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Příprava e-aukce 

Popis požadavku 
 
Restaurace zaměřená na 

italskou kuchyni byla oslovena 

naší firmou s nabídkou na službu 

výběrového řízení na roční nákup 

spotřebního materiálu. Provozní 

restaurace se rozhodl využít 

našich služeb a předložil nám 

odhadovanou roční spotřebu na 

položky: umělohmotné tašky a 

sáčky, folie, pytle, kelímky, 

vaničky, misky, umělohmotné 

příbory, tácky, brčka, míchátka, 

párátka, alobal, krabice na pizzu 

a dorty, svíčky, toaletní papír, 

papírové ručníky, dávkovače, 

ubrousky, čisticí prostředky, 

mýdla, osvěžovače. Podmínkami 

výběrového řízení byly co 

nejlepší cena, pravidelné měsíční 

závozy, splatnost 30 dnů od data 

dodání.  

 
Příprava 
 

Naše společnost poptala osm 

dodavatelů, šest jich předložilo 

ucelenou nabídku. Všechny 

položky byly poptány jednou 

celkovou cenou za na položky a 

množství. Aukce byla nastavena 

se třemi parametry. Prvním 

parametrem byla cena balíku 

nakupovaného zboží, jako  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iniciační cena byla stanovena 

cena v daném roce restaurací 

nakupovaného zboží. Dalšími 

parametry byla doba splatnosti 

30 dnů a pravidelný měsíční 

závoz.  Tyto parametry byly 

nastaveny tak, že je prodejci 

museli odsouhlasit, aby mohli 

v e-aukci nadále pokračovat. 

Účastníci byli námi zaškoleni do 

aukčního systému a jeho 

obsluhy.  

 
Průběh a výsledky 
 
Typ aukce:     anglická reverzní                  
Objem:                       250 000 Kč 
Počet účastníků:              6 
Počet příhozů:                        38 
Prodloužení:            14x5 minut 
Doba aukce:                        1:57 

Úspora:                      58 000 Kč 

v %                                 23,20% 

 
Grafické zobrazení průběhu aukce v celkové 

hodnotě  

 

 
 
 

Výsledkem aukce byla celková 

relativní úspora 23,20%, což  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

znamenalo 58 000 Kč. Doba e-

aukce byla 107 minut, včetně 14 

prodloužení po 5 minutách.  

Vítězná firma pak během 2 hodin 

dodala kupujícímu přehled 

nakupovaných položek s udáním 

ceny za položky, po přepočítání 

množstvím odpovídal přehled 

celkově vydražené ceně. 

Následovalo podepsání kupní 

smlouvy na vydražené zboží. 

Provozní obdržel po skončení 

aukce zprávu o průběhu e-aukce 

pro potřeby majitele. 
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Firma eeebid.com Inc. patří mezi 20 
předních světových dodavatelů 
aplikací pro řízení vztahů 
s dodavateli 
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