
 Nabídka: 17202 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní nabídka pro společnost  
Hod-dog 

Nabídkač.:0000 

 

Obsah: 

Objednávka FABORY    2 

 Výsledek     4 

 Celkem     5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval 2017 Bömer 

Počet stran  11 

 



 Nabídka: 17202 

 

2 
 

Vážený pane, 

Níže naleznete jak konkrétní výstupy, tak i popis činností které naše společnost obstarává. Tyto popisy 

budou formou vnořených komentářů našeho specialisty: 

 

Nákupní proces, se ve většině případů skládá z informace o potřebě nějakého zboží či služby, hledání 

dodavatele, zaslání poptávek, vyhodnocení nabídek, přípravy nákupu a realizace nákupu. 

 

Případ 1: „Objednávka kolíků“  

 

Vámi zaslaná poptávka: 

Projekt: Kolíky a šrouby 

 

 

 

 

 

 

 

Díky jednoznačnosti Vaší poptávky a charakteru materiálu zde nebylo potřeba dále specifikovat. Dále 

jsme podle zvyklostí určili paritu na DAP, která samozřejmě lze změnit (ale pro lepší orientaci 

v cenách). 

V rámci poptávky byly osloveni dodavatelé spojovacích materiálů. Pro tento případ jsme zvolili českou 

republiku, tak i Slovensko.  

Potřeba nákupu Specifikace poptávky Nabídková část
Výběr a zhodnocení 

nabídek
Realizace nákupu

Potřeba nákupu Specifikace poptávky Nabídková část
Výběr a zhodnocení 

nabídek
Realizace nákupu

Nákup je jednou z nejdůležitějších činností v podniku. Představuje funkční činnosti 

podniku, která je začátkem transformačního procesu probíhajícího v podniku. 

Nákup lze také charakterizovat jako souhrn činností podniku, které se zabývají 

stanovením potřeb materiálových zdrojů na zabezpečení předmětu činnosti 

podniku. 

To stačí. Pokud by bylo potřeba zeptáme se.  V případě změny nebo posunutí 

termínů kontaktujeme zákazníka s touto informací a flexibilně řešíme do konce. 
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Osloveno bylo celkem 12 možných dodavatelů, větších i menších.  

Z vaši blízkosti vybíráme např.:  

Ferodom Žilina 

Akin Žilina 

MPO - Metal, s.r.o. Žilina 

 

Dále byli oslovení i větší dodavatelé, kteří s námi mají smluvní vztahy nebo jsou důležití v tomto 

segmentu, např.: 

Fabory – CZ Žilina 

Fasteners Žilina 

BMKco Žilina 

 

 

 

 

 

Jako nejlepší nabídka nám vyšla od většího dodavatele s těmito parametry: 

 ID výrobku počet cena za kus  
Fasteners DIN 7991 M5x12-8.8 pozink 6 0,23 1,38 CZK 

Fasteners D0632570060012 2 0,76 1,52 CZK 

Fasteners D0632570050016 2 0,66 1,32 CZK 

Fasteners D0632570030010 2 0,67 1,34 CZK 

 

 

 

 

 

 

Potřeba nákupu Specifikace poptávky Nabídková část
Výběr a zhodnocení 

nabídek
Realizace nákupu

Potřeba nákupu Specifikace poptávky Nabídková část
Výběr a zhodnocení 

nabídek
Realizace nákupu

Seznam všech oslovených dodavatelů naleznete v případě reálného případu na 

našem serveru, společně s nabídkami, maily a veškerou dokumentací k případu. 
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V takovémto případě se s klientem domlouváme na maximální ceně a realizujeme nákup, popřípadě 

nejlepší nabídku posíláme k odsouhlasení a následně realizujeme nákup.  

Pokud je potřeba i zabezpečit dopravu, probíhá stejné poptávkové řízení na nejlepší cenu dopravného, 

a následně realizujeme dovoz zboží do skladu.  

 

Výsledek 
 

 

Níže je určena časová náročnost, kterou v těchto případech musel někdo ve společnosti vykonat. Pro 

výpočet vycházíme z toho, že průměrný plat nákupčího je 1200/Eur, - čistého.  

Společnost za nákupčího zaplatí 1625 Eur,-  

Běžný měsíc obsahuje 20 pracovních dní, po 7,5 pracovních hodinách. V takovém to případě hodina 

nákupčího stojí zaměstnavatele 10,8 Eur/h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potřeba nákupu Specifikace poptávky Nabídková část
Výběr a zhodnocení 

nabídek
Realizace nákupu

Vždy je lepší provézt výběrové řízení pro kontrolu, nežli důvěřovat slibům že 

nabídnutá cena je skutečně nejlepší.  

„Nejsme tak bohatí, abychom utráceli za drahé nákupy nebo nekvalitní zboží“ 
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Činnost 

Časová 
náročnost Úspora 

Specifikace požadavku 0,5 hod. 5,40 EUR 

  - kontrola všech atributů   

  - analýza, zda je vše specifikováno   

Vyhledání vhodného dodavatele 2 hod. 21,60 EUR 

  - na internetu   

  - z kontaktů na trhu   

  - vizitky   

  - nové kontakty z výstav   

  - a jiné   

Příprava poptávek 1 hod. 10,80 EUR 

  - příprava oslovovacího mailu   

  - telefonické oslovení   

  - fyzický kontakt   

Vyhodnocení nabídek 1–2 hod. 16,20 EUR 

  - oslovení dodavatelů, kteří neodpověděli   

  - vyhodnocení nabídek   

  - kontrola kvality, vyhledání referencí   

  - příprava nákupní objednávky   

Potvrzení nákupní objednávky 0,25 hod. 2,70 EUR 

  - nastavení platebních podmínek   

  - dohodnutí logistiky apod..   

  - realizace nákupní objednávky   

Kontrola průběhu objednávky 0,1 hod. 1,08 EUR 
Kontrola splatností a dokončení 
objednávky 0,1 hod. 1,08 EUR 

Administrativa 0,1 hod. 1,08 EUR 

  - archivace   

  - přejíždění na veletrhy apod.   

  - hledání kontaktů a jiných věcí   

  59,94 EUR 

 

 Již v tomto jednoduchém případu (šroubky), vám můžeme uspořit 60Eur.  

 

 

 

S pozdravem LUKÁŠ BÖMER 


