Tisková zpráva: Výběrové řízení na dodavatele energií

Dobrým rozhodnutím k lepším smluvním podmínkám
Na základě žádosti zástupců vedení obce Vrané nad Vltavou se dne 8. 7. 2013
uskutečnila první elektronická aukce pro obyvatele Vraného nad Vltavou týkající se
dodávek energií do jejich domácností. Z důvodu získání co nejnižších cen bylo
sdruženo sedm českých měst a obcí, přičemž celkový objem odebíraných komodit se
nasčítal na 4 128 285 Kč a výsledná úspora čítala 21,97 %, což je necelý jeden
milion Kč.
První elektronická aukce pro domácnosti realizovaná společností Arch consulting s.r.o. dopadla
dle očekávání úspěšně. Celková průměrná úspora napříč všemi městy a obcemi
po odsoutěžení čítá 21,97 %, jenž odpovídá 907 125 korunám českým. Vítěznými dodavateli
se staly společnosti EP Energy Trading, a.s, která bude zajišťovat jednoleté dodávky
elektrické energie, a VEMEX Energie, a.s., jež se zavázala k dvouletým dodávkám zemního
plynu.

V naší obci se aukce na dodávky elektrické energie zúčastnilo 35 domácností. Pouze jeden
z účastníků ušetřil méně než garantovaných 15 % (konkrétně 10,48 %). Nejvíce domácností
se pohybovalo v intervalu 20 – 30 %. To také ovlivnilo i průměrnou úsporu naší obce, která
čítá 23,27 %. Obyvatelé naší obce tedy v souhrnu ušetřili 163 245 Kč.

Pro zařazení do sdruženého nákupu energií museli zájemci doručit organizátorovi roční
vyúčtování dané komodity a smlouvu se stávajícím dodavatelem, dále podepsat smlouvu
s organizátorem AukceJinak pro domácnosti. Na oplátku za jejich účast jim organizátor poskytl
15% garanci, což znamenalo, že pokud se nevysoutěží cena minimálně o 15 % lepší, nemusí
zájemce novou smlouvu podepsat. Tuto podmínku vedoucí k povinnosti podepsat nesplnilo
pouze 5 domácností z celkových 169.
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Organizátor realizované aukce pro domácnosti nyní nabízí stejnou příležitost i ostatním
občanům, kteří mohou pomocí sdruženého nákupu a elektronické aukce ušetřit finanční
prostředky své domácnosti. Více informací o této službě je k nalezení na webu provozovatele
online aukční sítě (www.aukcejinak.cz/domacnosti).
Kompletní výsledky jednotlivých komodit:
Elektrická energie:
Počet zúčastněných OM - 35 (vztaženo k doručovací adrese Zadavatele)
Počet sazeb - 8
Počet dodavatelů - 3 (ČEZ, PRE, 3E)
Objem spotřeby v MWh - 457,26
Celkový finanční soutěžitelný objem před aukcí – 701 589,- (včetně poplatku za OM)
Celkový finanční objem po aukci – 538 344,Celková finanční úspora – 163 245,- (včetně poplatku za OM)
Celková úspora v % - 22,67
Celková úspora v % - 23,27 (včetně poplatku za OM)
Průměrná cena jedné MWh před aukcí - 1487,Průměrná cena jedné MWh po aukci - 1150,-

Pro více informací kontaktujte:
Ing. Zuzanu Vrbovou
Marketing & PR managera
GSM: +420 725 161 952
zuzana.vrbova@archconsulting.cz
ARCH consulting s.r.o.
Lucemburská 2136/16, 130 00 Praha 3
https://www.aukcejinak.cz

O společnosti:
Společnost ARCH consulting s.r.o. vznikla 4. listopadu 2009 zápisem do obchodního rejstříku za účelem
poradenství a zastupování klienta v oblasti optimalizace a snížení nákladů prostřednictvím moderních
nástrojů (např. e-aukcí).
Rok 2010 a 2011 byl věnován zejména tvorbě metodiky práce, sledování komoditních burz a trendů
vývoje cen, certifikace ISO 27000 a přípravě vlastní verze aukčního software. Koncem roku 2011 byl
spuštěn projekt AukceJinak.cz.
O projektu AukceJinak.cz
Jedná se o komplexní službu, která pomocí odborného poradenství a následné elektronické aukce
umožní nakoupit danou komoditu či službu za výhodnějších podmínek (nejen cenových, ale např. i
prodloužení doby splatnosti faktur, eliminaci sankcí a pokut, nižší zálohy za služby nebo častějšího
vyúčtování). Důležité je zmínit, že se nejedná pouze o elektronickou aukci, ale že součástí je i zpracování
předběžné analýzy, příprava zadávací dokumentace, vyhodnocení nabídek, vyhodnocení e-aukce,
asistence při tvorbě smlouvy s novými dodavateli, předání kompletní dokumentace týkající se výběrového
řízení a právní zastoupení klienta.
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Komodity, na které se specializujeme:
● Elektrická energie
● Zemní plyn
● Telekomunikační služby
● Bankovní a úvěrové služby
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