Návod pro účastníky - Elektronická aukce dle zákona
134/2016 v systému TENDERBOX
Tento dokument popisuje základní postup k účasti v elektronické aukci dle zákona 134/2016, práce s
elektronickým podpisem a postup při změnách aukčních hodnot v síni účastníka.
V případě problémů se můžete obrátit na technickou podporu Houston PROEBIZ v pracovních dnech
od 8:00 - 17:00, tel.: +420 597 587 111, e-mail: houston@proebiz.com.

I. AKTIVACE ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY
Do vaší e-mailové schránky obdržíte od zadavatele (administrátora) elektronické aukce instrukce k aktivaci
elektronické schránky s aktivačním odkazem. Kliknutím na aktivační odkaz v e-mailu se otevře okno pro zadání
přístupového jména a hesla, které si můžete libovolně zvolit. Po kliknutí na tlačítko Odeslat máte aktivovanou
vaši elektronickou schránku.

Do elektronické schránky Vám bude zadavatel (administrátor) elektronické aukce zpřístupňovat výzvu k
elektronické aukci. Všechny další kroky budete dělat po přihlášení do elektronické schránky, proto je nutné po
aktivaci schránky vyčkat na to, až se Vám v elektronické schránce výzva zpřístupní.
Je možné, že v průběhu času bude mít u různých zadavatelů více elektronických schránek, nicméně každou z
nich bude možné opakovaně aktivovat v případě, že zapomenete své přístupové údaje.
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II. VSTUP DO ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY
Do elektronické schránky vstoupíte vložením zvoleného jména a hesla do vstupních polí na portále na kterém
bude probíhat elektronická aukce. Klíč v tuto chvíli nebudete potřebovat, proto dané pole prozatím ponechte
prázdné. Informace k tomu, na jaký portál se máte přihlašovat bude dostupná u zadavatele (administrátora)
elektronické aukce.

Po přihlášení do elektronické schránky budete mít možnost zobrazit si výzvu ke konkrétní elektronické aukci
kliknutím na funkční ikonu ve sloupci Výzva.
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II. PŘIHLÁŠKA A KLÍČ DO ELEKTRONICKÉ AUKCE
Pro účast v elektronické aukci je nutné vyplnit přihlášku a podepsat ji elektronickým podpisem. Přihlášku si
zobrazíte kliknutím na funkční ikonu ve sloupci Přihláška v elektronické schránce.

Seznamte se s popisem aukčního prostředí, potvrďte seznámení zaškrtnutím políčka níže a klikněte na tlačítko
POKRAČOVAT.

V dalším kroku potvrďte kontaktní údaje kliknutím na tlačítko ODESLAT.
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V dalším kroku se spustí komponenta na podepsání přihlášky elektronickým podpisem. Pro správnou funkčnost
systému v práci s elektronickým podpisem je třeba mít připraven internetový prohlížeč s doplňkem a balíčkem
od společnosti I.CA, což si můžete zajistit instalací těchto prvků kliknutím na vyznačený odkaz níže v okně ve
kterém se snažíte přihlášku podepsat.
Pokud máte nainstalováno vše potřebné, zkontrolujte si, co podepisujete kliknutím na tlačítko PŘIHLÁŠKA a
postupujte dle instrukcí výběrem elektronického podpisu a kliknutím na tlačítko PODEPSAT PŘIHLÁŠKU.
Systém vás může vyzvat k vložení PIN kódu ke zvolenému certifikátu.

Pro správnou funkčnost systému v práci s elektronickým podpisem je nutné nainstalovat dva prvky
• Doplněk I.CA do používaného internetového prohlížeče
• Balíček I.CA PKIServiceHost (nutnost administrátorských práv k systému/přístroji)
Doporučujeme použít podporované typy internetových prohlížečů Google Chrome, Mozilla Firefox, anebo
Microsoft Edge. K instalaci balíčku I.CA PKIServiceHost je nutné mít administrátorská práva k systému/přístroji,
který používáte.
Ověření správného nastavení vašeho internetového prohlížeče spustíte kliknutím na tlačítko Spustit test a
úspěšným dokončením testu. Po úspěšném testu se vraťte na podepisovací okno komponenty a obnovte
seznam certifikátů kliknutím na tlačítko NAČÍST CERTIFIKÁTY.
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III. VSTUP DO SÍNĚ A ZMĚNY AUKČNÍCH HODNOT
Pro vstup do síně klikněte na funkční ikonu ve sloupci Vstup do síně v elektronické schránce.

V dalším kroku se spustí komponenta pro vložení klíče (který obdržíte po vyplnění přihlášky na váš e-mail z
předešlého bodu) a výběr elektronického podpisu, kterým se autorizujete ke změnám aukčních hodnot v síni.
Pokračujte vložením klíče, výběrem elektronického podpisu a kliknutím na tlačítko VSTUP DO SÍNĚ.
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Po úspěšném přihlášení do síně budete moci provádět dle harmonogramu k elektronické aukci změny hodnot
aukčních kritérií tak, že kliknete do buňky s hodnotou aukčního kritéria, změníte hodnotu a potvrdíte klávesou
ENTER.

Dle harmonogramu elektronické aukce Vám může být v síni zobrazováno pořadí, nejlepší hodnoty aukčních
kritérií, či jiné typy hodnocení, které zadavatel (administrátor) určil v podmínkách průběhu elektronické aukce.
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