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Vedoucí projektu: 

Ředitel sekce kontroly a správy                

ústřední inspektorát  

 

 Gorazdova 24 

  Praha 2  

  

Kontaktní údaje: 

Fa Podrazil s.r.o   

Mělnická 12, Praha 5 – Smíchov 150 00  

se sídlem K Pérovně 740, Praha 10 – Hostivař 

 

jednatel: 

Martin Podrazil 

 

 

koordinátor projektu: 

 

IČO: 25 66 92 14  

DIČ: CZ 25 66 92 14  

zápis v OR: obchodní rejstřík, vedený městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59701 

bankovní spojení: Komerční banka 

číslo účtu:  513667640237/0100  

 

PROJEKTOVÝ TÝM: 

podpora kanceláře: 

manažer projektu:  
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Vážení obchodní přátelé, 

na základě Vámi poskytnutých informací o předmětu zakázky předkládáme konkretizovanou cenovou 

nabídku, s přehledem konkrétních úkolů a nutných postupů k úspěšnému provedení stěhovacích 

prací pro společnost Státní energetická inspekce.   

Jedná se o zajištění kompletní stěhovací služby dle specifikace předmětu zakázky na zajištění přestě-

hování cca 40  pracovních míst včetně veškerého nábytku z 36 kanceláří  ve třech patrech  zadání. 

Stěhování  proběhne ze stávající lokace  Gorazdova 24, Praha 2 do vedlejší budovy, do dvou pater. 

Stěhování zahrnuje kompletní servis, včetně dodání dostatečného počtu lepenkových krabic na  zaba-

lení kancelářské agendy a osobních věcí, demontáže a montáže stěhovaného nábytku z kanceláří, 3 

kuchyněk, servrovny, archivů, převoz  IT techniky. Přebytečný nábytek, který se nevejde do nových 

kanceláří, bude odvezen do  skladu. 

 

Těšíme se na spolupráci s Vámi. 

 

 

Za celý tým                
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Náš vozový park pro vás 

Naše společnost disponuje dostatečně velkým vozovým parkem na pokrytí veškerých potřeb této za-

kázky.  

Vlastníme celkem 25 stěhovacích aut, z toho 12 aut s nosností od 3 tun do 5,5 tuny, včetně vybavení 

hydraulickým čelem na stěhování velkých předmětů a urychlení nakládky a vykládky. Auta jsou polstro-

vána a vybavena kotvícími oky na řádné upevnění převáženého materiálu.  

Na převozy choulostivých přístrojů používáme odpružené menší vozy s možností uzamčení náklado-

vého prostoru či případně zapečetění tohoto prostoru. Všechny naše vozy jsou sledovány systémem 

GPS (O2 Car Control) s možností zpětného dohledání polohy a online systémem kontroly, kde se vůz 

nachází. Pokud chcete, je možné během celého projektu provoz vozů, které vezou zařízení a vybavení, 

kontrolovat.  

 

Naši lidé 

K dnešnímu dni máme 50 stálých a zkušených zaměstnanců, 

kteří mají se stěhováním dlouhodobé zkušenosti. Naši pracov-

níci jsou vybaveni jednotným firemním oblečením v červené 

barvě, aby šli jednoduše identifikovat. Předcházíme tak případ-

nému výskytu nežádoucích osob, které by mohly využít situace 

stěhování. Všichni pracovníci mají standardní pomůcky na stě-

hování tj. stěhovací kurty, kříže na kurty, pracovní rukavice 

apod.  Všichni pracovníci jsou proškoleni v oblasti bezpečnosti 

práce, balení a stěhování křehkých zařízení. Zázemí naší společ-

nosti tvoří 10 pracovníků, kteří pomáhají při řešení rozmístění 

přístrojů, výrobu označovacích štítků a harmonogramu na další 

přípravu podkladů pro zdárnou realizaci tohoto projektu. 
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Obalový materiál 

Vzhledem k různorodosti stěhovaného materiálu je nutné na stěhování zajistit i dostatečné množství 

tohoto materiálu. Naše společnost spolupracuje s několika výrobci a jsme schopni tento materiál dodat 

v jakémkoliv množství. Přístroje samozřejmě před samotným stěhováním navrhujeme obalit vhodným 

materiálem, aby při stěhování nedošlo k jakémukoliv poškození zařízení.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přepravky a kartonové krabice 

Na stěhování kancelářské agendy a IT techniky používáme kartonové krabice v různých velikostech, 

s firemním logem a s možností popisu každé krabice štítky s místem nového uložení. Krabice na IT 

techniku je velikostí uzpůsobena jedné sestavě počítače. Jedno pracoviště, jedna bedna na IT techniku. 

Na šanony, kancelářskou agendu a osobní věci zaměstnanců 

používáme standardní lepenkové klopové krabice. Krabice 

se zaváží v rozloženém stavu, pro zabalení kancelářské 

agendy a osobních věcí je nutné krabice složit a řádně 

přelepit (viz foto). 
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Vzhledem k množství archiválií vám nabízíme i plastové pře-

pravky ve dvou velikostech, které jsou vhodné na dílenské vy-

bavení a těžší kusy zařízení. Přepravky mají nosnost 30 kg. 

Množství jsme schopni dodat ve 100 ks od každého druhu. Na 

personálie a účetní oddělení nabízíme přepravky s víkem s mož-

ností zapečetění (viz foto). 

 

 

 

 

 

Stěhování knihoven, dokumentů a archivů  

 Společnost Fa. Podrazil s.r.o. se dlouhodobě zabývá problematikou stěhování nihoven a kanceláří. Na 

základě dlouhodobých zkušeností s těmito projekty si vám dovolujeme  nabídnout stěhování pomocí 

speciálních  vozíků, které jsou upraveny na převoz archiválií.  Každý vozík bude mít označení na 

dodržení číselné řady uložení archivu a spisů. 
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Likvidace odpadu 

Na přání zákazníka provádíme likvidaci kancelářského odpadu, včetně odpadů 

nebezpečných (PC, monitory, TV, lednice apod.). Písemnosti likvidujeme ve 

spalovně, nebo průmyslovou skartací. O ekologické likvidaci předáme zákazní-

kovi likvidační protokol. Vyřazený nábytek likvidujeme skládkováním na naší 

smluvní skládce. V případě odprodeje staršího nábytku lze využít služeb našeho 

smluvního bazaru. Při prodeji staršího nábytku zaměstnancům zajišťujeme 

i jeho rozvoz. K soustředění odpadů a použitých obalových materiálů použí-

váme různé druhy transportních velkoobjemových kontejnerů (240–1500 litrů). 

Řízení prací 

Po celou dobu stěhování budou přítomni zástupci vedení naší firmy, se kterými je možné řešit aktuální 

situaci. Ze strany zadavatele požadujeme stanovení odpovědné osoby, která bude vaším koordináto-

rem (viz jmenovité určení ve Smlouvě o dílo). Veškeré práce za každý den budou evidovány a pravi-

delně dávány k podpisu oprávněné osobě zadavatele. 

Naše závazky a garance 

Veškeré závazky a garance jsou z naší strany zakotveny v návrhu Smlouvy o dílo, jejíž návrh je součástí 

cenové nabídky.  Smlouva musí obsahovat i domluvený a oběma stranami schválený harmonogram 

a potvrzený objem stěhovaných komodit. V případě  dohody  obou  stran  může stačit  jen  objednávka 

Termín a délka stěhování 

S termínem relokace se vám plně přizpůsobíme. Předpokládaný termín akce je 27. 8. - 31. 8. 2021.  

Včasná realizace předpokládá zpracování podrobného harmonogramu prací a podrobného plánu umís-

tění stěhovaných komodit a pracovníků ve všech lokacích. 

Zajištění přístupových cest 

Stěhovací trasy budou stanoveny před započetím prací a oběma smluvními stranami odsouhlaseny. 

Zadavatel zajistí přístup pracovníků dodavatele do všech objektů po celou dobu stěhování. Dodavatel 

zajistí přístupové a stěhovací trasy před případným poškozením. 
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Obsah garantovaných prací. Co pro vás zajistíme. 

▪ zajištění dostatečného počtu pracovníků na provedení stěhovacích prací  

▪ zajištění stěhovacích tras před případným poškozením (obalení výtahu, podlah apod.)  

▪ dodání vhodných aut v požadovaném počtu na převoz vybavení a zařízení 

▪ včasné dodání 700 ks lepenkových krabic na zabalení kancelářské agendy a osobních věcí 

▪  převzetí stěhovaných komodit  (  počet beden,  IT  technika )   

▪ převzetí a zabalení odpojené PC techniky do bublinkové fólie a zabalení do papírových krabic 

▪ přestěhování IT techniky a umístění na určenou lokaci, zpětné předání objednavateli dle pře-

dávacího protokolu   

▪ pojištění přístrojů a stěhovaných komodit při převozu a stěhování  

▪ logistickou podporu při přípravě stěhování (označovací štítky, pomoc při vytvoření harmono-

gramu apod.)  

▪ stěhování skladů, kuchyněk   

▪ demontáž a montáž stávajícího nábytku dle dodaného výkresu 

▪ převzetí veškerého materiálu na předávací protokoly 

▪ stěhování těžkých kusů ( reků, tiskáren, trezorů  atd.) 

▪ veškeré horizontální i vertikální stěhovací práce dle zadání  

▪ veškerou dopravu    

▪ pojištění veškerého zařízení pro manipulaci i přepravu 

▪ ekologická likvidace obalového materiálu, včetně  dodání  potvrzení o likvidaci  
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Cena zakázky 

Na základě prohlídky místa plnění  Vám nabízíme cenu za realizaci stěhování stávajícího vybavení do 

nových prostor dle zadání ve výši:     

 

 

Ceník dalších prací, které nejsou předmětem poptávkového řízení  

▪ Práce dle zadání:       350 Kč / pracovník / hod.  

(pomoc při balení a jiné další  práce, stěhování, příprava na stěhování apod.) 

 

Odvoz dokumentů a jiných věcí určených k likvidaci 

Na základě zatím nespecifikovaného množství odpadu, je cena za likvidaci pouze orientační, cena za-

hrnuje závozy popelnic, nakládku odpadu, vykládku na spalovně, skartaci  

▪ Nakládka:       350 Kč / pracovník / hod.  

▪ Nákladní automobil Mercedes Benz B 814 (35 m3):   830 Kč / hod.  

▪ Nákladní automobil Mercedes Benz 814 (45 m3):   960 Kč/ hod.  

▪ Nákladní automobil Mercedes Benz Sprinter:    690 Kč / hod.  

▪ Skartace (důvěrné dokumenty):     11,00 Kč / kg                                                  

▪ Spalovna (dokumenty, kancelářská agenda):    7,40 Kč / kg  

 

212 000 Kč  bez 21% DPH 

256 520 Kč  včetně 21% DPH 
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Likvidace věcí na skládku      

▪ Nakládka:        350 Kč / pracovník / hod. 

▪ Nákladní automobil Mercedes Benz B 814 (35 m3):   830 Kč / hod.  

▪ Nákladní automobil Mercedes Benz Sprinter:    690 Kč / hod.  

▪ Skládka (starý nábytek apod.):      5,80 Kč / kg 

 Služby IT  

 Odpojení zapojení  1 ks PC-                                  500,-Kč 

Skladné 

Cena skladného  za 1 m čtvereční/den                                                                   12,-Kč 

 

Děkujeme vám tímto za posouzení naší nabídky. V případě potřeby projednat či vysvětlit ně-
které údaje či prohlášení této nabídky nás kontaktujte na tel.: nebo písemně na 
sídlo firmy v K Pérovně 740, Praha 10. 

S úctou za firmu PODRAZIL s.r.o. 

                                                                   

                                                                   

                                                                    

 

V Praze dne  30. 7. 2021    
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Naše reference 

 

Projekt stěhování 650 pracovních míst, nábytek, kancelářská 

agenda, sklady, dlouhodobá spolupráce 

Dlouhodobá spolupráce (stěhování, skladování), Praha, 

Ostrava, Brno   

Přestěhování firmy, dlouhodobá spolupráce 

Přestěhování firmy do provizorních prostor, nastěhování 

zpět do zrekonstruovaného prostoru, 

Celkem přesun cca 1 400 pracovních míst 

 

Přestěhování společnosti a dlouhodobá spolupráce 

Dlouhodobá spolupráce na jednotlivých projektech 

Přestěhování společnosti, dlouhodobá spolupráce  

na projektech 


