle pokynů ve
výzvě k účasti v e-aukci. Upozorňujeme, že Login (uživatelské jméno) i heslo jsou tzv. case sensitive,
tj. rozlišují se malá a velká písmena jak v uživatelském jménu, tak v heslu. Je třeba na to pamatovat v
případě problémů s přihlášením.
Přihlášení do systému CENT provedete prostřednictvím určeného identifikátoru a hesla a kliknutím
na tlačítko Přihlásit. Uvedeným způsobem se mohou přihlásit pouze oprávněné osoby, kterým byl
přidělen přístup do systému zadavatelem po splnění požadavků na účast v elektronické aukci.
Po přihlášení konkrétního uživatele systém přihlášeného uživatele identifikuje a umožní mu přístup k
výnosové elektronické aukci, u které projevil zájem o účast v této aukci

3.1 ZMĚNA PŘIHLAŠOVACÍHO HESLA
Pro prvním přihlášení doporučujeme provést změnu uživatelského hesla, kterou provedete po prvním
přihlášení přes pole ,,Detail uživatele“ viz obr. č. 2.

Obrázek č. 2 - Detail uživatele – změna hesla

Po rozkliknutí pole se Vám zobrazí kompletní informace o Vašem uživatelském účtu, kde v sekci
„Přihlašovací údaje“ provedete změnu hesla. Do lišty heslo vepíšete Vámi zvolené heslo a do lišty
Ověření hesla jej opíšete znovu. Po zadání hesla a jeho potvrzení potvrďte změnu tlačítkem uložit viz
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obr. č. 3.
Obrázek č. 3 - Změna hesla

Obrázek č. 4 - Systémová zpráva o aktualizaci hesla
Jakmile bude heslo změněno, systém Vás bude informovat o aktualizaci.
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3.2 ZAPOMENUTÉ HESLO
Pro případ zapomenutí hesla je v CENTu v levém menu položka Zapomenuté heslo (zobrazuje se jen
nepřihlášeným). Pro obnovu zapomenutého hesla je však potřeba znát přihlašovací jméno a emailovou adresu uživatelského účtu. Po vyplnění a odeslání je na uvedenou e-mailovou adresu zaslán
e-mail s instrukcemi pro nastavení nového hesla.
Jestliže uživatel-dodavatel nezná ani dvojici přihlašovací jméno – e-mail, je potřeba ověřit stav v
seznamu dodavatelů – položka Přehled dodavatelů v levém menu nebo v detailu vaší organizace v
případě vlastních uživatelů zadavatele.

4

ELEKTRONICKÁ AUKCE

4.1 VÝZVA K ELEKTRONICKÉ AUKCI
Před zahájením elektronické akce obdržíte v systému CENT zprávu (viz obr. č. 5) s Výzvou k účasti v
elektronické aukci. Po prvním přihlášení do systému Vám systém tuto zprávu automaticky zobrazí.
Bez přečtení této komunikace, Vám systém nedovolí dále pracovat se systémem.
Obrázek č. 5 - Nepřečtená komunikace

Zobrazením komunikace uživatel nahlédne do sekce přijaté individuální komunikace, kde se ukládá
veškerá elektronická komunikace v rámci systému CENT. Na obr. č. 6 je zobrazena nepřečtená
zpráva, která obsahuje dokument Výzvy k el. aukci.
Obrázek č. 6 - Přijatá zpráva – Výzva k elektronické aukci

Pro zobrazení detailu zprávy musí uživatel kliknout na předmět zprávy. Poté se zobrazí její detail,
který je vidět na obr. č. 7. Ze zprávy je možné si stáhnout dokument Výzvy k el. aukci, kde jsou
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uvedeny přesné instrukce o chystané el. aukci. Zejména termín, ve kterém dnu a čase bude daná aukce
probíhat. Z detailu zprávy je taktéž možné se prokliknout k veřejné zakázce (VZ).
Obrázek č. 7 - Detail zprávy – Výzva k elektronické aukci

Do doby ukončení příslušné elektronické aukce je možné do aukční síně přejít jednoduše pomocí
tlačítka vstup do aukční síně v bloku „Elektronická aukce“ na detailu odpovídajícího zadávacího
řízení v elektronickém nástroji CENT.

4.2 ZPŮSOB VYHLEDÁNÍ KONKRÉTNÍ ZAKÁZKY S AUKCÍ
Pomocí položky menu „Veřejné zakázky“ lze zobrazit přehledovou tabulku veřejných zakázek, v
jejímž záhlaví je možné filtrovat veřejné zakázky. Po přihlášení provedete výběr zobrazení veřejných
zakázek za uživatele a prostřednictvím tlačítka vytvořit přehled (viz obr. č. 8) Vám systém zobrazí eaukci, ke které jste byl zadavatelem přiřazen (viz obr. č. 9).
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Obrázek č. 8 - Vyhledání konkrétní zakázky s aukcí

Na konkrétní e-aukci se dostanete rozkliknutím názvu předmětné e-aukce viz obr. č. 9.
Obrázek č. 9 - Konkrétní zakázka s aukcí
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Následně se zobrazí informace o veřejné zakázce na výnosovou el. aukci, ve které máte nastavena
uživatelská práva pro možnost změny hodnot. Informace o průběhu e-aukce a možnost změny hodnot
budete provádět v liště Elektronické aukce, na kterou se dostanete proklikem viz obr. č. 10.
Obrázek č.
10 - Vstup
k e-aukci
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5 AUKČNÍ SÍŇ
5.1 PRŮBĚH E-AUKCE
Vzhled a funkcionalita aukční síně závisí na několika faktorech:
 zda aukce právě probíhá, nebo již byla ukončena,
 jaké údaje o průběhu e-aukce zadavatel zpřístupnil.
Kliknutím na blok „Elektronická aukce“, se zobrazí podrobnější informace o nastavení dané aukční
síně (jak bylo nastaveno v CENTu), zejména čas zahájení e-aukce a způsob jejího ukončení a dále
jaké informace jsou v průběhu e-aukce dodavatelům zpřístupněny:
Na obrázku č. 11 vidíte, jak vypadá aukční síň v případě ještě nezahájené e-aukce. Přihlášený uživatel
zde vidí informace o nastaveném termínu, ve kterém aukce proběhne.
Obrázek č. 11 - Nezahájená e-aukce

Ve stanovený termín se oprávněným uživatelům e-aukce zpřístupní viz obr. č. 12. Jakmile bude eaukce zahájena, uživateli se v sekci elektronická aukce zobrazí v poli akce ikona grafu, přes kterou se
uživatel dostane do aukční síně.
Obrázek č. 12 - Zpřístupněná e-aukce
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5.2 ZADÁNÍ NOVÝCH AUKČNÍCH HODNOT
Přihlášený uživatel zde vidí počáteční vyvolávací cenu, která byla v rámci daného aukčního kola
nastavena zadavatelem.
Pro změnu aukční hodnoty slouží pole Hodnota, která je zobrazena na obr. č. 13.
Obrázek č. 13 - Zpřístupněná e-aukce
Komentář [MM(1]: úprava posledních
3 minut a prodloužení o 3 minuty; min.
hodnota 1000
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Úpravy své nabídky v rámci e-aukce může provádět přihlášený uživatel, který k tomu má oprávnění.
Přihlášený uživatel zde vidí svou nabídku a pořadí, na kterém je umístěn v rámci dané e-aukce. Pokud
to zadavatel připustil, jsou vidět též nabídky ostatních účastníků, hodnoty nabídky, která je první v
pořadí. V detailu aukčního kola je zobrazen časový limit, který zbývá do konce aukčního kola.
Obrázek č. 13 zobrazuje účastníka Active Vision SE, který je umístěn druhý v pořadí. Při změně
aukční hodnoty v poli hodnota, přeskočí jeho pořadí do první pozice voz obr. č.14.
Obrázek č. 14 - Aukční síň v případě probíhající e-aukce – změna hodnot
Komentář [MM(2]: úprava posledních
3 minut a prodloužení o 3 minuty; min.
hodnota 1000
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5.3 UKONČENÁ E-AUKCE
Na detailu ukončené e-aukce lze přes nástroj lupy zobrazit Informace o aukci.
Obrázek č. 15 - Aukční síň v případě ukončené e-aukce

Obrázek č. 16 - Aukční síň v případě ukončené e-aukce – informace o výsledku

Z aukční síně se zpět na předmětnou veřejnou zakázku dostanete pomocí tlačítka „zpět do VZ“, které
se nachází ve spodní části stránky.
Pod drobečkovou navigací je zobrazen text „Aukční síň“ následovaný názvem veřejné zakázky, do níž
e-aukce patří. V levé boční liště je uvedeno jméno přihlášeného uživatele a odkaz pro odhlášení. Z
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důvodu bezpečnosti a zamezení neoprávněného přístupu se odhlašujte vždy, když opouštíte počítač.

5.4 INFORMACE NA STRÁNCE AUKČNÍ SÍNĚ
 Informace o aukci:
-

Čas do konce aukce – kolik hodin, minut a sekund zbývá do ukončení elektronické
aukce; pokud to zadavatel v nastavení aukce připustil, může se tento čas za splnění
určitých podmínek prodlužovat, viz. kapitola „Informace o nastavení elektronické
aukce“.

-

Moje aktuální pořadí – uvádí momentální pořadí nabídky přihlášeného uživatele v dané
e-aukci; tento údaj nemusí být zobrazen vždy, záleží na nastavení e-aukce ze strany
zadavatele.

-

Počet účastníků – uvádí počet uchazečů/nabídek, které soutěží v dané e-aukci; tento
údaj nemusí být zobrazen vždy, záleží na nastavení e-aukce ze strany zadavatele.

-

Detail nastavení e-aukce – viz. kapitola „Informace o nastavení elektronické aukce“.

 Moje nabídka – v tomto bloku se zobrazují parametry nabídky přihlášeného uživatele, které lze
v rámci e-aukce měnit. Uživatel s oprávněním ke změnám aukčních hodnot zde může
upravovat hodnoty kritérií své nabídky, viz. kapitola „Zadávání nových aukčních hodnot“
 Hodnocení nabídek – v závislosti na nastavení způsobu hodnocení nabídek zadavatelem jsou
zde zobrazovány informace o:
-

posledních platných hodnotách nabídky přihlášeného uživatele včetně předběžného
hodnocení a momentálního celkového hodnocení; tento řádek je zvýrazněn tučným
textem a silnějšími okraji a je zobrazen vždy,

-

aukčních hodnotách nejlepší nabídky; uvádí hodnoty kritérií momentálně nejlepší
nabídky; tento řádek nemusí být zobrazen vždy, záleží na nastavení e-aukce ze strany
zadavatele,

-

nejlepších aukčních hodnotách za jednotlivá kritéria – řádek uvádí nejlepší hodnoty
v rámci jednotlivých kritérií napříč všemi nabídkami; tento řádek nemusí být zobrazen
vždy, záleží na nastavení e-aukce ze strany zadavatele,

-

aukční hodnoty ostatních uchazečů – pokud to zadavatel připustil, zobrazují se také
hodnoty

nabídek

všech

ostatních

účastníků

e-aukce;

identita

předkladatelů

konkurenčních nabídek je utajena.
Způsob ukončení elektronické aukce:
 pokud po určitou dobu (např. 3 minut) před uplynutím času e-aukce nikdo z účastníků
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nevylepší svou nabídku tak, že se stane nejlepší, dojde k prodloužení e-aukce, tj. posune se čas
ukončení e-aukce o stanovený počet minut, aby ostatní účastníci měli možnost zareagovat na
tuto změnu úpravou svých nabídek.
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