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KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ 
DODÁVEK OSOBNÍCH 
OCHRANNÝCH POMŮCEK

Občerstvení a drogerie

Nábytek

Tiskopisy, letáky

a reklamní předměty

Osobní ochranné

pracovní prostředky

Kancelářské potřeby,

papíry a tonery

Technický servis (MPS)

– tisková řešení na míru

IT služby

•  Efektivní chod firmy: Pomůžeme vám zoptimalizovat počet objednávaného   
   sortimentu podle vašich potřeb, což ocení váš firemní rozpočet.

• Konec plného skladu: Díky krátkým dodacím lhůtám (dodání do druhého 
   pracovního dne u 90 % položek) si můžete průběžně objednávat jen to, 
   co opravdu potřebujete.

• Automaty na bezpečnost: V provozech umíme zajistit dostupnost ochranných 
   pracovní pomůcek 24 hodin denně, a to formou výdejních automatů.

• Neztratí se ani rukavice: Díky pravidelnému reportingu budete mít přehled 
   o spotřebě OOPP, a to v rámci celé firmy, po odděleních nebo třeba 
   po konkrétních uživatelích.

• Nikdy nepůjdeme přes čáru: Společně si stanovíme limity spotřeby 
   a zajistíme jejich dodržování, stejně jako řízení nákladů.

OSOBNÍ OCHRANNÉ 
PRACOVNÍ PROSTŘEDKY
Padla na vás povinnost nakoupit pracovní rukavice, montérky, přilby nebo jiný 

sortiment, který patří pod osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)? 

Nechcete se trápit zdlouhavým výběrem a hledáte partnera, který vás provede 

celým procesem a zajistí pravidelné dodávky pro vaši firmu?

U nás vše zvládnete jednodušeji: stačí nám říct, jaké jsou vaše požadavky, my 

pro vás vybereme to, co splní vaši představu i zákonné normy. Zaměstnance 

dokážeme ochránit od hlavy až k patě: nabízíme pracovní oblečení, obuv, 

rukavice i ochranu zraku, hlavy, sluchu či dýchacích cest. V bezpečném a plně 

vybaveném provozu by neměly chybět ani lékárničky, nezbytné zdravotnické 

potřeby nebo testery na přítomnost alkoholu a drog. Jejich dodávku zajistíme 

spolu s ostatním zbožím.

Pomocí s výběrem ale naše péče o klienty nekončí. Dovolte nám představit 

výhody, díky nimž už nebudete muset hledat jiného dodavatele. Díky naší 

unikátní garanci Zítra nebo zdarma® máte jistotu, že k vám zboží dorazí ve 

smluvený den. Nebo nezaplatíte ani korunu. V rámci držení firemní kultury vám 

zajistíme také výšivku či potisk na oblečení, není problém ani výroba oděvů 

na zakázku. Na nákup OOPP můžeme poskytnout náhradní plnění, a to bez 

smluvního závazku. Rádi zajistíme také průběžné dodávky vámi vybraných 

OOPP na kteroukoliv adresu v ČR a SR.

KANCELÁŘ I PROVOZ 
BEZPEČNĚ A BEZ STAROSTÍ!

OFFICE DEPOT s.r.o.

Floriánova 2461, 252 01 Hostivice

IČ: 64942503

DIČ: CZ 64942503

+420 800 771 772

infocz@officedepot.cz

online.officedepot.cz

PROČ SI ZVOLIT OFFICE DEPOT?



U ochranných pomůcek nejde jen o prostou dodávku potřebného zboží. Produkty se vždy musí rychle dostat od 
dodavatele přímo k zaměstnanci. Aby používání ochranných prostředků probíhalo automaticky a bez zdržování, 
je třeba zapadnout do firemní kultury a zajistit, aby veškeré vybavení bylo po ruce tam, kde je potřeba. Výzvou 
pro nás v tomto projektu bylo:

•  Nahradit nevyhovující systém dodávek OOPP novým systémem, který zajistí kompletní dodávku   
    velmi rozsáhlého sortimentu OOPP.

•  Zajistit pravidelné dodávky na 140 dodacích adres po celé České republice.

•  Zajistit dostupnost produktů 24 hodin denně na vybraných střediscích, a to formou výdejních automatů,  
    které budou fungovat bez nutnosti zásahu zadavatele.

VÝZVA / CO BYLO TŘEBA VYŘEŠIT

REALIZACE / JAK JSME SI S TÍM PORADILI

Hodnocení CEMEXu

Po realizaci projektu má každý pracovník zcela volnou možnost kdykoliv si vyzvednout např. ochranné 
brýle, které si třeba na noční směně poškodil. A to je velký krok ke snížení pravděpodobnosti pracovního 
úrazu. V kombinaci s denními závozy a trvalou dostupností všech položek na skladě dodavatele nemá 
služba žádnou mezeru. Společnost CEMEX získala v OD nového, spolehlivého a flexibilního partnera při 
zajištění dodávek OOPP pro naše zaměstnance. Nastavenou spolupráci hodnotím velmi pozitivně.

Jan Priškin, vedoucí nákupu

Případová studie Off ice Depot

Naše hodnocení projektu

Jednalo se o poměrně složitou, komplexní 
a náročnou zakázku, která vyžadovala 
jednání s více výrobci, skloubení jejich 
možností s požadavky zákazníka. Při práci 
na této zakázce jsem získala hodně nových 
zkušeností a více sebedůvěry do dalších 
výběrových řízení. 

Specialista OOPP Office DEPOT  
Vladimíra Neubauerová

JAK JSME POMOHLI PRACOVAT BEZPEČNĚJI FIRMĚ CEMEX 

CEMEX patří mezi jednoho z předních poskytovatelů stavebních řešení: provozuje 70 betonáren, 10 
štěrkoven, 5 kamenolomů, cementárnu, cementovou mlýnici a výrobnu speciálních přísad do betonu.

Historie firmy se začala psát v Mexiku v roce 1906. Postupně se malá lokální společnost rozrostla 
na jednoho z předních dodavatelů stavebních materiálů na světě, který zaměstnává téměř 43 000 
pracovníků.

V České republice působí od roku 2005, kdy firma CEMEX koupila britskou RMC Group včetně jejích 
českých dceřiných společností. Dnes u nás zaměstnává téměř 1300 zaměstnanců a v roce 2014 
získala jedno z ocenění v rámci studie o nejlepších zaměstnavatelích Best Employers ČR. Disponuje 
také moderními výzkumnými a diagnostickými laboratořemi betonu a kameniva. Aktivní spoluprací 
s vývojovými středisky přináší do výroby nejmodernější poznatky a technologie.

Firma CEMEX vypsala výběrové řízení 

na nového dodavatele OOPP a oslovila 

nás jako možného partnera. Ten měl 

zajistit, aby se zaměstnanci firmy 

mohli soustředit jen na svou práci. 

V bezpečí a bez zdržování. K tomu mělo 

vést komplexní řešení dodávek OOPP: 

dodání produktů, celoplošné zajištění 

dopravy a dodávek. To vše podle 

zákonných norem a pod odborným 

dohledem.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: V červenci 2018 nás společnost 
CEMEX oslovila, abychom se zúčastnili výběrového 
řízení na dodávky OOPP. V návaznosti na požadavky 
firmy jsme vytvořili několik návrhů řešení, které po-
skytly zadavateli prostor pro výběr toho nejvhodnější-
ho řešení. A protože rádi našim klientům pomáháme, 
předložili jsme také několik návrhů na změnu sorti-
mentu, aby lépe odpovídal požadavkům na kvalitu, 
novým bezpečnostním normám a rychlosti dodání.

TESTOVÁNÍ: Zadavatel si všechna naše řešení 
otestoval a následně vybral tu nejvhodnější variantu. 
Současně jsme zajistili testovací provoz jednoho vý-
dejního automatu přímo v provozu zadavatele. A jak 
to dopadlo?

PŘÍPRAVA: V březnu 2019 jsme se dozvěděli, že jsme 
byli vybráni jako nový dodavatel OOPP pro společnost 

CEMEX s účinností od července 2019. Od března do 
července jsme pracovali na zajištění potřebných po-
ložek pro úspěšné zahájení spolupráce: sortiment, 
skladové zásoby, korektury pro logované položky, na-
stavení e-shopu a vytvoření papírového katalogu (ve 
třech variantách podle druhu jednotlivých provozů), 
aktualizace dodacích adres, uživatelů a jejich mož-
ností objednávaní, instalace a zprovoznění výdejních 
automatů. Jsme připraveni!

OSTRÝ START: Díky pečlivé přípravě jsme od čer-
vence celý systém hladce uvedli do praxe. V průbě-
hu prvního měsíce jsme společně doladili drobné 
provozní nesrovnalosti a poté pokračovali dále nově 
a efektivněji. Firmě Cemex jsme navíc pomohli snížit 
pracnost a náklady při objednávání díky konsolidaci 
dodávek OOPP, kancelářských potřeb i drogerie.


