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 Nabídka: 17200 

 
Vážený den, 

Hlavními body projektu je níže popsána: Analýza skladu s ohledem na významné ekonomické 

ukazatele. 

 

Předmět: 

Společnost Zotcone vám nabízí zpracování: 

- Část 1 : Přehledu aktuálních zásob 

o S ohledem na finanční náročnost  

▪ Levné/drahé výrobky s nízkým potenciálem využití 

▪ Levné/drahé výrobky s průměrným potenciálem využití 

▪ Levné/drahé výrobky s vysokým potenciálem využití 

o S ohledem na kapacitní náročnost 

▪ Přehled skladu dle Kč na m2 

▪ Přehled umístění ve skladu, náročnosti manipulace a obsluhy se zbožím. 

o Aktuální skladovou analýzu z pohledu: 

▪ Běžné zásoby, Pojistné zásoby, Vyrovnávací zásoby, Zásoba pro 

předzásobení, Strategická zásoba, Spekulativní zásoba 

 

- Část 2: S ohledem na výstupní data z aktuálních analýz zásob navrhneme na následující půl 

rok: 

o Stav zásob  

▪ Okamžitou zásobu jednotlivých položek 

▪ Průměrnou zásobu jednotlivých položek 

▪ Maximální/ minimální zásobu jednotlivých položek 

▪ Objednací zásobu jednotlivých položek 

▪ Rychlost obratu zásob segmentu položek  

▪ Doba obratu zásob segmentu položek 

o Finanční vyhodnocení (úspora, náklad apod..) 

o Strategické vyhodnocení 

▪ SWAT analýzu případného řízení skladu dle návrhu 

▪ ABC vyhodnocení položek 

 

Výstupem budou dva typy souborů : 

- Textová přehledová část – ve formě popisu, komentářů a vysvětlení. 

- Datový – v datové formě ( xlsx,dat,csv apod.) s nastavenými výslednými parametry z „Části2“. 
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Cena:  

Cena vypočtena dle náročnosti zpracování vstupů a výstupu do systému, zároveň zpracování textové 

výstupní části.  

Akce Počet MD** Celkem (bez DPH) 

Zpracování Části 1, nabídky č.17200 3  7 500 Kč  

Zpracování Části 2, nabídky č.17200 * 5  12 500 Kč  

Výsledná dokumentace a výstupy k nabídce č. 17200 2  5 000 Kč  

   25 000 Kč  
*) Zpracování Části 2 je podmíněno zpracováním Části 1. 

**) Jednotka MD = jeden man-day 

 

Doba dodání:  

Po prvotním nastavení vstupů a dodání těchto vstupů, je do 7 pracovních dnů. 

 

Ostatní podmínky 

Splatnost: 30 dní net od data vystavení faktury. 

Platnost nabídky: 15 dní od data doručení. 

Kontaktní osobou je: Lukáš Bömer 

 

 

 

 

 

 

 

S pozdravem 

Bomer 

 


