ΑΓΓΛΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
Ηλεκτρονικές ∆ηµοπρασίες Αγγλικού Τύπου
Ο μακροβιότερος και πιο διαδεδομένος τρόπος δημοπράτησης
Η Δημοπρασία Αγγλικού Τύπου είναι ο κυρίαρχος τύπος δηµοπρασίας στις καθηµερινές
διαπραγματεύσεις, αφού στις περισσότερες από αυτές ο καθορισμός της τιμής παίζει τον κυρίαρχο
ρόλο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι εταιρείες προτιµούν να ακολουθούν διαδικασίες pass or fail
στην τεχνική αξιολόγηση, έτσι ώστε οι υποψήφιοι προµηθευτές που προκρίνονται από αυτή τη
διαδικασία να συναγωνίζονται πλέον µε ένα τελικό κριτήριο αξιολόγησης: την τιμή. Με αυτόν τον
τρόπο, 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:
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Χρησιµοποιείται για ένα είδος, για ένα σύνολο ειδών ή ακόμη και για πολλά ανεξάρτητα μεταξύ
τους είδη που δημοπρατούνται ταυτόχρονα.
Ο κάθε προµηθευτής µπορεί να καλύψει όλη τη ζήτηση, δηλαδή το σύνολο της ποσότητας, και η
προσφορά του ανταποκρίνεται στο σύνολο της προμήθειας.
Στις περιπτώσεις πολλών ειδών, οι προμηθευτές υποβάλλουν προσφορές είτε για κάθε είδος
ξεχωριστά, είτε ταυτόχρονα για όλα τα είδη αλλά μόνο για εκείνα στα οποία έχουν προκριθεί και
προσκληθεί να συμμετέχουν.
Ο ∆ιοργανωτής καθορίζει την τιµή ανοίγµατος, το βήµα της δηµοπρασίας και την ώρα λήξης.
Ο Διοργανωτής μπορεί επίσης να ορίσει προαιρετικά μία επιδιωκόμενη τιμή (reserve price).
Η δυνατότητα υποβολής αυτόματων προσφορών (proxy bidding) είναι στην κρίση του
διοργανωτή.
Η τιµή προοδευτικά βελτιώνεται από τους συμμετέχοντες (ή αυξάνεται στις πλειοδοτικές
δημοπρασίες) 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.
Οι συµµετέχοντες βλέπουν κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, την υπερισχύουσα τιµή ή την
κατάταξή τους.
Η δηµοπρασία λήγει σε προκαθορισμένη ώρα, με δυνατότητα αυτόματης παράτασης, η οποία
ενεργοποιείται στην περίπτωση που τα τελευταία λεπτά της διάρκειάς της υποβληθεί νέα έγκυρη
προσφορά.
Στο κλείσιµο της δηµοπρασίας, το σύστημα αναφέρει αυτόματα την προσφορά με την καλύτερη
τιμή.

