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DÍKY VHODNÝM NÁSTROJŮM LZE UŠETŘIT MILIONY
Vysoké náklady na energie, nutnost centrálních nákupů ve veřejné správě, kontrola nákupů
organizací měst a obcí, vysoké náklady v odpadovém hospodářství, toto všechno jsou témata, o
kterých v poslední době slýcháme čím dál častěji. Zavedení Centrálního systému pro subjekty velké,
úsporné nákupy přes národní portál pro subjekty menší, sdružené nákupy energií pro organizace i
zdarma. Řešení všech výše uvedených oblastí dávno existují.
Subjeky veřejné správy mohou ušetřit miliony korun a to díky využití jednoduchých principů
sdružené poptávky a elektronických aukcí. Ušetřené finance pak mohou využít na další rozvoj,
podporu podnikatelů, nebo jakýkoliv jiný projekt, který obec či město potřebuje. I u menších obcí se
jedná o úspory v řádech i milionů korun.
ŘEŠENÍM JSOU ELEKTRONICKÉ AUKCE
Elektronické aukce představují jednání většího množství dodavatelů o ceně v reálném čase. Vítězem
aukce se stává dodavatelm s nejnižší nabídnutou cenou a zároveň s dalšími splněnými parametry
zadavatele. Jedná se o efektivní elektronický nástroj, který splňuje všechny požadavky zákona.
„Elektronické aukce je možné využívat u všech forem veřejných zakázek bez ohledu na jejich
předpokládanou hodnotu. Využitím elektronické aukce a s tím spojeného poskytnutého
administrativního servisu šetří úřady veřejné správy čas i peníze. Samotná aukce ale nestačí. Je
velmi důležité celou veřejnou zakázku pečlivě připravit a zadat přesná kritéria toho, co konkrétní
město, obec či organizace potřebuje. A právě tímto se zabývá tým našich odborníků na danou
problematiku, ať už jde o elektrickou energii, zemní plyn, telekomunikace, kancelářský materiál,
stavební zakázky, odpadové hospodářství, oslovování a vyhledávání dodavatelů na trhu, nebo
obchodování na komoditní burze,“ doplňuje Alice Mazurková, ředitelka marketingu a komunikace
společnosti eCENTRE, a.s.
CENTRALIZOVANÉ NÁKUPY JAKO FUNKČNÍ SYSTÉM
„Dnes již města a obce využívají elektronické aukce k řešení veřejných zakázek mnohem častěji
oproti předchozím letům, ovšem komplexní Systém sdružených nákupů, který využívá veškeré
principy agregované poptávky, tzn. systém, díky kterému mohou malé organizace nakupovat za
ceny těch velkých, využívá zatím pouze Statutární město Ostrava, které jej zavedlo v roce 2010. Od
té doby ušetřilo město s jeho 180 organizacemi více než 400 milionů korun,“ vysvětluje Vítězslav
Grygar, statutární ředitel společnosti eCENTRE, a.s., který tento speciální systém pomáhal městu
Ostrava zavádět.
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Statutární město Ostrava se se svými organizacemi se stalo vzorem v centralizovaném zadávání a
využívání e-aukcí k nákupu energií a dalších komodit mnoha městům, obcím a dalším organizacím
veřejné správy ČR. Prostřednictvím této služby nakupuje energie, potraviny, materiál technického
zabezpečení, zdravotnický materiál i vybrané služby. Hlavními výhodami takovéhoto agregovaného
nákupu je především sjednocení nakupovaných položek, transparentnost, omezená možnost
korupce a kontrola. Díky těmto faktorům se rozhodl podobný systém sdružených nákupů ve
spolupráci s eCENTRE, a.s. zavést v tomto roce také Moravskoslezský kraj, který čítá celkem 226
příspěvkových organizací.
ÚSPORNÉ NÁKUPY I PRO MALÁ MĚSTA
Systém sdružených nákupů je vhodný především pro kraje, ministerstva a větší města, ovšem ani
menší města nebo obce již nemusí zůstávat pozadu. K úsporným nákupům mohou využívat nový
jednoduchý nákupní portál PEO (Lidé sobě) společnosti eCENTRE, a.s., kde mohou nakupovat
běžné položky (kancelářské potřeby, úklidové a čistící prostředky atd.) za trvale nízké ceny z eaukcí. Navíc mohou města i obce využít aditivní služby tohoto portálu, kterými je analýza
dosavadních nákupů daného subjektu, multiregistrace do portálu pro větší balík organizací
či výsledný controlling nákupů.
ŠETŘIT MOHOU I FIRMY A DOMÁCNOSTI
Elektronické aukce se osvědčily nejen jako nástroj snižování nákladů pro veřejnou správu, ale také
pro firmy a domácnosti, které každý měsíc díky sdružení velkého objemu poptávky do elektronické
aukce dosahují výrazeného snížení stávajících cen energií. „Za poslední dva roky s námi ušetřilo
přes 25 tisíc rodin a více než 3 tisíce firem, přičemž nejčastěji se jedná o úspory na elektrické
energii a zemním plynu,“ komentuje situaci Alice Mazurková.
Elektronické aukce, které se rok od roku stávají populárnější a objevují se průběžně v dalších
oblastech, tedy nabízí možnost řešení úsporných nákupů, transparentních veřejných zakázek,
získání nejvýhodnějších dodavatelů daných komodit i snížení celkových nákladů pro veřejnou
správu, firmy i jednotlivé domácnosti.

PRAHA: Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, e-mail: ecentre@ecentre.cz
OSTRAVA: Nemocniční ul. 987/12, 702 00 Ostrava, tel.: +420 597 075 400, e-mail: ecentre@ecentre.cz
IČ: 27149862 │ DIČ: CZ 27149862 │ č. ú. 205515008/0300, ČSOB, a.s.
Společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9339

