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Popis požadavku 
 
Společnost z oblasti hutního 

průmyslu oslovila eeebid.com Inc. 

za účelem organizace nákupní e-

aukce na nákup palet. Naším 

úkolem bylo připravit on-line 

výběrové řízení na dodavatele tří 

druhů palet palety industriální, 

palety standardní a euro palety. 

Objem kontraktu byl celkem 

412000 Kč v cenách minulého 

období. Bylo osloveno 16 

dodavatelů a kupující obdržel 

písemné nabídky od 11 z nich.   

Nejlepší ceny na jednotlivé druhy 

palet ze všech nabídek byly 

vloženy do aplikace aukce jako 

ceny vyvolávací.  S požadavkem 

na co nejlepší cenu byla 

podmínkou i co možná nejdelší 

splatnost a dodání ve dvou 

dodávkách. 

 
Příprava 
 

Aukce byla nastavena se třemi 

parametry. Prvním parametrem 

byla celková cena na všechny 

druhy palet a množství. Toto 

nastavení bylo z důvodu, aby byl 

celkový objem pro účastníky 

zajímavý a byl pouze jeden vítěz, 

dalším parametrem byla doba 

splatnosti. Tento parametr byl 

nastaven tak, že jeden den 

splatnosti byl ohodnocen váhou – 

hodnotou v Kč. Tento parametr 

byl pak v e-aukci přepočítán 

společně s cenou do celkových 

nákladů,  

 

 

 

 

 

 

ceny (TCO). Parametr dodávky 

byl nastaven tak, že ho prodejci 

museli odsouhlasit, aby mohli v e-

aukci nadále pokračovat. Všichni 

účastníci byli zaškoleni firmou 

eeebid.com Inc. do aukčního 

systému a jeho obsluhy.  

 
Průběh a výsledky 

 
Typ aukce:      anglická reverzní                  
Objem:                        412 000 Kč 
Počet účastníků:             11 
Parametrů:                               3 
Minimální aukční krok: 1 000Kč 
Příhozy:                                    27 
Prodloužení:             12x5 minut 
Doba aukce:                        1:38 
Výsledná cena:        351  000 Kč 

Úspora:                      61 000 Kč 

v %:                                 14,80 % 
 

Grafické zobrazení průběhu aukce v celkové 
hodnotě s přepočítaným parametrem – splatnost. 

Total Cost of Ownership (TCO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Výsledkem aukce byla celková 

relativní úspora 14,8%, což 

znamenalo 61 000 Kč. Doba e-

aukce byla 98 minut, včetně 

prodloužení 12x5 minut.  Zvítězil 

prodejce, který nabídl 2. nejlepší 

celkovou cenu za palety, ale u  

 

 

 

 

 

 

doby splatnosti byla jeho nabídka 

delší než u ostatních nabídek a to 

70 dnů. Aplikace pak parametr 

splatnost (přepočtené doby 

splatnosti), vyhodnotila společně 

s cenou jako nejlepší nabídku. 

Vítězná firma dodala do 2 hodin 

po ukončení aukce přepočítanou 

celkovou cenu na ceny 

jednotkové na jednotlivé druhy 

palet a tyto ceny za ks pak uvedl 

do faktury. Dalším krokem byl 

podpis smlouvy s vítězem aukce, 

což se odehrálo off-line, mimo 

aukční systém eeebid.com Inc.  

 

Celý aukční proces byl nastaven 

a organizován naší firmou 

eeebid.com Inc., kupující obdržel 

po skončení aukce zprávu o 

průběhu e-aukce pro potřeby 

vedení firmy a ISO. 

 

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 
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