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Poptávka 

na provedení „stavebních úprav WC“ v areálu OZO Ostrava s.r.o., na ul. 

Frýdecká 
Naše společnost poptává stavební úpravy v místnosti WC v budově areálu společnosti OZO 

Ostrava, s.r.o., na ul. Frýdecká v Ostravě – Kunčice. 
 

 

                   
 

 
 

 

Popis a rozsah dodávky: 

1. Dozdění stěny do výšky o cca 300 mm (pod potrubí) včetně omítky a malby vhodné do 

vlhkého až mokrého prostředí 

2. Napojení teplé a studené vody na nový rozvod k umývátku. 
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3. Napojení odpadu z umývátka do WC odpadu 

4. Demontáž a zpětná montáž stávajícího WC 

5. Odbourání obkladu včetně omítky (omítka v nutném rozsahu) v místnosti WC 

6. Provedení nového obkladu v místnosti WC (v.2,25)  

7. Dodávka a montáž WC klima včetně napojení 

8. Zastřešení WC čirým polykarbonátem 

9. Provedení napojení nového světla ze sprch do WC a osazení nového osvětlení 

10. Dodávka a montáž umývátka včetně baterie 

11. Provedení detailu napojení dozdívka/obklad z pohledu sprch    

12. Stavební odpad řeší dodavatel stavebních úprav a jeho likvidace včetně uložení bude 

zahrnuta v cenové nabídce 
 

Ostatní náležitosti nabídky: 

1. Harmonogram prováděných prací, termín zahájení a dokončení. Předpoklad realizace co 

nejdříve. 

2. Záruka 

3. Celková cena bez DPH uvedená za kompletní provedení díla. 

4. Poptávka a Nabídka budou součástí Objednávky příp. Smlouvy o dílo 
Ostatní podklady a poznámky: 

1. Dodavatel si zajistí veškeré nářadí, mechanismy a pracovní pomůcky na své náklady 

2. Pracovní doba od 7.00 do 13.00 hod, případná součinnost Objednatele v pracovní dny mezi 

7.00-13.00 (součinnost nutno v dostatečném předstihu dohodnout). 

3. Objednatel není zodpovědný za uskladnění materiálu, nářadí, mechanismů a pomůcek po 

celou dobu provádění díla.  

4. Dodržování BOZP, úklidu a čistoty na ploše a v okolí prováděných prací.  

5. Práce budou probíhat při plném provozu v areálu. Nesmí být ohrožena bezpečnost 

pracovníků a dalších osob v areálu a nesmí být omezen provoz na venkovních 

komunikacích v areálu. Úklid pracoviště nutný každý den. 

6. Voda a el. energie v místě.  

7. Prohlídka pro vlastní posouzení je nutná. 

Vzhledem k tomu, že společnost OZO Ostrava s.r.o. je povinna zveřejňovat smlouvy v registru smluv, 

prosíme, v rámci nabídky, o jednoznačné vymezení informací, které Vaše společnost nechce zveřejnit 

a považuje je za součást svého obchodního tajemství. 

Termín podání nabídky:  

Nejpozději do 31.07.2020, 12:00. Nabídku zašlete v elektronické podobě na mail: 

perina@ozoostrava.cz, do předmětu napište „Úprava místnosti WC“ 
 

Pro dotazy a prohlídku kontaktujte:  

Jana Greplová, mail: greplova@ozoostrava.cz, tel.: 770 130 407  

Mgr. Robert Peřina, mail: perina@ozoostrava.cz, tel.: 602 109 077 
 

Vyhrazujeme si právo všechny nabídky odmítnout nebo poptávkové řízení zrušit. O výsledku nebo 

zrušení řízení Vás budeme informovat nejpozději do 10 pracovních dnů po ukončení řízení. Ze strany 

zadavatele se nejedná o nabídku smlouvy a podání nabídky, jakákoliv jednání ohledně technických, 

ekonomických a jiných podmínek nabídky, či ohledně obsahu zamýšlené smlouvy nejsou pro 

zadavatele závazná a pro navrhující stranu nabídky neplyne z předložení nabídky nárok na uzavření 

smlouvy, či jiné nároky.         
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