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Nákupní software - příručka pro dodavatele
Nákupní software (www.nakupni-software.cz) je nástrojem pro transparentní nákupy materiálu, zboží
nebo služeb. Vše je založeno na principu reverzní (resp. nákupní) aukce. Následující stránky popisují, jak
se jako dodavatel můžete snadno zúčastnit výběrového nebo poptávkového řízení organizovaného vaším
potenciálním nebo stávajícím zákazníkem (=zadavatelem).

Pozvánka
do výběrového řízení
Na počátku je pozvánka, kterou jste
pravděpodobně obdrželi od zadavatele
e-mailem (je tomu tak ve většině případů;
někdy můžete dostat pozvánku např.
faxem, není to ale obvyklé). V pozvánce
naleznete veškeré informace potřebné pro
vložení vaší cenové nabídky. Je to zejména
aukční klíč a informace o termínech
reverzní aukce.
Pokud by vám pozvánka opakovaně
nedorazila, podívejte se do složky
Nevyžádaná pošta v mailovém programu.

Postup přihlášky do
výběrového řízení
a vyplnění cenové nabídky
Do výběrového řízení se nejprve musíte autorizovat, tedy potvrdit, že znáte aukční klíč (viz výše). To
znamená, že jste byli do reverzní aukce pozváni zadavatelem a počítá se s vámi.
Poté přistoupíte k akceptaci aukce. to znamená, že přistoupíte k aukčním podmínkám zadavatele, případně
vyplníte informace související s vaší nabídkou. Typicky jde o souhlas s Všeobecnými nákupními podmínkami
zadavatele, potvrzením doby splatnosti vašich faktur apod. Podle přání zadavatele mohou být tyto podmínky
povinné, tedy bez jejich akceptace se nemůžete výběrového řízení zúčastnit. Máte-li pochybnosti, kontaktujte
přímo zadavatele výběrového řízení.
Teprve po akceptaci se můžete připravit a zúčastnit se vlastního výběrového řízení. O jeho výsledku vás bude
informovat zadavatel. Počítejte s tím, že reverzní aukce je v komerční sféře obvykle součástí výběrového řízení
- to znamená, že po ukončení aukce bude s vybranými dodavateli nejspíše následovat ještě další kolo jednání.
Na další stránce jsou ukázány jednotlivé fáze výběrového řízení.

Přihlášení se do Nákupního softwaru - části pro dodavatele
Od zadavatele jste e-mailem získali přihlašovací jméno a heslo do dodavatelské části Nákupního softwaru
(pozor na velká a malá písmena a také přehozená písmena Y a Z!). Pokud tento přístup nemáte k dispozici,
kontaktujte zadavatele výběrového řízení, kterého se chcete zúčastnit.
V tomto e-mailu (a také v pozvánce ke konkrétnímu
výběrovému řízení) najdete také internetovou adresu,
na které se můžete přihlásit.
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Autorizace reverzní aukce
V levém sloupci klikněte na Aukce k autorizaci. Pokud jste byli přizváni k nové reverzní aukci, po kliknutí na
její název dostanete možnost stvrdit svůj zájem o účast v aukci vyplněním aukčního klíče, který jste obdrželi
v pozvánce k aukci (obvykle e-mailem). Bez vyplnění aukčního klíče nemůžete pokračovat dále.
Pokud aukční klíč neznáte, můžete kontaktovat přímo zadavatele reverzní aukce - kontakty na odpovědnou
osobu viz modré pole vpravo nahoře.

Po úspěšné autorizaci aukce můžete kliknutím postoupit k dalšímu kroku - k akceptaci podmínek aukce. Viz
obrázek níže.
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Akceptace reverzní aukce - potvrzení aukčních podmínek
V tomto kroku potvrdíte všechny aukční podmínky zadavatele, případně odpovíte na dotazy související
s výběrovým řízením.
Budete-li potřebovat více informací ke konkrétní aukční podmínce, můžete na ni kliknout. V takovém případě
se zobrazí podrobnosti (pokud je zadavatel uvedl). Případně můžete zadavatele kontaktovat přímo mailem
nebo telefonicky, viz kontaktní informace v modrém poli vpravo nahoře.
Počítejte s tím, že některé aukční podmínky mohou být povinné, tedy bez jejich odsouhlasení nedostanete
možnost zúčastnit se výběrového řízení.

Po úspěšné akceptaci podmínek aukce můžete kliknutím postoupit k hlavnímu kroku - k účasti na vlastní
aukci. Viz obrázek níže.
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Reverzní aukce - než to vypukne
V levém menu v části Běžící aukce naleznete všechny aktuální reverzní aukce daného zadavatele, kterých se
můžete zúčastnit.
Termín vlastní reverzní aukce naleznete v hlavní části obrazovky. Červeně je zdůrazněno, za jak dlouho
reverzní aukce začne. Do té doby máte čas připravit se - například spočítat si marže a rozhodnout se, jaká
bude vaše maximální sleva, kterou jste ochotni zadavateli v případě nutnosti (podle vývoje situace) nabídnout.
Nezapomeňte, že obvyklá doba trvání aukce je pouhých několik desítek minut - buďte proto připraveni.

Položka, kterou zadavatel
poptává. Po kliknutí na
položku se dozvíte více
informací (pokud je zadavatel
uvedl)

Množství, které zadavatel
poptává, a jeho jednotka

Jakmile aukce začne (viz
červený odpočet času výše),
můžete do tohoto pole zadat
svou cenovou nabídku

Doporučení: hlídejte si začátek aukce (viz červený odpočet času). Teprve až reverzní aukce skutečně začne,
můžete vkládat svou cenovou nabídku. Buďte připraveni a získejte svou zakázku!
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Reverzní aukce běžící - zde získáte svou zakázku
Jakmile reverzní aukce skutečně začne, poznáte to v hlavní části obrazovky menu Běžící aukce. Nyní můžete
vkládat cenové nabídky.
Poptávkové kolo aukce (tzv. nulté kolo)
Reverzní aukce je obvykle rozdělena do dvou po sobě následujících kol - první kolo je poptávkové a trvá
většinou jen několik minut. V tomto kole aukce vkládáte svoji úvodní cenovou nabídku. Tlačítko pro uložení
cenové nabídky naleznete na konci formuláře („Uložit nabídku“).
Řádné kolo reverzní aukce
Po ukončení poptávkového kola během pár minut (podle nastavení zadavatele) začne tzv. řádné kolo reverzní
aukce. Zde již aktivně soupeříte s ostatními dodavateli o získání zakázky, resp. o nejlepší cenovou nabídku pro
zadavatele. Vždy po vyplnění ceny u konkrétní položky stiskněte tlačítko Potvrdit na konci řádku.
Doporučení: sledujte pozorně čas do ukončení aukce (obvykle aukce trvá cca 45 minut) a pořadí svých
cenových nabídek.

Položka, kterou zadavatel
poptává. Po kliknutí na
položku se dozvíte více
informací (pokud je zadavatel
uvedl)

Množství, které zadavatel
poptává, a jeho jednotka

Pole pro vaši
cenovou nabídku

Stisknutím tlačítka
Vaše pořadí mezi
vložíte svou cenu
zúčastněnými
dodavateli v cenovém
porovnání (pro zadavatele
nemusí být jediným kritériem).
POZOR: vaše pořadí se
Vaše aktuálně platná
průběžně mění podle nabídek
cenová nabídka
ostatních dodavatelů.

Nejnižší nabídnutá cena
mezi všemi dodavateli
(buďte levnější!)

Pokud u některé aukční položky uvidíte text nejlepší (sdíleno), resp. 1/x (sdíleno), znamená to, že jeden nebo
více konkurentů nabízí vyhlašovateli aukce stejně nízkou cenu jako vy. Chcete-li v takovém případě s vaší
cenovou nabídkou vyhrát, měli byste svou cenu ještě o něco snížit.
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Po ukončení řádného kola reverzní aukce zadavatel nabídky jednotlivých dodavatelů vyhodnotí a bude vás
kontaktovat s výsledkem. Podle okolností a informací od zadavatele (z pozvánky, kterou jste obdrželi k reverzní aukci) je možné, že s vybranými dodavateli proběhne ještě další kolo jednání.
Po ukončení reverzní aukce si kdykoli můžete zpětně prohlédnout svou finální cenovou nabídku v části
Ukončené aukce (na monitoru viz menu v levém sloupci).

Změna hesla, doplnění údajů o
dodavateli
Pokud chcete změnit své heslo pro přihlášení do
dodavatelské části Nákupního softwaru, nebo
doplnit informace o své osobě (telefonní číslo,
ICQ, Skype atd.), klikněte v dodavatelské části
vpravo nahoře na své jméno.
Následně se otevře stránka, kde si kliknutím na
editační ikonu (druhá zleva) otevřete formulář
s údaji o vaší osobě.
Po stisknutí tlačítka Uložit se veškeré změny
projeví v databázi dodavatelů zadavatele.
Pozn.: nezasahujte do zaškrtávacích políček Role.

Chcete také šetřit náklady
spojené s nákupem svého
materiálu, zboží nebo
služeb?
• navštivte
www.nakupni-software.cz
• volejte
777 575 545
nebo
723 176 121
nebo
530 330 895
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