
OZO Ostrava s.r.o., Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava 

 

 

Název dodávky: 
Úklidové práce v areálech společnosti OZO Ostrava s.r.o. 

 

 

Stručný rozsah nabídky: 
1) Kanceláře dle sjednané četnosti – vytírání podlah na mokro, vyprazdňování odpadkových 

kosů, výměna odpadních sáčků dle potřeby, stírání prachu z volných ploch, čištění dveří 

2) Chodby, haly schodiště dle sjednané četnosti – vytírání podlah nebo vysávání, vyprazdňování 

nádob na tříděný odpad a uložení tříděného odpadu dle dispozic objednatele, výměna 

odpadních sáčků, stírání prachu a čištění dveří 

3) Sklady a archívy dle sjednané četnosti – vytírání podlah na mokro, stírání prachu, čištění dveří 

4) WC, umývárny, sprcha, šatny, jídelny, svačinárny, denní místnosti dle sjednané četnosti – 

vyprazdňování odpadkových košů a výměna odpadních sáčků dle potřeby, stírání prachu 

z volných ploch a parapetů, vytírání podlah na mokro a jejich desinfekce, čištění sanitárních 

předmětů a jejich desinfekce, čištění volně přístupných keramických obkladů a syntetických 

nátěru stěn a zrcadel, čištění dveří 

5) Úklidové práce nad rámec sjednaných četností – čištění přístupných otopných těles, čištění 

vitrín, obrazů a nástěnek, stírání prachu z volných ploch skříní, parapetů a odstranění pavučin 

nad výšku 150 cm, mytí oken a žaluzií 

6) Areály společnosti OZO Ostrava: 

a) Ul. Slovenská 1/1083, Ostrava-Přívoz 

b) Ul. Frýdecká 680/444, Ostrava-Kunčice 

c) Ul. Bohumínská, Ostrava-Hrušov 

 

 

Ostatní náležitosti nabídky: 
1) Celková cena bez DPH za úklidové služby (základní úklid I. + doplňkový úklid II) všech areálů 

společnosti za 24 měsíců (viz krycí list nabídky) 

2) Celková cena bez DPH za mytí oken (III.)ve všech areálech společnosti za 24 měsíců (viz krycí 

list nabídky) 

3) Dílčí cena bez DPH za úklidové služby (základní úklid I. + doplňkový úklid II.) podle 

jednotlivých areálů společnosti za 24 měs. 

4) Dílčí cena bez DPH za mytí oken (III.) podle jednotlivých areálů společnosti za 24 měsíců 

5) Způsob zajištění úklidových prací včetně kontrolního mechanizmu provedených prací 

6) Způsob vedení dokumentace o čistících a desinfekčních prostředcích použitých u objednatele 

7) Základní technologii pracovních postupů 

8) Pojištění proti způsobeným škodám 

9) Požadavky na objednatele 

10) Reference zakázek podobného charakteru 

11) Návrh smlouvy o dílo 

 

 

 



Termín podání nabídky: 
8.02.2019 do 12.00 hod na adresu OZO Ostrava s.ro., Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava-Kunčice  

 

Dotazy k poptávce: 
Petra Brandová, tel. 596 251 270, e-mail: brandova@ozoostrava.cz  
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