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Pravila elektroničkih aukcija PROebiz 
 

Ovaj dokument opisuje sredinu, osobe i postupke eAukcijskog softvera PROebiz tijekom pripreme, provedbe i 

procjenjivanja elektroničkih aukcija.  

 

I. Osnovni pojmovi 

• PROebiz: eAukcijski softver, njegov autor i glavni pružatelj usluga je tvrtka NAR marketing sa 

sjedištem u Ostravi, u Republici Češkoj.  

• Elektroničke aukcije (dalje samo eAukcije): dinamičko online uspoređivanje aktualnih ponuda 

dobavljača, odn. nabavljača. eAukcije omogućuju ponovno dostavljanje poboljšanih ponuda kao 

odaziv na zahtjeve oglašivača i konkurencijske ponude. eAukcije se provode u eAukcijskoj dvorani.  

• ERMMA : Engleska reverzibilna multistavčana i multikriterijska eAukcija (English Reverse Multi-item 

Multicriterial eAuction). 

• HOLLAND:  Nizozemska ticker eAukcija (Dutch ticker eAuction). 

• NIPPON: Japanska ticker eAukcija (Japanese ticker eAuction). 

• eAukcijska dvorana: zajednička sredina elektroničke tablice postavljene na Internetskoj mreži, koja 

omogućuje u stvarnom vremenu usporediti dostavljene i poboljšane ponude. O osobama koje imaju 

pristup u određenu eAukcijsku dvoranu odabrane eAukcije odlučuje oglašivač dodijeljivanjem ovlasti. 

• Oglašivač: tvrtka ili institucija koja izjavljuje svoj interes za kupnju, odnosno prodaju predmeta ili 

usluge u eAukciji te definira uvjete sudjelovanja u istoj eAukciji. 

• Sudionik: tvrtka ili druga osoba u poziciji dobavljača ili kupca, koja se za dobivanje predmeta eAukcije 

natječe tako da može dostavljati ili poboljšavati svoju ponudu, odnosno natječe se tako da dostavlja i 

poboljšava svoju ponudu, odnosno odgovara na zahtjeve oglašivača u eAukcijskoj dvorani. 

• Pružatelj usluga: tvrtka, institucija ili osoba koja pruža eAukcijski softver i znanja nužna za pripremu i 

provedbu eAukcije.  

• Administrator: osoba na strani oglašivača ili temeljem odluke oglašivača na strani pružatelja usluga, 

koja u eAukcijskom softveru vrši pripremu i provedbu eAukcije. 

• Promatrač: osoba koja temeljem odluke oglašivača može nadzirati tijek eAukcije. O opsegu dostupnih 

informacija za promatrače ovlašten je odlučivati jedino oglašivač ili administrator.  

• Poziv za sudjelovanje (dalje samo Poziv): elektronički dokument koji obuhvaća sve informacije u svezi 

predmeta i tijeka eAukcije. Dokument se šalje na e-mail adrese potencionalnih sudionika, odn. 

dostupan je na Internetskoj mreži. U nekim slučajevima također se može nazivati poziv u eAukciju. 

• Predmet eAukcije: isporuke, usluge ili građevinski radovi koji se potražuju, odn. nude od strane 

oglašivača.  
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• Uvjeti natječaja: kvalifikacijske pretpostavke i poslovni uvjeti definirani od strane oglašivača te 

njihovo ispunjenje od strane sudionika preduvjet je za sudjelovanje u eAukciji. 

• Izborni uvjeti: uvjeti koji su tijekom eAukcije predmet ponude sudionika.  

• Krugovi: unaprijed određeno vremensko razdoblje ili postupak tijekom kojega sudionik vrši radnje 

određene od strana oglašivača. Najčešće se radi o Ulaznom, Kontrolnom i Aukcijskom krugu. Tvrtke u 

nekim slučajevima rade u jednoj eAukciji s nekoliko Aukcijskih krugova koji se nadovezuju.  

• Protokoli: nakon završetka eAukcije, eAukcijski softver automatski generira protokole koji obuhvaćaju 

i dokazuju sve radnje ostvarene u eAukciji od početka pripreme pa čak do završetka eAukcije.  

II. Administrator 

Administrator u eAukcijskoj dvorani priprema oglašivače eAukcije. Izrađuje Poziv za sudjelovanje te ga šalje na e-mail 

adrese odabranih sudionika, odnosno stavlja na raspolaganje na Internetskoj mreži. Administrator snosi odgovornost za 

osiguranje sukladnosti postavki eAukcije s informacijama pruženim u Pozivu za sudjelovanje te za osiguranje tijeka cijele 

eAukcije.  

III. Sudionici 

Sudionik izrazi interes za sudjelovanje u eAukciji ispunjavanjem i dostavljanjem prijave oglašivaču, ista je sastavni dio 

elektroničkog Poziva. Za sudjelovanje u eAukciji prijavljuje se pomoću unikatnih pristupnih podataka koji se dobivaju 

nakon ispunjavanja i dostavljanja prijave za sudjelovanje. Sudionik je dužan čuvati tajnost ovih podataka te ne dopustiti 

zlouporabu istih. Ovo se odnosi i na slučajeve kada administrator omougći sudionicima drugi pristup u eAukcijsku 

dvoranu.  

IV. Tijek Aukcijskog kruga 

U trenutku otvaranja Aukcijskog kruga sudionici dobivaju informacije prema kojima mogu prilagođavati svoje ponude. O 

tome koje informacije će sudionici dobiti te na koji način će se ponude ocjenjivati bit će informirani u Pozivu, ili u 

drugim dokumentima u svezi eAukcije. 

eAukcija obično završava iscrpljenjem svih ponuda. To znači u trenutku kada u određenom vremenu nitko od sudionika 

ne dostavi bolju ponudu. Vremensko razdoblje za završetak eAukcije se prilikom dostavljanja ponude sudionika produlji 

za vrijednost koja odgovara postavljenim uvjetima za produljenje. U određeni trenutak eAukcija se zatvara te prestaje 

prijem ponuda.  

U opravdanim slučajevima oglašivač je ovlašten eAukciju završiti ručno.  

V. Procjenjivanje eAukcije 

Nakon završetka eAukcije oglašivač postupa u skladu sa svojim internim propisima i važećim pravnim poretkom. Odabir 

najpovoljnije ponude ili ponuda isključivo je na strani oglašivača, isto tako i odluka objaviti sljedeći krug eAukcije ili 

potpuno ukidanje, u slučaju javnih ustanova uvijek mora biti u skladu s važećim zakonskim propisima.  
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VI. Važenje i stupanje na snagu 

Pravila elektroničkih aukcija vrijede i na snazi su od 14. 01. 2015. godine. 

 

© nar, sentinet 

 
 


