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Společnost eCENTRE je na trhu od roku 2006 a je odborníkem na elektronické aukce. Svým klientům ve veřejné správě
již ušetřila více než 824 milionů korun a stará se například o soutěžení tisíců položek zboží i energií či telekomunikačních
služeb pro Statutární město Ostrava a jeho organizace. Jen Ostravě v této oblasti společnost ušetřila téměř 200 milionů
korun. Jako první spustila také nový trend, kterým jsou e-aukce pro domácnosti.

Domácnosti ve městě Šenov uspoří na energiích bezmála 25 procent!
Město Šenov se zapojilo do květnové elektronické aukce na dodavatele elektřiny a zemního plynu.
Květnová aukce byla velmi úspěšnou, do aukce se zapojilo celkem 1 044 domácností a celkový
objem poptávky tvořil 36,109 milionů korun. Díky tomuto velkému objemu poptávky se dokázalo
uspořit 8,843 milionů korun.
Ze Šenova se k aukci přidalo 79 domácností, šlo o 69 smluv na elektrickou energii a 38 smluv na
dodávky zemního plynu.
Výsledky aukce Šenovany, kteří se do projektu, řízeného společností eCENTRE, zapojili, velmi
příjemně překvapily. Vždyť v průměru ušetří na energiích čtvrtinu nákladů. „Například domácnost,
která loni zaplatila za odběr zemního plynu 30 tisíc korun, v příštích dvou letech zaplatí něco málo
přes 22 tisíc korun ročně. Za příští dva roky tak ušetří jen na plynu 16 tisíc korun,“ řekla
marketingová manažerka pořadatele e-aukcí, společnosti eCENTRE, Alice Mazurková.
V Šenově dosáhly domácnosti velmi slušných úspor, v maximu to bylo dokonce přes 41 procent u
zemního plynu a více než 30 procent u elektřiny. V průměru ze domácnosti ušetří bezmála 26
procent nákladů na elektřinu a přes 24 procent nákladů na zemní plyn.
Elektronické aukce se rychle rozmáhají do těch, které pořádá společnost eCENTRE, se hlásí stále
více domácností. „To je také jedna z hlavních podmínek skutečně velkých úspor – dodavatelům se
u velkého objemu vyplatí jít na skutečně nízké ceny,“ řekl ředitel společnosti eCENTRE Vítězslav
Grygar.
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Kontaktní místo bude opět v rámci projektu otevřeno v Zasedací síni na Městském úřadě
v Šenově. Zde budou pro ty občany města, kterým se podařilo vysoutěžit v e-aukci lepší ceny,
připraveny smlouvy s vítězným dodavatelem
Kontaktní místo bude znovu otevřeno ve dny:
•

Středa 26. 6. 2013

•

Pondělí 1. 7. 2013

•

Středa 3. 7. 2013

•

Vždy od 13:00 do 17:00 hodin
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