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Referenční list      
BP STAVBY Morava s.r.o. 
 

Společnost BP STAVBY Morava s.r.o. je stavební a inženýrská společnost, která se 

zaměřuje na realizace projektů pro bydlení, podnikání, obchod a služby včetně 

speciálního zakládání staveb s působností v rámci České republiky. Byla založena v 

dubnu 2016, působí v ní řada zkušených odborníků s dlouholetou praxí v oboru a 

zkušenostmi z mnoha realizovaných zakázek. 

Firma působí na trhu generálních dodávek staveb v pozemním a inženýrském 

stavitelství, provozuje činnost v oblasti projektování a realizace specializovaných prací 

zakládání staveb. Specializací firmy jsou velkoprůměrové piloty s technologií CFA a 

klasického rotačně náběrového vrtání. 

 

Společnost BP STAVBY Morava s.r.o. se v rámci 

svých dodávek také specializuje na 

železobetonové monolitické konstrukce, kde je 

schopna klientům nabídnout kompletní 

provedení „hrubé stavby“ již od základů. 

Disponuje vlastním bedněním PERI, které se 

snaží neustále doplňovat a obměňovat tak, aby 

byla schopna splnit veškeré potřeby 

jednotlivých staveb. 

 

Součástí služeb v rámci železobetonových konstrukcí je taktéž dopracování kompletní projektové 

dokumentace nutné pro realizaci stavby, včetně návrhu optimalizovaných řešení – jak pro úsporu nákladů 

na stavbu, ale také pro co nejrychlejší a nejefektivnější postup výstavby. 
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Společnost BP STAVBY Morava s.r.o. se chlubí spoustou úspěšných projektů a referencí. Mezi nimi najdeme 

i takové významné projekty, jakými jsou Rezidence Šantovka, revitalizace olomouckých kasemat, rodinný 

komplex Bouzov či rozšíření komplexu BEA centra v Olomouci. 

 

 

 

Přínosy získané implementací řešení HELIOS Orange/iNuvio: 

• Ekonomický přehled o probíhajících i uzavřených projektech 

• Jednoduché vyhodnocování účetního stavu společnosti 

• On-line sledování stavební zakázky v systému 

• Efektivní propojení se stavebními rozpočtovými systémy 

• Celkově velká úspora času při zpracování všech informací ve firemních procesech 
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Procesy využívané IS: 

• Jádro 

• Nástroje vizualizace 

• Nástroje pro řízení procesů  

• Nástroje customizace 

• Účetnictví 

• Dodatečné související náklady  

• Banka 

• Pokladna 

• Majetek 

• Oběh zboží – sklad 

• Nabídky, objednávky a rezervace  

• Zakázky 

• Firemní aktivity  

• Mzdy 

• Personalistika 

• Výkazy a reporty  

• Stavební výroba 

• Doprava 

 

 

 

 


