Návod pro vložení nabídky účastníkem do eAukční síně v prostředí
eAukčního sw PROebiz
Zkrácený návod vás provede vyplněním (odesláním) přihlášky, přihlášením se a vložením nabídky do eAukční
síně. V případě dalších dotazů, neváhejte kontaktovat náš HOUSTON PROebiz:
Pevná linka:
cz:

+420597587111

E-mail:

houston@proebiz.com

SK:

+421 220 255 999

Web:

http://proebiz.com/hoyston

PL:

+48 222 139 900

EN (GSM):

+420 724 081 932

NAR marketing s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, www.proebiz.com

1C: 64616398, DIČ: CZ64616398,zapsaná v OŘ vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9176
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Pozvánka k eAukci
E-mailem jste obdržel Výzvu k účasti v eAukci veAukčnfm systému PROebiz. Jako první krok, si prosím,
prostudujte text Výzvy (Zadávací podmínky a Předmět) výběrového řízení. Ten se zobrazí po kliknutí na
příslušný odkaz ve-mailu. Pro zfskání přístupového klíče a přihlášení se do eAukce je nutné vyplnit přihlášku.
Formulář přihlášky naleznete v části Přihláška, pod tlačítkem "ZDE". V přihlášce je nutné vyplnit všechna
červeně označená pole tzv. povinné údaje. Přihlášku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat".
Dobry den,

toto je výzva k účasti v on-line vyberovein řízeni, které vyhlašuje společnost PROebiz.
Podminky a předmět výběrového řízeni naleznete po odkliknuti zde:

https://manualy.proebiz.com/pozvanka.php?idx=ed2d23d9873aled4d0403f88ee25a6c9&jazvk=cz

Za adininistraci výběrového řízeni;
3iří Špalek
PROebiz
telefon:
enaail: spalek(8proebiz. corn

Zapište vaši firmu do BASE - SDÍLENÉHO KATALOGU DODAVATELŮ eAukcnÍho systému PROebiz!
Více informací » htt^s://base.proebiz.com/

Výzva k účasti

v on-line výběrovém řízení pro

PROeDiZ

PROebiz
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Kancelářské potřeby pro tisk

Obecná

Přcatmét

Zadávací podmínky

Přihláška
Pro účast v elektronickém výběrovém řízeni je nutné vyplnit přihlášku, kterou si
můžete zobrazitlZDE.

Multikriieriátnť ho-dnocenÍ

Pnhláseným ůcastníkfim bude dle harmonogramu zaslán desetimfstný přístupový klíč.
Harmonogram

Kontakty

Nezapomeňte si před přihlášením zkontrolovat nastavení vašeho
prohlížeče. Více informací najdete v Návod.

Přihláška
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Přihláška k výběrovému (poptávkovému) řízení
Kancelářské potřeby pro tisk,
které proběhne elektronickou formou dne 19. 02.2014
Obchodní jméno/Jméno fyzické osoby* : | Office depot
Ulice :
Město;

PSČ:

Floriánova 2461
Hostivice

25301

Stát* : l Czech Republic

1C* : l 123456789

DIČ:
Bankovní spojení;
www: l www-

* |»»inné údaje

••wstse^^s&safss'weiss'sssaHlilVlllKwa^-'': ':
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Jméno osoby pověřené komunikací s administrátoorem
Jméno osoby pověřené komunikací s administrátorem* :

Miroslav Holec

Funkce ;

Pevné telefonní číslo pro komunikaci s administrátorem v

prSběhu výběrového řízení (formát +420 123 456 789) ;
Faxové telefonní číslo pro komunikaci s administrátorem v

prfiběhu výběrového řízeni (formát +420 123 456 789};

+420800771772

+420 800154 321

Mobilní telefonní číslo pro komunikaci s administrátorem
v průběhu výběrového řízení (formát +420 123 456 +420777178848
789)" :

E-mail pro zasláni přístupového klíče* : | informace@officedepotcc
* povinné údaje

Přístupové údaje
;" .Sví.

Přístupové jméno** :

toneryOOI

Přístupové heslo** :

•••••••••

Ověření hesla** :

•••••••••

(Min. dílka příst, jména je 8 znaki;

povinné údaje. Povolen* znalty jsou: pí<

(min. dílka hesla je 8 znak6;

(bez diakriUky), nslice

ř'naky.,-,_
Odeslat

Smazat
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Po úspěšném odeslání vyplněné přihlášky obdrží administrátor na straně vyhlašovatele e-mail s potvrzením

přijetí přihlášky. Účastníkovi je poté zaslán desetimístný přístupový klíč. Ten je nutný pro přihlášení do eAukční
síně spolu s přístupovým jménem a heslem, které jste si zvolili při vyplňování přihlášky.

Přihlášení se do eAukční síně
eAukční síň se nachází na webové adrese uvedené ve Výzvě nebo e-mailu s přístupovým klíčem (obvykle http://nazevfirmv.Droebiz.com). Tuto adresu si otevřete v internetovém prohlížeči. Do modrého pole v pravém
dolním rohu zadejte přístupové jméno, heslo a přístupový klíč a klikněte na OK.
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eAukční síň

Po úspěšném přihlášení se vám zobrazí eAukční síň. eAukce začíná zpravidla Vstupním kolem, kde zadáváte vaši
vstupní nabídku, poté obvykle začíná Kontrolní nebo přímo Aukční kolo. Informaci o aktuálně probíhajícím kole
naleznete vlevo horní části eAukční síně, spolu s časovým údajem, který zobrazuje počet dní-hodin-minutsekund do konce daného kola. Níže je zobrazen náhled eAukční síně při probíhajícím Aukčním kole s popisem
eAukčnísíně a návodem pro vložení nabídky.
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|001. Splatnost faktur (ve dnech)

++
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-aKT:'

něj. hodnota

Pro větší přehlednost popisu je eAukční síně rozdělena na části. Popis jednotlivých částí eAukční síně je uveden
níže.
l. Seznam položek

Na levé straně eAukční síně je uveden seznam položek, které jsou předmětem eAukce. Pokud je text
položky podtržený, je možné ji rozkliknout a zobrazit si bližší specifikaci položky, popř. stáhnout si přiložené
soubory (PDF dokumenty, JPG obrázky apod.). Poptávané množství položky naleznete ve sloupci
„Množství".

2. Vložení nabídky
Nabídku k položce vložíte velmi jednoduše, a to vepsáním částky a potvrzením klávesou Enter. Tímto je
vaše nabídka zapsána do systému. Nabídku vkládejte v pravém sloupci do řádku k jednotlivým položkám.
Systém pak automaticky provede součet všech položek vaší nabídky do celkové nabídkové ceny.
3. Volitelné podmínky

Mimo položek může eAukce obsahovat i Volitelné podmínky (Splatnost faktur, Záruku apod.). Volitelné
podmínky najdete zpravidla pod seznamem položek. Nezapomeňte tak při vkládání vaší nabídky vyplnit i
pole s Volitelnými podmínkami. Zadání je obdobné jako u položek, vepsáním nabídky a potvrzením
klávesou Enter. Je možné, že hodnoty Volitelných podmínek jsou již předdefinovány, pak klikněte na
tlačítko „Vybrat", vyberte odpovídající hodnotu a opět potvrďte tlačítkem „Změnit".
4. Pořadí
Vyhlašovatel eAukce vám může v průběhu Aukčního kola zobrazovat vaše aktuální pořadí. Zobrazování
aktuálního pořadí je volitelná funkce a odvíjí se od zvolené strategie vyhlašovatele nebo od platné
legislativy.
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5. Nejlepší nabídka
Vyhlašovatel eAukce vám může také zobrazit nejlepší nabídky u položek. Můžete tak zjistit, u které položky
máte nejlepší nabídku (je žlutě podbarvena). Zobrazení nejlepší nabídky u položek bývá aktivní v Aukčním
kole, ovšem obdobně jako u zobrazování pořadí, nemusí být tato funkce vyhlašovatelem využita.

Na úplnost vaší nabídky upozorňuje vykřičník. Bližší informace se zobrazí po najetí kurzorem na ikonu.
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Nezapomínejte prosím, že vaše nabídky zadané v eAukci jsou závazné. Z tohoto důvodu doporučujeme detailně
si prostudovat text Výzvy (popř. i přílohy) eAukce. S dotazy na předmět eAukce, se prosím, obracejte na
vyhlašovatele eAukce. Kontakty naleznete ve Výzvě. S technickými potížemi (nejde se přihlásit, vložit nabídku
apod.) vám rádi pomohou členové naší uživatelské podpory HOUSTON PROebiz.
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