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Kraj Vysočina má za sebou další elektronickou aukci na plyn a elektrickou energii.
Soutěží mezi dodavateli energií v elektronické aukci se ceny poprvé nepodařilo snížit.
Elektřina pro kraj a jeho příspěvkové organizace příští rok podraží přibližně o devět
procent, platby za dodávky zemního plynu budou v meziročním porovnání vyšší o 12
procent. Kraj bude ale stále nakupovat energie výhodněji než v roce 2010, řekl dnes
novinářům hejtmanův náměstek Vladimír Novotný.

  

Společný resp. sdružený nákup elektrické energie formou elektronické aukce organizuje Kraj
Vysočina pro 363 odběrných míst ve svých zhruba 130 organizacích.

  

Nabídku na dodávku elektrické energie předkládalo jedenáct licencovaných obchodníků.
Všechny nabídky byly po formální stránce správné a uchazeči se mohli účastnit elektronické
aukce.

      

  

Celková hodnota zakázky v cenách roku 2011 (audit)         50 563 608 Kč

  

Nejnižší nabídka před aukcí                                                  61 155 594 Kč

  

Nabídky po aukci na rok 2012 celkem                                  54 903 622 Kč

  

Celková úspora silové elektřiny pro rok 2012 po aukci         - 4 340 014 Kč

  

Celková úspora silové elektřiny pro rok 2012 před aukcí     -10 591 986 Kč
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Cena silové elektřiny po aukci stoupla v % o                        8,5

  

Cena silové elektřiny před aukcí by podle nejnižší

  

podané nabídky bez aukce stoupla v % o                 11,4

  

  

Dodávky zemního plynu pro Krajský úřad Kraje Vysočina a jeho příspěvkové organizace
představují celkem 243 odběrných míst. Elektronické aukce na dodávku zemního plynu se
účastnilo sedm  licencovaných obchodníků.

  

 Celková hodnota zakázky v cenách roku 2011                               81 718 205 Kč 

  

Nejnižší nabídky před aukcí na rok 2012 celkem                             103 996 860 Kč

  

Nabídky po aukci na rok 2012 celkem                                              91 950 837 Kč

  

Celková úspora zemního plynu po aukci pro rok 2012                    -10 232 632 Kč

  

Celková úspora zemního plynu před aukcí pro rok 2012                 -22 278 655 Kč

  

Cena po aukci zemního plynu po aukci stoupla v % o                     12,5                
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Cena zemního plynu před aukcí by podle nejnižší

  

podané nabídky bez aukce stoupla v % o                            27,2                

  

  

Z výsledků je patrné, že ve srovnání s loňským rokem nedošlo k poklesu ceny energií, ale
naopak k jejímu nárůstu. Je to dáno celkovou situací na trhu s elektřinou a zemním plynem, kde
ceny rostou již několik měsíců a do budoucna se rovněž přepokládá jejich růst. Nárůst ale byl
podstatně zmírněn provedenou elektronickou aukcí. Během elektronické aukce vidí účastníci na
internetu pouze nejnižší nabídku, ale neví, kdo ji podal. Mohou reagovat jen snížením své ceny.
Kraj Vysočina využil této moderní formy nákupu jako první z krajů již před třemi lety.

  

  

Jitka Svatošová
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