PROGRESIVNÍ NÁKUP
POMOCÍ E-AUKCÍ
„...tento systém můžeme kvalifikovat
jako velice progresivní systém nákupu,
mezi jehož základní priority patří minimální časová náročnost vlastní realizace,
vytvoření rovnocenného konkurenčního
prostředí pro všechny zúčastněné dodavatele, vyloučení možnosti jakéhokoli
korupčního zásahu a výrazné snížení
nákupních cen...“
Získejte jednoduše vlastní zkušenosti
při využívání elektronických nákupních
aukcí. Víte, že pomocí elektronických
aukcí můžete ušetřit i více než 50 %
vašich nákladů?
Elektronická nákupní (reverzní) aukce
je speciální postup, umožňující osloveným dodavatelům vylepšovat v reálném
čase parametry svých nabídek, a to díky
informačním technologiím a internetu
nezávisle na místě, kde se jednotliví
účastníci eAukce v daný okamžik nacházejí.

důsledku také řešení případných sporů
pomocí arbitráže u Rozhodčího soudu
při Hospodářské komoře ČR a Agrární
komoře ČR.
eAukce
přinášejí mimořádnou transparentnost
nákupních procesů a jsou účinným protikorupčním nástrojem. Zároveň významně zkracují čas potřebný pro realizaci
výběrových řízení a snižují tak transakční
náklady o více než 50 % oproti běžnému
nákupnímu procesu. Hlavní a nejviditelnější výhodou eAukcí je ale snižování
nákupní ceny, které v dlouhodobém
průměru dosahuje 15 % proti stavu před
zavedením aukčního systému.

Naše nabídka
v rámci projektu Hospodářské komory
ČR splňuje všechny požadavky téměř
ideálně. Znalost tržního prostředí spojuje s informacemi o několika desítkách
tisíc tuzemských firem a s napojením na
Hospodářská komora ČR
další obchodní komory v EU s možností
prostřednictvím své regionální sítě
získávání informací o evropských dodapřináší pro všechny zájemce možnost
vatelích. Služba je postavená na softefektivního nákupu zboží a služeb
waru prověřeném více než dvouletým
pomocí aplikace, která je určena pro
provozem. Úspěšnost tohoto softwaru
uspořádání a organizaci reverzních aukcí. dokládá bezproblémová realizace tisíců
Aplikace pro eAukci umožňuje kromě
eAukcí, které zprostředkovaly nákupy v
ceny porovnávat i další kritéria, např.
celkové hodnotě desítek miliard Kč.
termín dodávky, splatnost atd.
Inovace a vývoj
Aukční software
zajišťuje vlastní analytický, marketingový
nevyžaduje žádné dodatečné instalace na a programátorský tým. Software pro
straně oslovených dodavatelů. Systém je eAukce je uživatelsky i funkcionálně
lokalizován v sedmi evropských jazycích, přizpůsoben nejnáročnějším podmínkám.
kterými jsou čeština, slovenština, angJiž více než deset let pomáhá řešit náličtina, němčina, polština, maďarština a
kupním specialistům proces výběrových
ruština. V případě potřeby lze software
řízení.
použít i pro prodej zboží nebo služeb.
Co je to vlastně eAukce?
Hlavní výhodou eAukcí Hospodářské
• výběrové řízení s nejvyšší mírou
komory ČR je, že není nutné cokoli slotransparentnosti
žitě instalovat do jednotlivých počítačů. • významný nástroj v rukou nákupčího
Snažíme se vám co nejvíce usnadnit cesk vyvolání anonymního legitimního
tu k moderním způsobům obchodování
tržního boje o zakázku
pomocí nových informačních technologií. • prostředek umožňující nákupčímu
Nabízíme Vám tedy nejen bezproblévyužívat svůj pracovní čas efektivmový průběh eAukce, ale i sofistikoně a neztrácet hodiny papírovou
agendou
vaný výběr dodavatelů a v konečném

•

•

•

nástroj k nejlepšímu pasivnímu
marketingovému průzkumu možností
dodavatelů a ke zjištění, jak to na
trhu s komoditou chodí
eAukce bývá základem dobrých
a korektních obchodních vztahů
mezi dodavateli a odběrateli, založeném na oboustranné důvěře
prostředek k certifikaci a hodnocení
dodavatelů

Postup
Pro vaši lepší představu tady v několika
bodech stručně popíšeme, jak taková
eAukce probíhá:
Připravíte si detailní popis souboru zboží
a služeb, které budete u dodavatelů
poptávat a tento popis vložíte s pomocí
našich odborníků do aplikace eAukce.
Aukční software rozešle automaticky
pozvánky k účasti v eAukci všem potencionálním dodavatelům. Zájemci z řad
dodavatelů potvrdí svou účast a souhlas
s podmínkami eAukce. V přesně stanovený den D a čas Č bude zahájeno soutěžní kolo elektronické aukce. Účastníci
mají možnost svou nabídku porovnávat
s aktuálně nejlepší nabídkou za každou
položku a vylepšovat své nabídky, přičemž nevědí, kolik je dalších účastníků,
kteří to jsou a ani neznají jejich ani své
pořadí.
eAukce probíhá tak dlouho, dokud se
mění nabídky. eAukce končí, pokud
v daném čase nedojde k žádné změně
v nabídkách.
Výhody eAukcí
• nákupy v objektivizovaných tržních
cenách
• modulárně nastavitelný proces kontroly podle potřeb zadavatele
• transparentnost celého procesu
výběrového řízení
• snížení transakčních nákladů o více
než 50 %
• snížení fixních (mzdových) nákladů
• u prvních nákupů skokové snížení cen
přesahující 10 %
• protokol o celkovém průběhu eAukce okamžitě po ukončení

Vyžádejte si více informací: rainisch@komora.cz

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
PRO PŘÍJEMCE DOTACÍ
Podle výsledků kontrol mají příjemci malé zkušenosti s organizací a formální správností výběrových řízení a toto je nejčastější zdroj chyb a následných korekcí. V novém období 2014-2020
bude u OP PIK bude požadováno posouzení výběrového řízení před podepsáním smlouvy.
Podle metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek musí příjemce splnit u výběru svých
dodavatelů mnoho formálních povinností.
Proto Hospodářská komora ČR nabízí organizování výběrových řízení pro příjemce dotací
pomocí elektronického tržiště, koncesovaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, plně
certifikovaným elektronickým nástrojem pro zadávání veřejných zakázek dle platné legislativy.
eTržiště je internetová aplikace, jejímž prostřednictvím zadávají zadavatelé snadno a rychle
veřejné zakázky.
•

eTržiště je přímo vytvořeno podle metodického pokynu
Národního orgánu kontroly Ministartstva pro místní rozvoj a zároveň i potřeb zadavatelů veřejných zakázek, kterým pomáhá jim s přípravou potřebných dokumentů, hlídá
čas zákonem stanovených lhůt pro každý krok výběrového
řízení, automaticky odesílá všechny potřebn mace ke zveřejnění na US ISVZ.

•

Přináší tak zjednodušení práce při zpracování veřejných
zakázek dle platné legislativy, finanční úspory, transparetní
výběrová řízení a aktuální přehled nad jejich stavem.

•

•

eTržiště je plně elektronický systém, v němž jsou úkony
zadávacího řízení prováděny elektronicky a nahrazují dosavadní listinný způsob zadávání veřejných zakázek.
Poskytuje ucelené prostředí pro veškerou potřebnou evidenci a archivaci všech dokumentů k veřejným zakázkám
v ektronické formě, což zaručuje zadavateli a následně
i kontrolnímu orgánu snadný a transparentní přístup ke
všem informacím o veřejných zakázkách.

•

Zajišťuje zodpovídání dotazů a poskytuje další informace
k veřejné zakázce v elektronické formě, přičemž komunikuje s dodavateli elektronicky prostřednictvím internetu
a tím výrazně šetří náklady na administrativu a čas strávený rozesíláním dopisů. Přitom naplňuje všechny požadavky
na transparentnost výběrových řízení.

•

Součástí eTržiště jsou elektronické aukce, které může zadavatel použít pro okamžité porovnávání a vylepšování nabídek všech dodavatelů v reálném čase

•

Zakládá profil zadavatele a zveřejňuje na něm všechny příslušné dokumenty, jako například zadávací dokumentaci,
smlouvy atd.

•

HKČR disponuje rozsáhlou měsíčně aktualizovanou databází dodavatelů - všech právnických osob a živnostníků (2,7 milionů záznamů) nejen se základními kontaktními
údaji, ale také s informacemi o předmětu podnikání podle
CPV kódů, počtu zaměstnanců, ročním obratu a údaji z finančních závěrek a informacemi o platební morálce.

Využívání eTržiště je pro zadavatele i dodavatele ZDARMA,
protože poplatky za používání hradí Ministerstvo pro místní rozvoj.

Neriskujte VRÁCENÍ DOTACE
a zaregistrujte se na e-trziste.ceskytrh.cz
Vyžádejte si více informací: rainisch@komora.cz

