Zasady elektronicznych aukcji PROebiz
Ten dokument opisuje środowisko, osoby i procesy eAukcyjnego systemu PROebiz podczas przygotowania, realizacji i
oceny elektronicznych aukcji.

I. Podstawowe pojęcia
•

PROebiz: eAukcyjny software, którego autorem a podstawowym providerem jest firma NAR
marketing z siedzibą v Ostrawie w Republice Czeskiej.

•

Aukcje elektroniczne (dalej jako eAukcja): dynamiczne on-line porównanie aktualnych ofert
dostawców lub odbiorców. eAukcja umożliwia wielokrotne składanie poprawionych ofert w
odpowiedzi na zapotrzebowanie kupca i ofert konkurencyjnych. eAukcje są realizowane w sali
eAukcyjnej.

•

ERMMA: Angielska odwrócona wielopozycyjna wielokryterialna eAukcja (English Reverse Multi-item
Multicriterial eAuction).

•

HOLLAND: Holenderska ticker eAukcja (Dutch ticker eAuction).

•

NIPPON: Japońska ticker eAukcja (Japanese ticker eAuction).

•

Sala eAukcyjna: wspólne środowisko tabeli kalkulacyjnej, znajdującej się w sieci internetowej, co
umożliwia porównanie przedstawionych i ulepszonych ofert w czasie rzeczywistym. Wygłaszający
decyduje o osobach, które mają dostęp do określonej sali eAukcyjnej, wybranej eAukcji.

•

Wygłaszający: firma lub instytucja, która deklaruje swoje zainteresowanie kupnem lub sprzedażą
towaru lub usługi w eAukcji i definiuje warunki uczestnictwa w tej eAukcji.

•

Uczestnik: firma lub inna osoba jako dostawca lub kupujący, która bierze udział w eAukcji, w ten
sposób, że składa i poprawia swoją ofertę, ew. reaguje na wymogi wygłaszającego w sali eAukcyjnej.

•

Provider: firma, instytucja lub osoba, która dostarcza oprogramowanie eAukcyjne i wiedzę niezbędną
do przygotowania i realizacji eAukcji .

•

Administrator: osoba od wygłaszającego lub decyzją wygłaszającego, osoba od dostawcy, która w
eAukcyjnym systemie przygotowuje i realizuje eAukcję.

•

Obserwator: osoba, która decyzją wygłaszającego ma wgląd do przebiegu eAukcji. O zakresie
informacji dostępnych dla obserwatora decyduje wygłaszający lub administrator.

•

Zaproszenie do uczestnictwa (dalej jako Zaproszenie): dokument elektroniczny , który zawiera
wszystkie informacje na ten temat przebiegu eAukcji. Dokument zostanie wysłany na adresy e -mail
potencjalnych uczestników lub jest dostępny w Internecie .

•

Przedmiot eAukcji: dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagane lub oferowane przez
wygłaszającego.

•

Warunki postępowania: kwalifikacje i warunki handlowe, określone przez wygłaszającego, których
spełnienie jest warunkiem uczestnictwa w eAukcji .
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•

Warunki zmienne: warunki, które w trakcie eAukcji są przedmiotem oferty uczestnika.

•

Rundy: zdefiniowany czas lub część procesu, podczas którego uczestnik postępuje zgodnie ze
wskazówkami wygłaszającego. Najczęściej chodzi o rundę Wstępną, Kontrolną i Aukcyjną. Firmy w
niektórych przypadkach w ramach jednej eAukcji przygotowują kilka eAukcyjnych rund.

•

Protokoły: po zakończeniu eAukcji, eAukcyjny system automatycznie generuje raporty zawierające i
dokumentujące wszystkie działania prowadzone w eAukcji od początku przygotowań do jej
zakończenia.

II. Administrator
Administrator przygotuje eAukcję w sali eAukcyjnej wygłaszającego. Przygotuje Zaproszenie do wzięcia udziału i wyśle
je na adresy e -mail do wybranych uczestników lub udostępni je w Internecie. Administrator jest odpowiedzialny za
zapewnienie zgodności nastawienia eAukcji z informacjami zawartymi w Zaproszeniu do udziału w postępowaniu oraz
za przebieg całej eAukcji.

III. Uczestnicy
Uczestnicy wyrazili zainteresowanie udziałem w eAukcji poprzez wypełnienie i złożenie zgłoszenia, które jest częścią
elektronicznego Zaproszenia. Aby wziąć udział w eAukcji, loguje się wykorzystując unikalne dane dostępowe, nabyte
przy wypełnieniu i złożeniu zgłoszenia w sprawie uczestnictwa. Uczestnik jest zobowiązany do zachowania poufności
tych danych i nie pozwala na ich nadużywanie. Obowiązuje to także w przypadku, gdy administrator umożliwi
uczestnikom inny dostęp do Sali eAukcyjnej.

IV. Przebieg Rundy aukcyjnej
Na początku Rundy aukcyjnej, uczestnicy otrzymują informacje, według których mogą dostosować swoje oferty. O tym
jakie informacje zostaną pokazane i jak oferty uczestników będą ocenione, uczestnik dowie się z Zaproszenia, lub innych
dokumentów, dotyczących eAukcji. eAukcja zwykle dobiega końca po wyczerpaniu ofert. Odnosi się to do sytuacji, gdy
w określonym czasie żaden z uczestników nie złoży lepszej oferty. Termin zakończenia eAukcji zostaje przedłużony o
ustaloną wartość, która odpowiada określonym warunkom przedłużania postępowania. W danym momencie eAukcja
się zamyka i przestanie odbierać inne propozycje.
W uzasadnionych przypadkach, wygłaszający może zakończyć eAukcję ręcznie.

V. Ocena eAukcji
Po zakończeniu eAukcji wygłaszający postępuje zgodnie z swoimi wewnętrznymi przepisami i obowiązującym prawem.
Wybór najlepszych oferty czy ofert jest zależny wyłącznie od wygłaszającego, tak jak decyzja o ogłoszeniu kolejnej rundy
eAukcji lub jej całkowitego anulowania, co w przypadku instytucji publicznych, musi zawsze być zgodne z
obowiązującym prawem.

VI. Ważność i skuteczność
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Zasady aukcji elektronicznych wchodzą w życie od daty 14.01.2015.
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