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eCENTRE
Společnost eCENTRE působí na českém trhu od roku 2006. Prostřednictvím sdružování poptávky, nastavování
technologických procesů a využití elektronických aukcí, pomáhá snižovat náklady domácnostem, podnikatelům
i organizacím veřejné správy. Svým klientům již ušetřila přes 1 miliardu korun. Společnost eCENTRE nabízí klientům
úsporu například v oblasti energií, služeb, telekomunikací a dalších položek.

Tisková zpráva 15.1.2016

eCENTRE nabízí rychlé řešení obcím. Vysoutěžení i změnu dodavatele
jim zajistí zdarma.
Stovky obcí, organizací, ale i jednotlivců, a to především z jižní Moravy se koncem roku
2015 dostaly do značně nepříjemné situace, když se dozvěděly, že jsou ohroženy jejich
dodávky energií. Tyto obce, ačkoliv platily řádně své zálohy na energie, nemají většinou
napřímo uzavřený smluvní vztah s dodavatelem energií, a tak až se zpožděním zjišťují, že
jejich platby nedorazily na účty dodavatelů.
Ačkoliv někteří dodavatelé ujistili obce, že jim energie neodpojí, obce musí nyní co nejrychlejší
cestou vysoutěžit dodávky energií, aby se jejich školy, školky a jiné organizace neocitly bez proudu
a tepla.
„Velmi nás mrzí situace, do které se poškozené malé obce a organizace dostaly. A jsme
připraveni jim z této situace pomoci tak, aby měli co nejdříve řádně zajištěné dodávky energií
a především vlastní smluvní vztah s dodavatelem a nemuseli se tak obávat podobného chaosu, ve
kterém se nyní bohužel ocitly,“ uvedl Petr Kostelný, ředitel společnosti eCENTRE, a.s.

Vysoutěžené ceny, zkontrolované podmínky, smlouva přímo s dodavatelem
Společnost eCENTRE každý měsíc soutěží ceny energií jak pro domácnosti, tak i pro firmy a obce,
které pak uzavírají smlouvu přímo s vysoutěženým dodavatelem. Smluvní vztahy i tok
financí tak nejsou řešeny přes žádného zprostředkovatele.
„Naše činnost spočívá v kontrole smluvních vztahů, analýze dosavadních plateb za energie,
realizaci výběrového řízení s využitím elektronické aukce a zajištění garantovaných podmínek
v nové smlouvě s vysoutěženým dodavatelem. Zajišťujeme tak našim klientům nejen výhodné
ceny, ale také administrativně právní servis spojený se změnou dodavatele, vysvětluje Petr
Kostelný.
Obce a organizace, které jsou situací kolem nezaplacených plateb poškozeny, by si měly zajistit
pokračování dodávek u libovolného obchodníka a poté využít sdruženou e-aukci.

Garantované podmínky a ceny až o 40 % nižší oproti ceníkovým
Poslední aukce eCENTRE se konala 6.1.2016 a řádně vysoutěžené ceny a podmínky mohou
do konce ledna využít firmy i obce.
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„Ceny energií stále klesají a dodavatelé energií na to zareagovali poklesem cen ve svých cenících
pro rok 2016. Ceny v aukci jsou však i oproti sníženým cenám nižší v řádech desítek procent,“
uvedl Zdeněk Svoboda, vedoucí realizace e-aukcí společnosti eCENTRE a.s.
Výsledky aukce to potvrzují. Průměrná dosažená úspora u zemního plynu u neregulované složky
dosáhla na neuvěřitelných 41,73 %. U elektřiny se úspora vyšplhala na 33,23 %. Dohromady
klienti v první lednové e-aukci ušetřili na energiích přes 1,4 milionů korun.
„Stačí, aby nás obce kontaktovaly. My na základě jejich podkladů zkontrolujeme smluvní vztahy
a prověříme stav jejich dodávek a doporučíme nejrychlejší postup pro nápravu. Obratem jim
zajistíme řádný smluvní vztah přímo s řádně vysoutěženým dodavatelem energií. Tyto služby
a právní poradenství jsou pro naše klienty zcela zdarma,“ sdělil Petr Kostelný.

Neuvěřitelné ceny i pro domácnosti
Už třetím rokem využívají princip sdružení poptávky do společné aukce také domácnosti.
Díky poslední aukci, která se konala 7.1.2016, lidé ušetřili desetitisíce korun v rodinných
rozpočtech.
Průměrná dosažená úspora u zemního plynu překročila magickou hranici 40 %
a zastavila se na konečných 43,32 %. U elektřiny úspora dosáhla na krásných 34,70 %.
Čtyřistadevatenáct rodin ušetřilo celkem 4,37 milionů korun. Průměrná úspora na jednu domácnost
tak vychází přes 10 tisíc korun.
Nabídka vysoutěžených cen e-Aukční síně eCENTRE je vždy časově omezená. Vysoutěžené ceny
z prvních lednových aukcí jsou přístupné do konce ledna. Stačí kontaktovat společnost eCENTRE.

Společnost eCENTRE, a.s. má za sebou 10letou tradici realizování transparentních
výběrových řízení s využitím e-aukce především pro veřejnou správu. V roce 2013 přinesla
na trh nový trend šetření nákladů prostřednictvím sdružených aukcí také pro domácnosti.
Rodinám, podnikatelům, městům a obcím, ale i organizacím jako jsou školy, školky,
či domovy pro seniory, tak společnost eCENTRE, a.s. od roku 2006 celkem ušetřila

1,35 miliardy korun.
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