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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: 

 

Vámi zaslaná poptávka: 

Posílám podklady pro poptávku výpalků viz níže: 

Materiál ocel S235JR+N 

 

-  s.15 x D330 mm               2 ks 

-  s.35x252x282 mm           2 ks 

-  s.35x162x265 mm           5 ks 

-  s.35x212x467 mm           2 ks 

-  s.35x212x617 mm           2 ks 

-  s.35x310x615 mm           2 ks 

-  s.35x212x415 mm           6 ks 

-  s.50x306x1020 mm         1 ks 

-  s.50x406x820 mm           1 ks                               

-  s.65x145x100 mm           2 ks 

 

Materiál ocel C45 

 

-  s.25 x D358 mm               2 ks 

-  s.30x165x1056 mm         1 ks 

 

Tolerance síly, rovinnosti dle EN10029 (třída S) , pro plech válcovaný za tepla EN 

10025, tolerance pálení dle EN ISO 9013-332, výpalky zbavit okují broušením, odjehlit 

(neobrušovat hrany). 

 

 

 

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

jsme podle zvyklostí určili nakládku na FCA, která samozřejmě lze změnit (ale pro lepší orientaci 

v cenách). 

V rámci poptávky byly osloveni dodavatelé jak výpalků, tak i zpracovatelů plechů. Pro tento případ 

jsme zvolili českou republiku, nicméně v reálné poptávce bychom navrhovali poptat i přilehlé okolí 

tedy Žilina, Trenčín a Nitra. 

 

 

 

 

 

Osloveno bylo celkem 42 možných dodavatelů, větších i menších.  

Z větších dodavatelů vybíráme například: 

ARCIMPEX s.r.o. Lískovec u Frýdku 

Ferona, a.s. Hradec Králové 

KMC Group s.r.o. VÍTKOVICE STEEL, a.s. 

Legios Loco a.s. Horní Slavkov 

STEELCOM CZ, a.s. Ostrava 

UnionOcel, s.r.o. Kopřivnice 

VÍTKOVICE STEEL, a.s. Vítkovice Steel, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Poz. Výkres Jakost Tl. Ks. 
Váha/Ks 
(Kg) 

Váha 
celk. 
(Kg) 

Cena 
(CZ/Ks) 

Cena 
celkem 
(CZK) 

1 15/D330 S235JR 15 2 10,1 20,2 286 Kč 572 Kč 

2 35x252x282 S235JR 35 2 19,5 39 464 Kč 928 Kč 

3 35x162x265 S235JR 35 5 11,8 59 316 Kč 1 580 Kč 

4 35x212x467 S235JR 35 2 27,2 54,4 624 Kč 1 248 Kč 

5 35x212x617 S235JR 35 2 35,9 71,8 799 Kč 1 598 Kč 

6 35x310x615 S235JR 35 2 52,4 104,8 1 067 Kč 2 134 Kč 

7 35x212x415 S235JR 35 6 24,2 145,2 561 Kč 3 366 Kč 

8 50x306x1020 S235JR 50 1 122,5 122,5 2 445 Kč 2 445 Kč 

9 50x406x820 S235JR 50 1 130,7 130,7 2 508 Kč 2 508 Kč 

10 65x145x100 S235JR 65 2 7,4 14,8 260 Kč 520 Kč 

    25  762,4  16 899 Kč 

 

Tolerance tvarové výpalky: 

Rozměrové tolerance tvarových výpalků: EN ISO 9013-st.2, pro rozměry nad 4 m +/-0,1 % z daného 
rozměru (délky). 

 

Požadované ražení a značení výpalků bude uvedeno v případné objednávce. 

 

TDP: ČSN EN 10029 A/S 

Atesty: ČSN EN 10204 / 3.1 - OŘJ 

Dodací lhůta: 28 KT 2017 

Platnost nabídky: 6/2017 

Platební podmínka: předmětem jednání 

Ceny: jsou uvedeny bez DPH 

Dopravné: FCA 

 

 

 

 

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.  

 

Potřeba nákupu Specifikace poptávky Nabídková část
Výběr a zhodnocení 

nabídek
Realizace nákupu

Potřeba nákupu Specifikace poptávky Nabídková část
Výběr a zhodnocení 

nabídek
Realizace nákupu
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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 32 000,- čistého.  

Společnost za nákupčího zaplatí 43 400,-  

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

nákupčího stojí zaměstnavatele 289 Kč/h.  

Činnost Časová náročnost Úspora 

Specifikace požadavku 
  - kontrola všech atributů 
  - analýza, zda je vše specifikováno 

0,5 hod. 145 Kč 

Vyhledání vhodného dodavatele 
  - na internetu  
  - z kontaktů na trhu 
  - vizitky 
  - nové kontakty z výstav  
  - a jiné 

2 hod. 578 Kč 

Příprava poptávek 
  - příprava oslovovacího mailu 
  - telefonické oslovení 
  - fyzický kontakt 

1 hod. 289 Kč 

Vyhodnocení nabídek 
  - oslovení dodavatelů, kteří neodpověděli 
  - vyhodnocení nabídek 
  - kontrola kvality, vyhledání referencí 
  - příprava nákupní objednávky 

1–2 hod. 434 Kč 

Potvrzení nákupní objednávky 
  - nastavení platebních podmínek 
  - dohodnutí logistiky apod.. 
  - realizace nákupní objednávky 

0,25 hod. 72 Kč 

Kontrola průběhu objednávky 0,1 hod. 29 Kč 

Kontrola splatností a dokončení objednávky 
0,1 hod. 29 Kč 

Administrativa 
  - archivace 
  - přejíždění na veletrhy apod. 
  - hledání kontaktů a jiných věcí 

0,1 hod. 29 Kč 

 

 1 604 Kč 

 

 Již v tomto jednoduchém případu, vám můžeme uspořit 1604 Kč + personální náklady (soc. + 

zdrav.).  

        S pozdravem LUKÁŠ BÖMER 

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“ 


