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Elektronické výběrové řízení na nákup hutního  

 

   

 

 
 
 
 

 
Příprava a průběh 
 

Středně velký podnik působící v 

oblasti výroby ve  strojírenství 

oslovil naší firmu s požadavkem 

na uspořádání elektronické 

nákupní e-aukce na dodávku 8 

různých druhů plechů pro 

výrobu na 6 měsíců. Podmínkou 

výběrového řízení byla co 

nejlepší cena, pravidelné 

měsíční závozy a co nejdelší 

splatnost od data dodání.  

Kupující oslovil šest dodavatelů 

hutního materiálu. Všech 6 

dodavatelů předložilo nabídky a 

účastnilo se e-aukce. Iniciační 

cenou byla stanovena celková 

cena z nejlepší nabídky off line. 

Aukce byla nastavena s 10 

parametry, 8 parametrů tvořily 

jednotlivé druhy plechů, 

Parametr lhůta splatnosti byl 

nastaven tak, že jeden den byl 

ohodnocen částkou v Kč. 

Dalším parametrem byl souhlas 

s měsíčními závozy. Tento 

parametr byl nastaven tak, že jej 

prodejci museli odsouhlasit, aby 

mohli v e-aukci pokračovat. 

Účastníci byli zaškoleni firmou 

eeebid.com Inc. do aukčního 

systému a jeho obsluhy.  Pro 

daný typ výběrového řízení byla 

vybrána “Anglická reverzní 

aukce”, jež nejlépe odpovídala 

podmínkám výběrového řízení.  

 

 

 

 

 

 

 

Dodavatelé během e-aukce 

přihazovali na jednotlivé ceny, 

dobu splatnosti a souhlas 

s měsíčními závozy. Aplikace 

byla nastavena na vyhodnocení 

celkových nákladů (TCO), kde 

parametr lhůta splatnosti 

ohodnocený váhou v Kč za 1 

den byl započten do celkové 

ceny odpočtem.  Aukce byla 

nastavena na 30 minut s 

automatickým prodloužením.   

 
Výsledky 

 
Typ aukce:      anglická reverzní                  
Objem:                       3 860 00 Kč 
Počet účastníků:              6 
Počet příhozů:                        25 
Prodloužení:            17x5 minut 
Doba aukce:                        1:3 

Cena vítěze:           3 500 000 Kč 

 
Úspora:      360 000 Kč tj. 9,32% 

Výsledkem aukce byla celková 

relativní úspora 9,32%, což 

znamenalo 360 000 Kč. Doba e-

aukce byla 98 minut, včetně 17 

prodloužení po 5 minutách.  

Zvítězila firma, která nabídla 2. 

nejlepší celkovou cenu za plechy, 

ale u doby splatnosti byla její 

nabídka delší, na 65 dnů, než u 

ostatních nabídek. Aplikace pak 

parametr splatnost vyhodnotila 

společně s cenou jako nejlepší 

nabídku. Dalším krokem bylo  

 

 

 

 

 

 

 

podepsání smlouvy kupujícího s 

vítězem aukce, což se odehrálo 

off-line, mimo aukční systém 

eeebid.com Inc. Celý aukční 

proces byl organizován naší 

firmou eeebid.com Inc., kupující 

obdržel po skončení e-aukce 

zprávu o průběhu e-aukce pro 

potřeby vedení firmy a ISO.  
 
Grafické zobrazení průběhu aukce v celkové 

hodnotě s přepočítaným parametrem – 

splatnost. 
Total Cost of Ownership (TCO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt  

eeebid.com Inc., o. s. 
 

 
 
Slavíkova 14, Praha 3 
tel.: +420 222 231 307 
tel.: +420 222 727 320 
tel.: +420 222 714 007 

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

PŘÍPADOVÁ STUDIE E-AUKCE 

NÁKUP HUTNÍHO MATERIÁLU  
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