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

 

 

Název dodávky: 
Nákup popelových nádob a kontejnerů na odpady pro rok 2019 

 

 

Stručný rozsah nabídky: 
1) Předmětem výběrového řízení je dodání jednotlivých druhů popelových nádob a kontejnerů 

v roce 2019,, v celkovém počtu uvedeném v tabulce č.1 

2) Počty nádob a termíny dodání v průběhu roku 2019 jsou uvedeny v následujících tabulkách č. 

2, 3, 4, 5, 6, a 7. 

3) Konstrukce všech popelových nádob a kontejnerů musí být ve shodě s technickou normou 

ČSN 840 1-6 

4) Zadavatel požaduje doložit ke všem typům popelových nádob a kontejnerů certifikát RAL-GZ 

951/1, nebo doložit výrobce nabízených popelových nádob a kontejnerů 

5) Kontejnery 1 100 litrů a popelové nádoby musí být vyrobeny z materiálu PE s nízkým 

obsahem recyklátu 

6) U kontejnerů 1 100 litrů požadujeme zesílené základy dna kontejnerů a předlisované otvory 

pro visací zámky 

7) Uchazeč na vyzvání zadavatele předloží funkční vzorek 1 ks popelové nádoby nebo 

kontejneru, který musí odpovídat nabízeným popelovým nádobám, nebo kontejnerům. 

Dodané vzorky zadavatel nevrací. 

8) Místem plnění je OZO Ostrava s.r.o., ul. Slovenská 1/1083, 702 00 Ostrava-Přívoz 

9) Uchazeč předloží zadavateli minimálně 3 realizované zakázky obdobného charakteru, u 

popelových nádob a 1 100 litrových kontejnerů s minimálním počtem plnění 1 000 ks. 

Součástí referencí musí být uvedený kontakt na zadavatele. 

 

 

Celkový počet pro rok 2019 

 

Tabulka č. 1 

 

druh 
nádoby 

barva Ks specifikace 

1. 120 l zelená 2800 plastová nádoba s kolečky, logo na přední straně 

2. 240 l zelená 800 plastová nádoba s kolečky, logo na přední straně 

3. 240 l hnědá 1500 
plastová nádoba s kolečky v provedení BIO bez spodního 
kovového roštu, odvětrané víko, logo na přední straně   

4. 1100 l zelená 500 
plastový kontejner s kulatým víkem, brzdou na předních 

kolech, logo na přední straně 

5. 1100 l  žlutá 500 
plastový kontejner ke svozu plastů s kulatým víkem, 
brzdou na předních kolech, logo na přední straně 



6. 1100 l modrá 300 
plastový kontejner ke svozu papíru s kulatým víkem, 

brzdou na předních kolech, logo na přední straně 

7. 300 l 
zelené RAL 

6018 
20 

zvon na sklo s kulatými vhozy o průměru 25 cm a boční 
vhoz na tabulové sklo, logo OZO 

8. 700 l 
zelené RAL 

6018 
10 

zvon na sklo s kulatými vhozy o průměru 25 cm a boční 
vhoz na tabulové sklo, logo OZO 

9. 1100 l 
zelené RAL 

6018 
20 

zvon na sklo s kulatými vhozy o průměru 25 cm a boční 
vhoz na tabulové sklo, logo OZO 

10. 2100 l 
zelené RAL 

6018 
30 

zvon na sklo s kulatými vhozy o průměru 25 cm a boční 
vhoz na tabulové sklo, logo OZO 

 

 

1.2 Závazné termíny dodání popelových nádob a kontejnerů v průběhu roku 2019 

      8. týden 2019 

Tabulka č. 2 

 

druh 
nádoby 

barva Ks specifikace 

1. 1100 l modrá 200 
plastový kontejner ke svozu papíru s kulatým víkem, 

brzdou na předních kolech, logo na přední straně 

2. 300 l 
zelené RAL 

6018 
20 

zvon na sklo s kulatými vhozy o průměru 25 cm a boční 
vhoz na tabulové sklo, logo OZO 

3. 700 l 
zelené RAL 

6018 
10 

zvon na sklo s kulatými vhozy o průměru 25 cm a boční 
vhoz na tabulové sklo, logo OZO 

4. 1100 l 
zelené RAL 

6018 
10 

zvon na sklo s kulatými vhozy o průměru 25 cm a boční 
vhoz na tabulové sklo, logo OZO 

5. 2100 l 
zelené RAL 

6018 
10 

zvon na sklo s kulatými vhozy o průměru 25 cm a boční 
vhoz na tabulové sklo, logo OZO 

  

 

     14. týden 2019 

Tabulka č. 3 

 

druh 
nádoby 

barva Ks specifikace 

1. 120 l zelená 1000 plastová nádoba s kolečky, logo na přední straně 

2. 240 l zelená 800 plastová nádoba s kolečky, logo na přední straně 



3. 240 l hnědá 1500 
plastová nádoba s kolečky v provedení BIO bez spodního 
kovového roštu, odvětrané víko, logo na přední straně   

4. 1100 l  žlutá 200 
plastový kontejner ke svozu plastů s kulatým víkem, 
brzdou na předních kolech, logo na přední straně 

 

   

 18. týden 2019 

             Tabulka č. 4 

 

druh 
nádoby 

barva Ks specifikace 

1. 1100 l zelená 200 
plastový kontejner s kulatým víkem, brzdou na předních 

kolech, logo na přední straně 

 

   

  27. týden 2019 

             Tabulka č. 5 

 

druh 
nádoby 

barva Ks specifikace 

1. 120 l zelená 1000 plastová nádoba s kolečky, logo na přední straně 

 

   

 31. týden 2019 

             Tabulka č. 6 

 

druh 
nádoby 

barva Ks specifikace 

1. 1100 l zelená 200 
plastový kontejner s kulatým víkem, brzdou na předních 

kolech, logo na přední straně 

2. 1100 l  žlutá 200 
plastový kontejner ke svozu plastů s kulatým víkem, 
brzdou na předních kolech, logo na přední straně 

3. 1100 l modrá 100 
plastový kontejner ke svozu papíru s kulatým víkem, 

brzdou na předních kolech, logo na přední straně 

 

 

 

 



 

 40. týden 2019 

             Tabulka č. 7 

 

druh 
nádoby 

barva Ks specifikace 

1. 120 l zelená 800 plastová nádoba s kolečky, logo na přední straně 

2. 1100 l zelená 100 
plastový kontejner s kulatým víkem, brzdou na předních 

kolech, logo na přední straně 

3. 1100 l  žlutá 100 
plastový kontejner ke svozu plastů s kulatým víkem, 
brzdou na předních kolech, logo na přední straně 

4. 1100 l 
zelené RAL 

6018 
10 

zvon na sklo s kulatými vhozy o průměru 25 cm a boční 
vhoz na tabulové sklo, logo OZO 

5. 2100 l 
zelené RAL 

6018 
20 

zvon na sklo s kulatými vhozy o průměru 25 cm a boční 
vhoz na tabulové sklo, logo OZO 

 

 

Ostatní náležitosti nabídky: 
1) Nabídková cena bude uvedena v Kč/ks podle jednotlivých druhů popelových nádob a 

kontejnerů, v členění bez DPH a s DPH dle platných předpisů 

2) Nabídková cena musí v plném rozsahu zahrnovat hodnotu dodávek, dopravy do místa plnění 

a všech vedlejších nákladů a výdajů, které mohou být při realizaci výběrového řízení 

3) Uchazeč je váhán svou nabídkou po dobu 60 dní 

4) Uchazeč garantuje zadavateli nabízenou cenu po celou dobu plnění tohoto výběrového řízení 

5) Uchazeč garantuje zadavateli mimořádně dodat další popelové nádoby, nebo kontejnery nad 

rámec tohoto výběrového řízení v cenách, které uchazeč předložil v nabídce tohoto 

výběrového řízení, pokud tak zadavatel učiní 

6) UPOZORNĚNÍ: Poptávka zde uvedená není kompletní, pro zaslání poptávky v úplném znění 

prosím kontaktujte níže uvedenou osobu. 

 

 

 

Termín podání nabídky: 
29.01.2019 do 12.00 hod na adresu OZO Ostrava s.ro., Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava-Kunčice  

 

Dotazy k poptávce: 
Ing. Jiří Pitron, tel. 602 776 922, e-mail: pitron@ozoostrava.cz  

 

 

 

mailto:pitron@ozoostrava.cz

