Η Aγγλική Δημοπρασία
(English Auction)
Ηλεκτρονικές ∆ηµοπρασίες Αγγλικού Τύπου: Ο πιο διαδεδοµένος και παλιός τρόπος
δηµοπράτησης.
Η διαδικασία της δηµοπρασίας ξεκίνησε ως µία οργανωµένη µορφή πώλησης µε τον
κανόναότι η καλύτερη τιµή κερδίζει.
Στην πραγµατικότητα, αυτό αποτέλεσε τη βάση του πιο διαδεδοµένου τύπου
δηµοπρασίας: του Αγγλικού, οι ρίζες του οποίου - λόγω της απλότητάς του µπορούν να αναζητηθούν από τα αρχαία χρόνια.
Έτσι, η πρώτη εγγεγραµµένη δηµοπρασία Αγγλικού τύπου ανάγεται στο 500 π.Χ.
στη Βαβυλώνα, ενώ το πρώτο βιβλίο κατάλογος που καταγράφει
προγραµµατισµένες δηµοπρασίες και προσκαλεί τους υποψήφιους συµµετέχοντες
(the Lazarus Seaman sale) χρονολογείται στο 1676.
Το πέρασµα των χρόνων ελάχιστα άλλαξε τη φιλοσοφία ή τη διαδικασία της
Αγγλικής ∆ηµοπρασίας. ∆ηµιουργήθηκαν νέοι τύποι δηµοπρασιών για να
εξυπηρετήσουν άλλες σύνθετες ανάγκες των εταιριών ή των ιδιωτών που
προκαλούσαν τις δηµοπρασίες, όµως η Αγγλική ∆ηµοπρασία παρέµεινε ο κύριος
τύπος δηµοπρασίας στις καθηµερινές διαπραγµατεύσεις, αφού στις περισσότερες
από αυτές ο καθορισµός της τιµής παίζει τον κυρίαρχο ρόλο.
Σήµερα, οι εταιρίες προτιµούν να ακολουθούν διαδικασίες pass or fail στη τεχνική
αξιολόγηση,ώστε οι υποψήφιοι προµηθευτές που προκρίνονται από αυτή τη
διαδικασία να συναγωνίζονται µε ένα πλέον κριτήριο αξιολόγησης: την τιµή.
Έτσι, κριτήρια αξιολόγησης όπως ο χρόνος παράδοσης, η ποιότητα των τεχνικών
χαρακτηριστικών, το after sales service κ.α. τα οποία είναι απαιτητά και µη
διαπραγµατεύσιµα, αξιολογούνται πριν από την υποβολή οικονοµικής προσφοράς,
ενώ η τιµή παραµένει το τελικό κριτήριο αξιολόγησης.
Αυτήν ακριβώς την τάση υλοποιεί η Αγγλική δηµοπρασία.
Αναλυτικά, ο συγκεκριµένος τύπος δηµοπρασίας:
• Χρησιµοποιείται για ένα ή για πολλά είδη και συνήθως όταν ο κάθε προµηθευτής
µπορεί να καλύψει όλη τη ζήτηση.
• Ο ∆ιοργανωτής καθορίζει την τιµή ανοίγµατος, το βήµα της δηµοπρασίας και την
ώρα λήξης.
• Η τιµή προοδευτικά βελτιώνεται από τους Συµµετέχοντες (αυξάνεται / µειώνεται)
µέχρι τη λήξη της δηµοπρασίας. Οι προσφορές ανταγωνίζονται µεταξύ τους και
γίνονται δεκτές µόνο αν βελτιώνουν την υπερισχύουσα προσφορά κατά
τουλάχιστον το βήµα της δηµοπρασίας.
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• Οι Συµµετέχοντες υποβάλλουν προσφορές που αντιστοιχούν στο σύνολο της
ποσότητας.
• Οι Συµµετέχοντες βλέπουν κάθε στιγµή την υπερισχύουσα τιµή και µπορούν να τη
βελτιώσουν.
• Η δηµοπρασία λήγει σε προκαθορισµένη ώρα. Υπάρχει η δυνατότητα αυτόµατης
παράτασης, η οποία ενεργοποιείται αν κατά τη διάρκεια των τελευταίων λεπτών
υποβληθεί νέα προσφορά.
Η εφαρµογή αυτής της λειτουργίας γνωστοποιείται στους Συµµετέχοντες πριν την
έναρξη της δηµοπρασίας.
• Στο κλείσιµο της δηµοπρασίας, οι προσφορές κατατάσσονται µε βάση α) την τιµή,
β) την ώρα που υποβλήθηκε η κάθε προσφορά και γ) την ποσότητα.
Παραδείγµατα Αγγλικής µειοδοτικής ∆ηµοπρασίας
Αγορά εφοδίων ή υπηρεσιών για τα οποία υπάρχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές
και το µοναδικό κριτήριο αξιολόγησης είναι η τιµή. Ενδεικτικά αναφέρονται οι
ακόλουθες περιπτώσεις:
• µια εταιρία ή οργανισµός αγοράζει φωτοτυπικό χαρτί
• µια τράπεζα φτιάχνει ένα πακέτο από έντυπα προϊόντα που χρειάζεται και
δηµοπρατεί όλο το πακέτο
• µια κατασκευαστική εταιρία αγοράζει πρώτες ύλες για την κατασκευή ενός έργου
Παραδείγµατα Αγγλικής πλειοδοτικής ∆ηµοπρασίας
Εκποίηση / προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, όπως όταν:
• ένας οργανισµός εκποιεί µεταχειρισµένα αυτοκίνητα ή µηχανήµατα
• µια εταιρία εκποιεί χαρτί και άλλα υλικά που παράγονται από τις διάφορες
υπηρεσίεςτης
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