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INŠTRUKCIE NA ÚČASŤ V ELEKTRONICKEJ AUKCII V SW PROEBIZ 
 

TECHNICKÉ NÁROKY eAUKČNÉHO SW PROEBIZ 

Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Na bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný 
jeden z podporovaných webových prehliadačov: 
 
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia (http://microsoft.com/ie) 
- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com) 
- Google Chrome (http://google.com/chrome) 
 
Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v prehliadači 
povolené vyskakovacie okná, javascript a zapnuté cookies. Návod, ako cookies vo webovom prehliadači povoliť, 
nájdete na http://proebiz.com/sk/podpora.  
 

PRIHLÁSENIE SA DO eAUKCIE 

Po prijatí Výzvy na účasť, v časti Prihláška, kliknite na odkaz „TU“. 
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Ak súhlasíte so všetkými podmienkami, ktoré sú uvedené vo Výzve na účasť, a zároveň ste sa oboznámili 
s Popisom aukčného prostredia PROEBIZ a beriete ich na vedomie, zvoľte „Pokračovať“.  
 

 
 
V Prihláške vyplňte povinné údaje (označené načerveno a hviezdičkou). Vaše prístupové údaje si zapamätajte!       
Po vyplnení zvoľte „Odoslať“. 
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Na vami zvolený email, ktorý ste vyplnili v Prihláške, vám príde desaťmiestny prístupový kľúč, ktorý s ostatnými 
prístupovými údajmi zadáte do prihlasovacieho dialógu na adrese domény eAukčného sw. (Namiesto 
prístupových údajov (meno a heslo) môžete použiť prihlásenie sa pomocou elektronického občianskeho 
preukazu - eID karty). 
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VSTUP DO eAUKČNEJ SIENE 

Na vstup do eAukčnej siene použite internetový odkaz (adresu), ktorý sa nachádza vo Výzve na účasť v časti 
„Všeobecné“. Kliknutím naň sa otvorí internetový prehliadač na adrese eAukčnej siene vyhlasovateľa. Bude 
potrebné zadať prístupové údaje (meno, heslo - ktoré ste si zvolili v prihláške (pripadne eID kartu) a kľúč - býva 
doručený e-mailom po vyplnení Prihlášky).  

 
 
Pokiaľ tieto údaje zadáte správne (heslo aj kľúč sú skryté), prebehne autentifikácia a otvorí sa eAukčná sieň. 
Desaťmiestny kľúč môžete kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne vložiť do príslušného 
políčka (napr. pomocou kláves Ctrl+V). Pozor, musíte mať označené iba znaky kľúča (na konci nesmie byť 
skopírovaná medzera). Do eAukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom eAukcie (začiatkom býva obvykle 
Prípravné kolo). 
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ODHLÁSENIE SA Z eAUKČNEJ SIENE 

Odhlásenie vykonajte pomocou tlačidla „Odhlásiť“, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu eAukčnej siene. 
Pokiaľ odhlásenie vykonáte zatvorením okna internetového prehliadača, do eAukčnej siene sa bude možné 
znovu prihlásiť až o 1 minútu. 

PRÍPRAVNÉ KOLO  

Prípravné kolo slúži na zadanie vstupných ponúk jednotlivých uchádzačov administrátorom v súlade s ich 
písomnými ponukami. Tento postup sa týka eAukcie podľa § 54 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní. V tomto kole nie je možné cenové ponuky, resp. iné hodnoty kritérií meniť a upravovať. Je možné 
využiť len chatovú komunikáciu. 
 

 
 

AUKČNÉ KOLO 

V Aukčnom kole už môžete upravovať svoje cenové ponuky iba smerom nadol. Každú zmenu hodnoty je opäť 
potrebné potvrdiť klávesom ENTER! Pokiaľ sa majú zobrazovať aj najlepšie hodnoty, zobrazujú sa v žltom stĺpci. 
Ak je hodnota vo vašom stĺpci podfarbená nažlto, znamená najlepšiu hodnotu pri danej položke.  
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V priebehu eAukcie, prosím, sledujte: 
- čas  do konca kola - jeho zmena potvrdzuje váš kontakt s eAukčným systémom.  
V prípade, že sa čas zastaví, stlačte kláves F5 na obnovenie zobrazenia eAukčnej siene. 
- komunikácia s administrátorom - nástroj na komunikáciu s administrátorom. Tu môžete on-line komunikovať     
s administrátorom. 
 
Aukčné kolo býva obvykle predlžované. Bližšie informácie o predĺžení nájdete vo Výzve na účasť v časti 
„Priebeh“. 
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Z technickej podstaty fungovania internetových systémov neodporúčame čakať s vkladaním cien v eAukčnej 
sieni na posledné sekundy prebiehajúceho kola. Takto zadané hodnoty nemusia dôjsť včas k serverovým 
systémom - napr. z dôvodu spomalenia internetového pripojenia, oneskorenej odozve webového prehliadača, 
resp. operačného systému. Môže sa teda stať, že ponuky v posledných 5-tich sekundách nemusia byť systémom 
bezvýhradne prijaté (akceptované). 
 
Celý priebeh eAukcie od odoslania Výziev na účasť až po ukončenie je zaprotokolovaný do Protokolu histórie. 
Všetky vykonané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení eAukcie vám môže byť 
ponúknutá možnosť zobrazenia Protokolu histórie a Protokolu o účasti. 
 

 
 
Tlačidlom „Zobraziť protokol“ sa vám zobrazí protokol o vašej účasti v eAukcii. Ako môže protokol vyzerať sa 
môžete pozrieť nižšie. 
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Po kliknutí na „Zobraziť históriu“ sa vám chronologicky zobrazia zmeny, ktoré ste počas eAukcie uskutočnili. 
 

 
 
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa technickej pomoci kontaktujte, prosím, Houston PROEBIZ 
telefonicky alebo e-mailom. 
 
Telefón:  

SK: +421 220 255 999  E-mail: houston@proebiz.com 

CZ: +420 597 587 111  Web: http://proebiz.com/sk/ 

PL: +48 222 139 900    

EN (GSM): +420 724 081 932 

  

 
 
 
 
 

 


