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Elektronické aukce jako nástroj snižování 

nákupních cen a nákladů firmy 
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Společnost eeebid.com Inc. je poskytovatelem elektronických 

služeb v oblasti řízení nákupů a vztahů s dodavateli. 

partneři:  

  

Německo 

Francie 

Švýcarsko 

USA 

JAR 

Argentina 

eeebid.com Inc.,      eeebid Kft.         SC eeebid SRL 

Česká republika        Maďarsko               Rumunsko 

Elektronické nákupní aukce jsou jednoduchým a účinným 

nástrojem pro získání nejlepších nákupních cen  a vyjednání 

podmínek nákupu  

  

      Praha                    Budapešť                    Bukurešť 

eeebid.com Inc. - USA 
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Japonská aukce – cena se automaticky snižuje o stanovený 

aukční krok, dodavatelé musí cenu v každém kole potvrdit, při 

nepotvrzení jsou vyřazeni a vítězem je poslední (nejnižší) 

potvrzená cena posledním zbývajícím dodavatelem  

 

Holandská a japonská aukce jsou vhodné při téměř 

monopolních dodavatelích 
 

Druhy nákupních aukcí 
Anglická reverzní aukce v reálném čase – dodavatelé nabízejí  

v kolech nižší cenu minimálně o stanovený aukční krok  

Holandská aukce – cena se automaticky zvyšuje o stanovený  

aukční krok do první nabídky (akceptace 1. dodavatelem) 
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 eeeBid.com – organizace výběrových řízení 

    příprava  

   zakázek 

     konzultace, 

    specifikace 

      průzkum  

   trhu 

         

    práce s 

    dodavateli 

       

  

 

Softwarová podpora: e-aukce 

  Help-desk Přidané služby, na přání dodavatele: 

 Help-desk 

Informace, 

podpora,  

zaškolení 

Nastavení e-aukce a 

parametrů s vahami 

Předání přístupových 

hesel a pozvání do e-

aukce 

 Vyhodnocení 

Individuálně dle požadavku kupujícího 

Určení 

dodavatelů 

kupujícím a 

dohledání 

dodavatelů 

eeebid.com.  

Určení 

parametrů 

cena, splatnost, 

záloha,  záruka 

Konzultace 

návrh na 

typ aukce  

    příprava  

   zakázek 

    příprava  

   zakázek 
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 Datum a délka konání 

 Způsob prodloužení  

 Váhy parametrů, ocenění parametrů 

 Vložení dat účastníků, dokumentů  

 Zobrazování pořadí  

 Zaslání přístupových práv účastníkům                                     

 

Nastavení e-aukce: 

        příprava  

      zakázek 

       konzultace 

      specifikace 

       průzkum  

       trhu 

         

  práce s 

     dodavateli 

       

      nastavení  

e-aukce 

 

   řízení 

    e-Aukce 

 

   vyhodnocení, 

      zpráva,  

   jednání 

eeeBid.com – organizace výběrových řízení 
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Průběh elektronického aukce: 

        příprava  

      zakázek 

     konzultace 

     specifikace 

       průzkum  

       trhu 

         

práce s 

   dodavateli 

       

      

    nastavení  

e-aukce 

 

 

   řízení 

    e-aukce 

 

   vyhodnocení 

       zpráva  

 

eeeBid.com – organizace výběrových řízení 

 Obvolání účastníků před začátkem aukce 

 Monitorování aukce 

 „Hot-line“ a „Helpdesk“ pro účastníky 

 Informování účastníků o výsledku aukce, poděkování za účast  
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 Kupující obdrží od naší firmy písemné vyhodnocení aukce s údaji 

o počtu účastníků, prodloužení a příhozů, doby trvání, dosažené 

úspoře (pro vedení firmy,  majitele, ISO) 

 Kupující má možnost převodu  všech dat do formátu excel          

Vyhotovení zprávy a možnost vyexportování dat do formátu Excel 

        příprava  

      zakázek 

       konzultace 

      specifikace 

       průzkum  

     trhu 

         

   práce s 

     dodavateli 

       

      nastavení  

e-aukce 

 

   řízení 

    e-Aukce 

 

 vyhodnocení, 

zpráva o  

  průběhu a 

výsledcích  

e-aukce 

eeeBid.com – organizace výběrových řízení 
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8 

Jak online e-aukce urychlují nákupní proces? 

E-aukce jsou v pohodě! - Jsou rychlé, transparentní a zábavné 

Kupující 

Běžné vyjednávání  E-aukce 

Kupující 

Dodavatel  

E-aukce se používá k získání nejlepší ceny na trhu v reálném čase 

tím, že nechá dodavatele soutěžit jednoho proti druhému v zájmu 

kupujícího 
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Průběh online aukce 

Přihozy na položky:  

 

Zboží „A“ 

 Zboží „B“ …. 

 

Cena „C“ 

Splatnost „D“ … 

 

 
 

 

1. dodavatel 

2. dodavatel 

... dodavatel 
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KUPUJÍCÍ POŘÁDÁ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

FORMOU E-AUKCE NA NÁKUP  

 20 ks vozů Opel Astra  

 10 ks vozů Škoda Fabia 

 

KUPUJÍCÍ MÁ DALŠÍ PODMÍNKY 

Co nejdelší splatnost  

Rok záruky navíc  

Příklad 

Nakupované 
zboží 

Nakupované 
zboží 

Parametr záruka rok navíc 

Parametr doba splatnosti  
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Aplikace více parametrů 

Nákup 

materiálu 

surovin 

služeb 

energií .... 

zboží„A“  cena (Kč) 

 termín dodání (dny)  

splatnost (dny) 

cena (Kč) 

10 

5 

85 

100 

Parametry jsou „ohodnoceny váhou“ v Kč podle požadavku kupujícího. 

Aplikace spočítá celkové náklady podle toho, jak který dodavatel přihodil na 

jednotlivé parametry.  

Dodavatelé po příhozu na všechny parametry ihned vidí svou pozici v aukci. 

zboží„B“ 

projekt parametry váha % zboží 
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Zohlednění podmínek (parametrů) poptávky: 

cena, splatnost, záloha a záruka, termín dodání,  

technické parametry, financování, následný servis apod.  

Celkové náklady (TCO) = cena + (splatnost x váha Kč) + (záruka x 

váha Kč) + log. náklady … 

 

Celkové náklady Kč = cena + (1 den x ∑Kč) x (záruka rok 

navíc x ∑Kč) + (doprava Kč) … 

Dodavatelé přihazují na jednotlivé parametry:  

Cena: nižší minimálně o aukční krok 

Splatnost: počet dnů x váha v Kč za 1 den 

Souhlas s podmínkami: pouze souhlas (ne=konec pro dodavatele) 

Aplikace pak vyhodnotí „přepočítané“ parametry  

váhami v Kč na celkové náklady a určí pořadí nabídek 
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Nabízející  
firmy 

 
 

Dodavatelé 

Euro palety 

Vyvolávací cena    165 Kč/paleta 

Historická cena      152 Kč 

Vítězná cena           130 Kč 

Příhozů                    29 

Účastníků                10 

Úspora                     14,5% 

Minimální aukční krok  1Kč 

Nastavení                 60 minut 

Doba trvání              70 minut 

Prodloužení             2 
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Zadavatel má přehled i formou grafu 

  Kupující sleduje vývoj  

  e-aukce v členění podle  

  dodavatelů, aktivit, času,  

  ceny, dosažené úspory,  

Dodavatelé jsou informováni o průběhu aukce podle 

požadavku zadavatele 
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Základní podmínky pro úspěšnost reverzních aukcí 

objem smlouvy  zájem dodavatelů 

 

 

dostatečný počet dodavatelů, min. 2 

 

 

dostatek poptávaného zboží na trhu 

 

 

jasná specifikace 

 

Úspora a 

úspěšné 

výběrové 

řízení 

 

 Suroviny 

 Materiál 

 Služby 

 Údržba 

 Zboží 

 Investice 

 Projekty 
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Výhody e-aukce 

 Nákup v tržních cenách  

 Nástroj na snižování nákladů firmy 

 Zkrácení času výběrového řízení na dobu aukce v hodinách 

 Snížení nákladů na celé výběrové řízení 

 Výborný vyjednávací nástroj dodacích a platebních podmínek 

 U prvních nákupů výrazné snížení cen 

 Nástroj na cenový průzkum trhu bez nutnosti nákupu 

 Forma profesionálního outsourcingu 

 Transparentnost výběrového řízení 

 Výborný protikorupční nástroj 

 Minimální náklady na e-aukce, platba z úspory 

 Odstranění rizika navyšování cen od dodavatele z důvodu 

aukčních nákupů jiných firem od tohoto dodavatele 
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Motivace nákupčího % na úsporách 

1. % z první dosažené úspory na položku, např. 5% 

2. % z následných nákupů za sníženou cenu, např. 2% 

JAK NA TO? 

 

CESTA, KTERÁ VEDE K ÚSPORÁM !! 
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Poskytování 

softwaru 

přes internet 

formou 

licence 

Podnikový systém pro 

analýzu nákladů, 

snížení výdajů, 

transparentnost 

výběrových řízení  

Strategické 

vyjednávání, 

porovnávání 

nabídek ve 

výběrových 

řízeních 

Práce s 

dodavateli, 

řízení 

vztahů s 

dodavateli. 
 

Smluvní 

vyjednávání, 

plnění a 

kontrola 

smluv 

Řízení 

nákupu a 

logistické 

procesy 

Široká 

aplikace 

elektronických 

nákupních 

nástrojů 
. 
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Aplikace eeebidQL vytvořená naší společnosti umožňuje a zahrnuje: 

 

 Přístup přes internet na adrese www.eeebid.com  

 Portál kupujícího tvořený webovou stránkou, který umožňuje přístup ke 

všem ostatním modulům, kalendáři, upomínkám, emailovému systému a 

přehledu úkolů a povinností ostatních členů týmu  

 E-aukce, které poskytují neomezený výběr různých aukčních nastavení a 

mnoha typů aukcí (japonské, holandské, reverzní...) podle potřeby 

 Katalog a objednávky, které umožňují provádění jednotlivých či 

katalogových zakázek  

 Řízení dodavatelských vztahů, které eviduje všechny údaje o 

dodavatelích a hodnotí jejich aktivity a umožňuje jim on-line aktualizaci 

dat.  

 Automatizace procesu uzavírání a uchovávání smluv včetně jejich 

doplňků a změn 

 Analýzy nákladů  firmy 

 Další funkce podle potřeb a přání zákazníka nebo našeho doporučení 

http://www.eeebid.com/
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Ceny za e-aukce 

 

Fixní částkou za jednotlivé aukce 

% z úspory za jednotlivé aukce 

Kombinací výše uvedených 

Paušální částkou při úplném poskytnutí 

licence 
 

 

 
Cena aplikace eeebidQL 

 

 Paušální částkou za poskytnutí licence 

 



© 2000-2011 eeebid.com Inc 

ELEKTRONICKÁ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 



© 2000-2011 eeebid.com Inc 

ELEKTRONICKÁ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 

Chcete vědět víc, chybějí vám některé informace či 

podrobnosti – kontaktujte nás ….  

Ing. Pavel Mysík 

eeebid.com Inc., o.s., Slavíkova 14, Praha 3 

222 231 307, 222 727 007, fax: 222 727 320 

pavel.mysik@eeebid.com                                               www.eeebid.com 

                                                    eeebid professional solutions 


