Nižší náklady pro domácnosti. Firma eCENTRE chce vyhlásit elektronickou
aukci na energie pro občany Pustějova.
Elektronické aukce města a obce čím dál více využívají u veřejných zakázek, a to především na dodávky
energií. Jedná se obdobu dražby, která však probíhá on-line přes internet a ve které dodavatelé své nabídky
snižují a snaží se tak získat zakázku a klienta. Výhodou tohoto způsobu nakupování je průhlednost celého
průběhu nákupu a navíc fakt, že dodavatelé o svého klienta férově soutěží.
Jako první v České republice přišlo s touto službou pro domácnosti město Říčany, kdy starosta města
Vladimír Kořen v prosinci během vánočnich trhů vyhlásil tuto možnost jako "vánoční dárek občanům".
Občané Pustějova budou moci tuto službu začít využívat od listopadu 2013.
"Domácnosti jsou oproti firmám nebo orgánům veřejné správy v nevýhodě, protože jako jednotlivci mají
nižší objemy energií. Mají tak těžkou vyjednávací pozici. Pokud se podaří sdružit více domácností
dohromady, bude to pro dodavatele natolik zajímavý objem poptávky, aby mohli nabídnout výhodnější
ceny. Čím více domácností se zapojí, tím větší úspory je možné dosáhnout," uvedl ředitel společnosti
eCENTRE, která aukci pro domácnosti bude zajišťovat.
Přihlásit se mohou jednotlivé domácnosti i bytová sdružení. Pořádající firma převezme podklady, sdruží
jednotlivé domácnosti a stanoví přesné podmínky, které musejí dodavatelé dodržet. Poté osloví všechny
dodavatele energií na trhu, aby o celou skupinu domácností soutěžili v on-line elektronické aukci.
Tento způsob nákupu neni výhodný jen pro občany, ale i pro dodavatele, kteři tímto způsobem mají šanci
získat celou skupinu nových zákazníků. Pro občany je tato služba úplně ZDARMA. Pořadatelské firmě
neplatí za zprostředkování e-Aukce nic ani město. Aukční poplatek zaplatí firmě po ukončení aukce
dodavatel, jenž e-aukci vyhraje.
Chtějí-li se občané do aukce zapojit, je potřeba, aby přišli na kontaktní místo, kde podepíšou smlouvu
s pořadatelskou firmou eCENTRE. Tato smlouva je bezúplatná, ale definuje práva a povinnosti obou stran.
Kromě toho občan předá pouze kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny a zemniho plynu včetně
všech případných dodatků, a dále kopii ročního vyúčtování. Nic víc neni třeba.
Veškeré dotazy občanům zodpoví nezávislý obchodní zástupce společnosti eCE TRE na setkání
s občany uskutečněné dne 10. září 2013 v 17.00 hodin v sále obecního úřadu v Pustějově, který bude
dále zajišt'ovat sběr podkladů od občanů, a to každé úterý počinaje 17. září 2013 a konče 1. říjnem od
14,00 do 17,00 hod. v sále obecního úřadu v Pustějově.
Chtějí-li se občané zapojit do e-Aukce, je třeba:
Uzavřít smlouvu s pořadatelskou společností eCENTRE, a.s.
Přinést kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny / zemního plynu
Přinést kopii ročního vyúčtování energií
Upozorňujeme, že podklady nenl možné zasílat e-mailem. Veškeré podklady je nutné předat v tištěné
podobě, tedy osobně na Kontaktním místě, nebo zaslat poštou na adresu:
eCENTRE, a.s.
ing. Jindřich Sedlář
Nezávislý obchodní zástupce
Pohoř 24
742350dry
Kontaktní místo bude otevřeno:
V sále obecního úřadu v Pustějově
Od 17. září do 1. října 2013 každé úterý od 14,00 do 17.00 hod.
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