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

 

Název dodávky: 

Vypracování projektové dokumentace včetně rozpočtu „Demolice kotelny“ 

 

 

Stručný rozsah nabídky: 
1. Projektová dokumentace bude podkladem pro vydání stavebního povolení demolice 

příslušným stavebním úřadem a pro samotné demoliční práce prováděné odbornou stavební 
firmou. 

2. Kotelna dl. cca 35 m, š. cca 34 m, v. cca +12 m (cca +24 m). Konstrukce kotelny je ocelová, 
podlahy železobetonové, obvodový plášť tvoří vyzdívka, beton a sendvičový panel. Výstavba 
v roce 1988-91. Nikdy nebyla používaná jako kotelna. 

3. Demolice je možná postupnou demontáží. 
4. Součástí PD je návrh připojení silnoproudých rozvodů (přívod do kotelny 1x, 2x průběžné 

kabely) a navržení nové trasy kabelů k trase kabelů mimo budovu kotelny (případně zkrácení 
kabelů, ukončení v rozvodné skříni na okraji pozemku), demontáž přípojky vody, demontáž 
slepého ramene teplovodu a zaslepení kanalizace. 

5. Objednatel demontuje slaboproud a EZS. 
6. U stěny kotelny je vyvedena přípojka plynu, součástí dokumentace je její přeložka mimo 

dotčené plochy – k plotu na hranici pozemku. 
7. Statický posudek (pokud je v tomto případě nutný) bude součástí PD.  
8. Demolice na úroveň stávajících betonových podlah 1.NP včetně zaslepení otvorů v podlaze a 

demolice základů nad úrovní podlah 1.NP. 
9. Slepý a stavební rozpočet. V rozpočtu zahrnout, že kovový materiál bude náležet dodavateli 

stavebních prací, ale bude odečten od ceny díla. Dále v rozpočtu zahrnout položku o cenu za 1 
tunu tohoto kovového materiálu včetně odvozu. Vážení odvezeného kovového materiálu bude 
probíhat na vážnici objednatele.   

10. Orientačně spočítat hmotnost kovového materiálu.  
PD 6x písemně a 1x CD, slepý a stavební rozpočet pouze v jednom paré písemně, ale na CD (v 

editovatelné podobě .xls, .dwg, .pdf, .doc). 

 

 

Ostatní náležitosti nabídky: 
1. Termín vypracování PD včetně rozpočtu 

2. Cena bez DPH za kompletní provedení díla 

3. Poptávka a Nabídka budou součástí Smlouvy o dílo 

4. Součástí poptávky je i návrh Smlouvy o dílo, který žádáme doplnit  

 

 

Termín podání nabídky: 

20.09.2019 do 12.00 hod na e-mail: brandova@ozoostrava.cz  
 

 

Dotazy k poptávce: 

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