
SMLOUVA 
o poskytování úklidových služeb 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č . 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Smluvní strany 
Č smlouvy 

10111- 10131- 12 10 11 171 
Poskytovatel: 

I!RYVEGAST~.~.r.o. 

5e sídlem/místem Holická 1173/49a, 779 00 
podnikání: Olomouc 

Zastoupena: Bc. Zdeňkem Jouklem 

Funkce: jednatel 

Kontaktní osoba: Bc. Zdeněk Joukl 

Funkce: jednatel 

Tel.: + 420 603 518 532 

Fax: -
IČ: 24762695 

DiČ: CZ24762695 

Zapsaná v obch. U Krajského soudu v Ostravě, 
rejstříku: oddíl C, vložka 45216 

Bankovní spojení: 
ČSOB, a.s. 
243111848/0300 

Smluvní strany se dohodly na následujícím: 

~1. I Předmět smlouvy a časové interval~ 

č smlouvy 

1 151/1118101/12101117 
Objednatel: 

~ká repú611ka -
, N~JyYšir'koJ)troln[ ýřaíl 

Se sídlem: Jankovcova 2, 17004 Praha 7 

Zastoupena: PhDr. Radkem Haubertem 

Funkce: vrchní ředitel správní sekce 

Kontaktní 
Mgr. Anna Adamová 

osoba: 

Funkce: 
referent odboru hospodářské 
správy 

teí: 233 045 368, 702 203 201 

Fax: 233044362 

IČ: 49370227 

DiČ: není plátce DPH 

Bankovní 
30027001/0710 

spojení: 

1. Předmětem této smlouvy je poskytování úklidových služeb v určených prostorách sidla 

objednatele, kterými jsou kancelářské prostory včetně sociálního a technického zázemí 

(dále též "kancelářské prostory") a prostory pro dětskou skupinu včetně sociálního 

a technického zázemí (dále též "prostory pro dětskou skupinu" nebo "dětská skupina") 

v sídle objednatele za podmínek touto smlouvou stanovených. 

2. Specifikace a rozsah úklidu v kancelářských prostorách: 
a) běžný úklid, tj. denní, týdenní, měsíční a čtvrtletní úklid v rozsahu činností sjednaných 

v příloze Č. 1 této smlouvy - Kancelářské prostory - běžný úklid - rozpis prací, 
b) dispoziční úklid prováděný jedním nebo více pracovníky poskytovatele v rozsahu čínností 

sjednaných v přlloze č. 2 této smlouvy - Kancelářské prostory - dispoziční úklid - rozpis prací, 
c) sezónní úklid v rozsahu činností sjednaných v přlloze č. 3 této smlouvy - Kancelářské 

prostory - sezónní úklid - rozpis prací. 
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3. Specifikace a rozsah úklidu v prostorách pro dětskou skupinu: 
a) běžný úklid, tj. denn!, týdenní a měsíční úklid v prostorách pro dětskou skupinu v rozsahu 

činností sjednaných v příloze č. 4 této smlouvy - Dětská skupina - běžný úklid - rozpis prací, 
b) sezónní úklid v rozsahu činností sjednaných v příloze č. 5 této smlouvy - Dětská skupina -

sezónní úklid - rozpis prací. 

4. Výčet ploch, sedacího nábytku a povrchy kancelářských prostor tvoří přílohu č. 6 této smlouvy -
Kancelářské prostory - výčet ploch a sedacího nábytku, povrchy a výčet dveří kancelářských 
prostor tvoří přílohu č. 8 této smlouvy - Kancelářské prostory - výčet dveří. 

5. Výčet ploch a povrchů prostor pro dětskou skupinu tvoří přílohu č. 7 této smlouvy - Dětská 

skupina - výčet ploch, povrchy. Výčet dveří prostor pro dětskou skupinu tvoří přílohu č. 9 této 
smlouvy - Dětská skupina - výčet dveří. 

6. Úklid bude prováděn výhradně vlastním vybavením poskytovatele včetně dodávek čisticích 
a dezinfekčních prostředků. K zamezení vzniku rezistence budou dezinfekční prostředky určené 
pro úklid v prostorách pro dětskou skupinu střídány ve dvouměsíčním intervalu. Dodávky 
hygienického materiálu zajišťuje objednatel. Hygienický materiál doplňuje poskytovatel. Evidenci 
spotřeby hygienického materiálu a evidenci obměny dezinfekčních prostředků určených pro úklid 
v prostorách pro dětskou skupinu vede poskytovatel na formulářích předaných poskytovateli 
objednatelem. 

7. Běžný úklid v kancelářských prostorách podle odst. 2 písm. a) tohoto článku bude prováděn 
v pracovní dny během časového intervalu po 16.00 hod. a nejpozději do 20.00 hod. tak, aby nebyl 
narušen běžný provoz v kancelářích. 

8. Dispoziční úklid v kancelářských prostorách podle odst. 2 písm. b) tohoto článku bude prováděn 
denně v pracovni dny od 7.30 do 15.00 hod. 

9. Sezónní úklid v kancelářských prostorách podle odst. 2 písm. c) tohoto článku bude prováděn na 
výzvu objednatele, v termínu dohodnutém oběma stranami v pracovní dny od 7.30 do 15.00 hod. 
a o víkendech od 7.30 do 18.00 hod. 

10. Běžný úklid v prostorách pro dětskou skupinu podle odst. 3 písm. a) tohoto článku bude 
prováděn v pracovní dny během časového intervalu po 16.30 hod. a nejpozději do 20.00 hod. 

11. Sezónní úklid v prostorách pro dětskou skupinu podle odst. 3 písm. b) tohoto článku bude 
prováděn na výzvu objednatele, v termínu dohodnutém oběma stranami v pracovní dny od 7.30 
do 15.00 hod. a o víkendech od 7.30 do 18.00 hod. 

jčl. \I Práva a povinnosti poskytovatel~ 

1. Poskytovatel je povinen zajistit provádění úklidu s odbornou péčí a znalostí a pracovníky 
v dostatečném počtu. 

2. Poskytovatel je povinen zajistit dodržování obecně závazných právních předpisů, zejména 
předpisů o požární ochraně a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ekologických a hygienických 
předpisů. Poskytovatel je povinen zajistit proškolení pracovníků voblastl bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a požární ochrany. 
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3. Poskytovatel se zavazuje, že bude dodržovat povinnosti vyplývaj!cí ze zákona č. 133/1985 Sb., 
o požární ochraně, ve zněn! pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení 
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), 
ve znění pozdějších předpisů a obecně závazných právnfch předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdravi při práci včetně nařizení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášeni a zasílání 
záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální 
mzdě, ve znění pozdějších předpisů . 

4. Poskytovatel je rovněž povinen zajistit seznámenf pracovníků úklidu s interními předpísy 

objednatele upravujfcími režim, provoz, bezpečnost práce a protipožární opatření v budově sídla 
objednatele a s provozním řádem budovy sfdla objednatele a zajistit jejich dodržování. 

5. Poskytovatel poskytne pracovníkům úklidu pracovni stejnokroje s nápisem obchodní firmy 
poskytovatele a visačky se jménem pro každého pracovníka úklidu. Pracovnfci úklidu jsou povinni 
poskytnuté pracovní stejnokroje opatřené visačkami se jménem používat po celou dobu 
prováděni úklidových prací. 

6. Poskytovatel je povinen respektovat příkazy objednatele. Poskytovatel je povinen upozornit 
objednatele na nevhodnost příkazů daných mu objednatelem, zejména na rizika vyplývající 
z těchto příkazů objednatele, které neodpovídají podmínkám bezpečnosti práce a prevenci vzniku 
škody na interiéru budovy sídla objednatele. 

7. Úklidové práce budou prováděny pracovnfky úklidu (bez rozlišení na pracovníky úklidu 
kancelářských prostor a pracovníky úklidu prostor pro dětskou skupinu). Všichni tito pracovníci 
musí po celou dobu trvánf této smlouvy: 

a) být trestně bezúhonní, 
b) mft platnou lékařskou prohlídku, 
c) být způsobilí vykonávat úklidové práce. 

8. Poskytovatel je povinen minimálně lx měsíčně za přítomnosti pracovníků úklidu provádět 

namátkovou kontrolu kvality běžného úklidu v kancelářských prostorách a v prostorách pro 
dětskou skupinu v časovém intervalu stanoveném pro běžný úklid kancelářských prostor v článku I 
odst. 7 této smlouvy a pro běžný úklid prostor pro dětskou skupinu v článku I odst. 10 této 
smlouvy. 

9. Poskytovatel je rovněž povinen minimálně 2x měsíčně, avšak vždy na výzvu, spolu s oprávněnou 
osobou objednatele kontrolovat kvalitu úklidových prací prováděných pracovníky úklidu. 

lO.Poskytovatel odpovídá za to, že úklidové práce podle článku I. této smlouvy, při kterých se 
používají ruční elektrické úklidové stroje, přístroje a spotřebiče, budou prováděny výhradně 
ručními elektrickými úklidovými stroji, přístroji a spotřebiči, ke kterým byly vystaveny protokoly 
o kontrole a revizi a tyto protokoly jsou aktuální. 

ll.Při provádění úklidových prací může poskytovatel použfvat jen takové mechanické pracovní 
nástroje, pracovní pomůcky a čisticí a dezinfekčni prostředky, jejichž vlastnosti splňuji požadavky 
na bezpečnost, ochranu zdravi a životního prostředf, hygienu a které zároveň žádným způsobem 
nepoškodí interiér budovy sídla objednatele. Poskytovatel je povinen dbát na udržování 
pracovních pomůcek v hygienickém standardu. Na požádání objednatele předložf poskytovatel na 
tyto mechanické pracovní nástroje, pracovní pomůcky a čisticí a dezinfekční prostředky 

k nahlédnutí prohlášení o shodě, popř. atesty či jiné průvodní dokumenty. 
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12. V co nejkram době po uzavření této smlouvy poskytovatel předloží objednateli jmenný seznam 
pracovniků běžného a dispozičního úklidu včetně data narození a čísla OP a pro každého 
pracovníka uvedeného na seznamu současně předloží kopii výpisu z Rejstříku trestů ne starší 90 
dnů prokazující trestní bezúhonnost pracovníka při zápisu do seznamu a kopii výsledku lékařské 
prohlídky ne starší 6 měsíců prokazující zdravotní způsobilost pracovnika vykonávat úklidové 
práce při zápisu do seznamu. Jmenný seznam pracovníků provádějících sezónní úklid včetně data 
narození a čísla OP předloží poskytovatel 5 dnů před započetím prací. Poskytovatel je povinen 
předložit k nahlédnutí originály výpisů z Rejstříku trestů ne starší 90 dnů pro každého pracovníka 
uvedeného na seznamu objednateli do 3 pracovních dnů od požádání objednatelem. Pouze 
pracovníci poskytovatele uvedení v seznamu pracovníků jsou oprávněni ke vstupu do určených 
prostor. Poskytovatel je povinen každou personální změnu, pokud mimořádně nastane, 
předkládat objednateli k odsouhlasení min. 3 pracovní dny předem, nedohodne-Ii se 
s objednatelem jinak. 

13.0bjednatel je oprávněn požadovat vyškrtnutí pracovníka poskytovatele při nesplnění podmínek 
stanovených v odst. 10 tohoto článku ze seznamu pracovníků. Poskytovatel je povinen tohoto 
pracovníka do 3 pracovních dnů vyměnit, nedohodne-Ii se s objednatelem jinak. Poskytovatel 
doplní do seznamu pracovníků nového až po odsouhlasení objednatelem. 

14.0bjednatel klade velký důraz na stabilitu pracovníků běžného a dispozičního úklidu. Poskytovatel 
je povinen tento požadavek objednatele respektovat. To znamená, že k personální změně 
v seznamu pracovníků běžného a dispozičního úkladu může docházet pouze ojediněle a naprosto 
výjimečně (znění odst. 12 tohoto článku tímto není dotčeno). Poskytovatel je povinen každou 
případnou personální změnu objednateli předem zdůvodnit. 

15.Poskytovatel zajistí, že jeho pracovníci nebudou využívat jakékoliv technické zařízení umístěné 
v prostorách objednatele (kopírovaci a rozmnožovací techniku, skartovací stroje, PC, telefonní 
aparáty atd.) s výjimkou použití telefonu v případě ohrožení zdraví, života nebo majetku 
objednatele, nebudou pořizovat kopie klíčů od svěřených prostor a nebudou vpouštět cizí osoby 
(včetně rodinných příslušníků) do prostor objednatele. Pracovníci poskytovatele nejsou oprávněni 
číst dokumenty, odnášet dokumenty, zařízení nebo jiný majetek objednatele, majetek 
zaměstnanců objednatele nebo majetek jiných osob. Přemisťování jakýchkoliv předmětů 

v kancelářských prostorách a prostorách pro dětskou skupinu pracovníky poskytovatele není 
přípustné. Poskytovatel je srozuměn s tím, že všude tam, kde se v rozpisu úklidu (přílohy Č. 1 až 5 
této smlouvy) mluví o úklidu volně dostupných ploch, rozumí se tím plochy nezakryté jakýmikoliv 
předměty (např. ICT zařízení, dokumenty, tiskoviny, květiny, nádobí, atd.). 

lG. Poskytovatel se zavazuje zajistit zachovávání mlčenlivosti a diskrétnosti o všech skutečnostech, 
o kterých se při úklidu určených prostor nebo v souvislosti s ním dozvi a za tím účelem tyto 
skutečnosti nesdělit, nezpřístupnit a pro sebe nebo pro někoho jiného nevyužít. Poskytovatel se 
zavazuje dostatečně poučit všechny pracovníky o povinnosti zachovávat mlčenlivost a diskrétnost 
a za tím účelem učinit veškerá opatření zabraňUjící zneužití či úniku jakýchkoli informaci. 
Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost této smlouvy. 

17.Poskytovatel prohlašuje, že má ke dni uzavření této smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za 
újmu způsobenou v souvislosti s jeho činností s pojistným plněním nejméně ve výši 3000000 Kč 
se spoluúčastí maximálně 200000 Kč. Kopie pojistné smlouvy tvoří samostatnou přílohu této 
smlouvy. 

18. Poskytovatel je povinen toto pojištění udržovat po celou dobu trvání smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou. Poskytovatel je povinen do dvou pracovních dnů na žádost 
objednatele kdykoli prokázat existenci a rozsah svého pojištění. 
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19. Poskytovatel je povinen objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla 
mít, byť i částečně, vliv na způsobilost poskytovatele plnit své povinnosti v souladu s touto 
smlouvou. Takovým oznámením však poskytovatel není zbaven povinnosti nadále plnit své 
povinnosti z této smlouvy vyplývající. 

Rl. III Práva a povinnosti objednatel~ 

1. Objednatel poskytne poskytovateli k dispozici úklidové komory a úložný prostor pro hygienický 
materiál. 

2. Objednatel je povinen seznámit poskytovatele s interními pokyny objednatele, které upravují 
režim, provoz, bezpečnost práce a protipožární opatření v budově sídla objednatele a s provozním 
řádem budovy sídla objednatele. 

3. Objednatel umožní poskytovateli pro provádění úklidu odběr vody a elektrické energie. 
Poskytovatel se zavazuje použivat tato média šetrně . Náklady na vodu a elektrickou energii 
nebudou poskytovateli účtovány. 

4. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu úklidu a požadovat odstranění závad. 

5. Objednatel vede knihu závad úklidu, umístěnou na dohodnutém místě v budově sídla 
objednatele. Do knihy závad úklidu bude oprávněná osoba objednatele zapisovat zjištěné závady 
úklidu (datum zjištěné závady, popis zjištěné závady, místo zjištěné závady, datum odstranění 
závady. 

6. Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli včas informace a součinnost nezbytnou pro 
řádné provádění úklidových prací. 

7. Objednatel protokolárně předá poskytovateli pro každého pracovníka uvedeného v seznamu 
pracovníků podle článku II odst. 10 této smlouvy bezkontaktní přístupovou kartu (1 ks). Patrové 
klíče od všech místnosti, ve kterých budou prováděny úklidové práce, budou vydávány 
pracovníkům poskytovatele každý den na recepci ve vstupní hale budovy sídla objednatele, kam 
budou po provedeném úklidu před odchodem z budovy vždy tentýž den pracovníky poskytovatele 
vráceny. Poskytovatel bere na vědomí, že v prostorách budovy sídla objednatele je využíván 
systém generálního klíče. 

Rl. IV Cena a cenové ujednání, platební podmínky, sankc~ 

1. Celková cena za poskytování úklidových služeb podle této smlouvy stanovená na základě 

výsledku výběrového řízení ve výši 861421,48 Kč bez DPH za 12 měsíců jako cena nejvýše 
přípustná, se skládá: 

• z ceny za poskytování úklidových služeb v kancelářských prostorách ve výši 827 741,67 Kč 
bez DPH za 12 měsíců a 

• z ceny za poskytování úklidových služeb v prostorách pro dětskou skupinu ve výši 
33 679,81 Kč bez DPH za 12 měsíců. 

2. Tabulky "NABfDKOVÁ CENA" (EXCEl, listl - tabulka A, Iist2 - tabulka B, list3 - tabulka Cl jsou 
nedílnou součástí této smlouvy (tisk ze-tržiště Tendermarket). Celková cena za poskytování 
úklidových služeb zahrnuje veškeré náklady poskytovatele spojené s poskytováním plnění podle 
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této smlouvy, tj. mzdové náklady, náklady na vybavení, čisticí a desinfekční prostředky, dopravu, 
řízení a administrativu, skladování, školení BOZP a PO, pojištění, režii, zisk poskytovatele atd. 

3. Cenu za poskytování úklidových služeb bude objednatel hradit měsíčně dvěma paušálními 
částkami, a to: 

• paušální částkou za poskytování úklidových služeb v kancelářských prostorách ve výši 
68978 Kč bez OPH; paušální měsíční částka za poskytování úklidových služeb 
v kancelářských prostorách činí 1/12 z nabídkové ceny za poskytování úklidových služeb 
v kancelářských prostorách za 12 měsíců bez DPH a 

• paušálnr částkou za poskytování úklidových služeb v prostorách pro dětskou skupinu ve 
výši 2 807 Kč bez DPH; paušálnr měsíční částka za poskytování úklidových služeb 
v prostorách pro dětskou skupinu činí 1/12 z nabídkové ceny za poskytování úklidových 
služeb v prostorách pro dětskou skupinu za 12 měsrců bez DPH. 

4. K ceně bude účtována DPH v zákonné výši. 

5. Objednatel bude hradit cenu za poskytování úklidových služeb měsíčně zpětně na základě faktur 
vystavovaných poskytovatelem. Poskytovatel bude vystavovat za poskytování úklidových služeb 
v předchozím měsíci dvě faktury, a to jednu fakturu za poskytování úklidových služeb 
v kancelářských prostorách a druhou fakturu za poskytování úklidových služeb v prostorách pro 
dětskou skupinu. Poskytovatel doručí faktury nejpozději do 15. dne následujrcího měsíce s lhůtou 
splatnosti ceny 15 dnů od doručenr faktury objednateli. Pokud objednatel obdrží fakturu po 15. 
prosinci, prodlužuje se lhůta splatnosti na 90 kalendářních dnů. Faktura je uhrazena dnem 
odepsánr fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele uvedeného na 
faktuře . 

6. Vystavené faktury budou obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle právních 
předpisů a musí obsahovat číslo smlouvy objednatele. Pokud faktura nebude obsahovat 
náležitosti stanovené právními předpisy a touto smlouvou nebo bude-Ii obsahovat nesprávné 
údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit se zdůvodněním poskytovateli k doplnění či novému 
vystavenI. V takovém případě splatnost ceny počrná běžet až dnem doručení doplněné nebo 
nově vystavené faktury obsahujícf všechny správné údaje a náležitosti dle této smlouvy 
objednateli. 

7. Objednatel je oprávněn uplatnit slevu z ceny za poskytování úklidových služeb ve výši 500 Kč, 
a to za každý případ porušení povinností, pokud: 

• poskytovatel nevykonal některou činnost ze sjednaného rozsahu úklidových prací 
podle článku I. této smlouvy (nečinnost poskytovatele), přičemž slevu je objednatel 
oprávněn uplatnit za každou neprovedenou činnost a uklízenou místnost či prostor 
podle specifikace v příloze č. 1, Č. 2, Č. 3, Č. 4 a Č. 5 této smlouvy zvlášť (schodiště, 
chodby a výtahová lobby zvlášť podle podlaží), 

• poskytovatel neodstranil zjištěnou závadu v provádění úklidových prací, a to ani do 
dvou pracovních dnů od písemné reklamace zaznamenané oprávněnou osobou 
objednatele v knize závad úklidu, 

• poskytovatel nedodržel při poskytovánr úklidových služeb obecně závazný právní 
předpis, 

• běžný úklid a/nebo dispoziční úklid provádí osoba neuvedená v seznamu pracovníků viz 
článek II. odst. 12 této smlouvy. 

8. Poskytovatel je povinen všechny slevy písemně uplatněné objednatelem za příslušný měsíc ve 
faktuře označit a odečíst z měsíční paUŠální částky fakturované za příslušný měsic bez DPH. Pokud 

6 



nebude sleva na faktuře odečtena, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit a doba 
splatnosti počne běžet až po doručení faktury s poskytnutou slevou. 

9. Pokud některé úklidové práce v rozsahu podle příloh Č . 1 až 5 této smlouvy nebude možné 
provádět z provozních či jakýchkoliv jiných důvodů na straně objednatele, bude cena za 
poskytování úklidových služeb alikvotně snížena podle poměru neprováděných úklidových 
prací ("méně práce") k výčtu ploch, sedacího nábytku, dveří a povrchů podle přílohy č. 6, Č. 7, č. 
8 a Č. 9 a ceně za poskytování úklidových služeb podle tabulek "NABfDKOVÁ CENA" v ZD - části 
Č. 3 (EXCEl, listl - tabulka A, Iist2 - tabulka 8, Iist3 - tabulka C), tvořící nedílnou součást této 
smlouvy (tisk ze-tržiště Tendermarket). Fakturována bude pouze cena za skutečné poskytování 
úklidových služeb. 

10. Pro případ prodlení s úhradou peněžitého závazku jsou smluvní strany oprávněny požadovat úrok 
z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády Č. 351/2013 Sb. 

!CI. V Reklamac~ 

1. Objednatel vede podle článku \\I odst. 5 této smlouvy knihu závad úklidu, která slouží též jako 
reklamační kniha. 

2. Objednatel kromě zjištěných závad úklidu urguje zápisem do knihy závad úklidu (reklamuje) 
neodstraněné závady (reklamace). Reklamace budou datovány a podepsány oprávněnou osobou 
objednatele. 

3. Poskytovatel je povinen reklamované neodstraněné zjištěné závady odstranit bez zbytečného 
odkladu a bez zbytečného odkladu oznámit jejich odstranění oprávněné osobě objednatele. 
Oprávněná osoba objednatele je povinna do knihy závad úklidu zaznamenat datum jejich 
odstranění. 

lčl. VI Odpovědnost za újmu na jmění (škOduij 

1. Poskytovatel je odpovědný za vzniklou škodu, kterou způsobil sám nebo jeho pracovník 
objednateli nebo třetí osobě porušenlm zákonné povinnosti, smluvnl povinnosti nebo porušením 
zásad dobrých mravů. 

2. Poskytovatel se zavazuje, bude-Ii to možné a účelné, k náhradě škody uvedením do předešlého 
stavu. Možnost a účelnost náhrady škody uvedením do předešlého stavu posoudí objednatel 
a bez zbytečného odkladu rozhodne o náhradě škody buďto uvedením do předešlého stavu, 
přičemž současně stanoví způsob uvedení do předešlého stavu nebo o peněžní náhradě škody. 

3. Jestliže objednatel jako poškozená strana musel vynaložit náklady v důsledku porušení zákonných 
nebo smluvních povinností poskytovatele nebo v důsledku porušení zásad dobrých mravů 
poskytovatelem (na odstranění či zmírnění takto vzniklých následků), zahrnují se tyto náklady do 
škody a poskytovateli jako povinné osobě vzniká povinnost i k jejich náhradě. 

4. Poskytovatel odpovídá za ztrátu bezkontaktní přístupové karty a/nebo kličů, které mu předal 
objednatel. V případě ztráty karty a/nebo klíče je poskytovatel povinen tuto skutečnost 

neprodleně oznámit objednateli. V případě ztráty karty a/nebo klíče poskytovatel odpovídá za 
jejich zneužiti bez ohledu na to, kdo kartu zneužil a je povinen uhradit objednateli pořizovací 
náklady karty nebo klíče. 
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~I. VII Trvání smloUV)1 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání 12 měslců ode dne zahájení úklidových prací. 
Poskytovatel je povinen zahájit úklidové práce dne 1. 3. 2017 a ukončit úklidové práce dne 
28.2.2018. 

~I. VIII Odstoupení od smlouV\1 

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v těchto případech: 
• Objednatel je oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit pro podstatné porušeni smlouvy, 

kterým je zejména: 
a) opakované nevykonáni některé z činnosti ze sjednaného rozsahu úklidových prací 

podle článku I. této smlouvy (opakovaná nečinnost poskytovatele), 
b) neodstranění zjištěných závad úklidu, a to ani přes písemnou urgenci zaznamenanou 

objednatelem v knize závad úklidu, 
c) nedodržení časového intervalu sjednaného pro provádění úklidu v článku I této 

smlouvy nejméně třikrát (nemusí být v nepřetržité řadě za sebou), 
d) neoprávněné použiti bezkontaktnl přístupové karty, tj. její použití za jiným účelem 

než je plnění předmětu této smlouvy, 
e) provedeni úklidu osobami, které nejsou uvedeny v seznamu pracovníků běžného 

a dispozičního úklidu viz článek II. odst. 10 této smlouvy, 
fl porušení povinnosti mlčenlivosti a diskrétnosti stanovené v článku II. odst. 14 této 

smlouvy, 
g) pojištění odpovědnosti za újmu na jmění (škodu) nebude v souladu s článkem II odst. 

15 této smlouvy nebo poskytovatel jeho existenci nebo rozsah nedoloži podle článku 
II odst. 16 této smlouvy, 

h) nepředloženi výpisů z Rejstříku trestů pro každého pracovníka poskytovatele ani 
v dodatečné lhůtě 5 pracovních dnů 

i) nerespektování požadavku objednatele na stabilitu pracovníků úklidu podle článku II. 
odst. 12 této smlouvy, a to ani po předchozí plsemné výtce objednatele. 

• Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případě podstatného porušení 
povinnosti ze strany objednatele, kterým je prodlenl objednatele s úhradou dlužné částky 
delší než 14 dní po marném uplynutí dodatečné lhůty k nápravě poskytnuté 
poskytovatelem v písemném upozornění (urgenci) doručeném objednateli. 

2. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení písemného projevu vůle odstoupit od 
smlouvy druhé smluvní straně. 

3. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v případě, že poskytovatel přestane být 
poskytovatelem náhradního plněni v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějšlch předpisů. Výpovědní doba činí dva měsíce a počíná běžet od prvnlho dne 
kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. 

lčl. IX Oprávněné osob~ 

1. Smluvní strany určují pro vzájemný styk tyto oprávněné osoby: 
Oprávněná osoba objednatele ve věcech provozních: 
Mgr. Anna Adamová, tel. 233045368,702203201, e-mail: anna.adamova@nku.g 
Oprávněná osoba poskytovatele ve věcech provozních: 

8 



Iveta Drahošová, tel: 777 742 467, e-mail: drahosova@brvvecasta.a 

2. Změnu oprávněných osob jsou smluvní strany povinny si neprodleně písemně oznámit. Tato 
změna nevyžaduje formu dodatku této smlouvy. 

~I. X Závěrečná ujednánl 

1. Poskytovatel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy na internetových 
stránkách objednatele a na e-tržišti. 

2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně 
závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku. 

3. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s ellem dosáhnout 
dohody smírnou cestou. 

4. Pokud nedojde ke smíru, bude spor řešen soudně. 

5. Místně příslušným soudem v prvním stupni je soud v Praze. 

6. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými vzestupnou číselnou řadou 
číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž poskytovatel obdrží jeden stejnopis 
a objednatel dva stejnopisy. 

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
1. 3. 2017. 

lčl. XI Prohlášení poskytovatel~ 

1. Poskytovatel prohlašuje, že je schopen a oprávněn poskytovat úklidové služby podle této 
smlouvy v režimu náhradního plnění dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů . 

2. Poskytovatel dále prohlašuje, že je rovněž schopen a oprávněn fakturovat cenu za poskytování 
úklidových služeb v režimu náhradniho plnění. V souvislosti s tím se poskytovatel zavazuje, že 
všechny faktury budou obsahovat toto znění: .. Faktura je zahrnuta do náhradního plnění dle 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů". 

Přílohy: 

Č. 1- Kancelářské prostory - běžný úklid - rozpis prací 
Č. 2 - Kancelářské prostory - dispoziční úklid - rozpis prací 
Č. 3 - Kancelářské prostory - sezónní úklid - rozpis prací 
Č . 4 - Dětská skupina - běžný úklid - rozpis prací 
Č. 5 - Dětská skupina - sezónní úklid - rozpis prací 
Č. 6 - Kancelářské prostory - výčet ploch a sedaelho nábytku, povrchy 
Č. 7 - Dětská skupina - výčet ploch, povrchy 
Č. 8 - Kancelářské prostory - výčet dveří 

Č. 9 - Dětská skupina - výčet dveří 

9 



tisk ze-tržiště Tendermarket - ZD část Č. 3 Tabulky "NABíDKOVÁ CENA" (EXCEL, listl- tabulka A, lisU 
- tabulka B, Iist3 - tabulka Cl 

V Praze dne 2 7 -OZ- 2017 

objednatel 
PhDr. Radek Haubert 

vrchn! ředitel správn! sekce 
Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 

Nejvyšší kOl1t rolní úřad 
.Ial1kon:llva :z 

170 04 Praha 7 
(2) 
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V Olomouci dne Zo. Z. 101?-

poskytovatel 
Bc. Zdeněk Joukl 

jednatel 
BRYVECASTA s.r.o. 

BRYVECASTA s.r.o. 
Holická 1173/49a. 77900 Olomouc 
IČ: 24762695. DiČ : CZ24762695 
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Příloha Č. 1 

KANCELÁAE 
STANDARD, 

ROZMNOŽOVNA 

P o zná m k a - pokud na den nebo dny v týdnu (ponděll, úterý, ... ) výslovně uvedené v poslednlm sloupci připadne státnl svátek 
nebo svátek státem uznanÝ. úklid bude Droveden DO dohodě v IIném dni 

Denně 

Týdně 

Měsíčně 

- vyprázdnění odpadkových košů a skartovaček, výměna mikrotenových sáčků, přesun a uložení 
odpadu na určené mlsto (tříděný odpad) 

- odstranění ohmatů a skvrn ze skleněných ploch (dveře, stěny), zrcadel a vnějších ploch nábytku 
(svislé i vodorovné plochy) 

- operativní (v případě potřeby) vysávání nebo mechanické čištění koberců v rozsahu viditelného 
znečištění (skvrny, drobky, papírky apod.) 

- vlhké otření klik a kování u dveří 
na vlhko. odstranění skvrn 

Denně 

- vlhké setření prachu ze všech volně dostupných vodorovných ploch nábytku do výšky 150 cm I ~tvrtek 
- vlhké setřeni všech svislých ploch nábytku (tzn. i rolety u skříní, paravány) do výšky 170 cm nebo pátek 

ze všech dostupných stran nábytku 
- vysávání koberců a kobercových lišt 
- vlhké otření podokenních parapetů na volně dostupné vodorovné ploše) 
- vlhké otření věšáků, zásuvek, ovladačů světel a VZT 
- vlhké otření prachu a nečistot z kolečkových židli 
- oboustranné umytí a vyleštění skleněných dveří a dveřních rámů 
- suché otření tiskáren a skartovaček 

- vlhké otření krytů VZT (celoplošně na svislé ploše) I 1. t. V měslcl 

- omytí a vyleštěni celých ploch zrcadel a skel nábytku 
- oboustranné umytí a vyleštění skleněných stěn a rámů stěn nezastavěných nábytkem 
- vlhké setření prachu ze všech volně dostupných vodorovných ploch nábytku ve výšce nad 150 cm 
- vlhké setřeni všech svislých ploch nábytku (tzn. i rolety u skřlní, paravány) ve výšce nad 170 cm 

ze všech dostuDných stran 

2. t. čtvrt letl 



KANCELAAE 
PREZIDENTA, 

VICEPREZIDENTA, 

ČLENŮ ÚAADU, 

VRCHNlcH 
AEDITELŮ, 

AEDITELŮ ODBORŮ 

Týdně 

Měsíčně 

na určené místo (tříděný odpad) 
- urovnání židlí 
- odstranění ohmatů a skvrn ze skleněných ploch (dveře, stěny, vitríny), zrcadel, vnějších ploch nábytku 

(svislé i vodorovné plochy) 
- operativní (v případě potřeby) vysávání nebo mechanické čištění koberců v rozsahu viditelného 

znečištění (skvrny, drobky, papírky apod.) 
- vysávání nebo vyčištění čalouněného nebo koženého nábytku v případě viditelného znečištění 

(drobky, skvrny od jídla, nápOjů atd.) 
- vlhké otření klik a kování u dveří 

- vlhké otření a vyleštění konferenčních stolků 
- odstranění oh matů a skvrn z tiskárny ze skartovačky 
- vlhké otření ovládacího 

- vlhké setření prachu ze všech volně dostupných vodorovných ploch nábytku do výšky 150 cm 
- vlhké setření všech svislých ploch nábytku (tzn. i rolety u skříní, paravány) do výšky 170 cm ze všech 

dostupných stran nábytku 
- vysávání koberců a kobercových lišt 
- vysávání čalouněného nábytku 
- vlhké otření podokennfch parapetů na volně dostupné vodorovné ploše 
- vlhké otření věšáků, zásuvek, ovladačů světel a vrr 
- vlhké otření prachu a nečistot z kolečkových židl í 
- omytí a vyleštění celých ploch zrcadel a skel nábytku 
- oboustranné umytí a vyleštění skleněných dveří a dveřních rámů 

- oboustranné suché otření a vyleštění dřevěných dveří a dřevěného obložení stěn 
- jednostranné otření a vyleštění jedněch dřevěných dveří (zvenku) 
- suché otření tiskárnv a skartovačky 

- vlhké setření prachu ze všech volně dostupných vodorovných ploch nábytku ve výšce nad 150 cm 
- vlhké setření všech sVislých ploch nábytku (tzn. i rolety u skříní, paravány) ve výšce nad 170 cm 

ze všech dostupných stran nábytku 
- vlhké otření krytů VZT (celoplošně na svislé ploše) 
- oboustranné umytí a vyleštění skleněných stěn a rámů stěn nezastavěných nábytkem 

zrcadel a skel 

Čtvrtletně I - vymytí odpadkových košů dezinfekčním roztokem 
- vlhké otření závěsných svítidel v 17. NP (14 ks měrná 1 ks= 

2 

Čtvrtek 
nebo pátek 

1. t. v měsíci 

2. t. čtvrtletí 

... 



ZASEDAd 
MfSTNOSTI 

Týdně 

Měsíčně 

určené místo (tříděný odpad) 
urovnání židlí 
vlhké otření stolů a vyleštění 

výměna mikrotenových sáčků, přesun a uložení odpadu 

odstranění ohmatů a skvrn ze skleněných ploch (dveře, stěny) a vnějších ploch nábytku (svislé 
i vodorovné plochy) 
operativní (v případě potřeby) vysávání nebo mechanické čištění koberců v rozsahu 
viditelného znečištění (skvrny, drobky, papírky apod.) 
vlhké otření klik a kování u dveří 

v 

ze všech dostupných vodorovných plOCh nállytku do VýŠky 150 cm I Ponděll nebo 
vlhké setření všech svislých ploch nábytku do výšky 170 cm ze všech dostupných stran úterý 
nábytku 
vysávání koberců a kobercových lišt, odstranění skvrn- vlhké otření podokenních parapetů na 
volně dostupné vodorovné ploše 
vlhké otření věšáků, zásuvek, ovladačů světel a vrr 
oboustranné umvtí a wleštění skleněmích dveří a dveřnfch rámů 

prachu ze všech dostupných vodorovných ploch nábytku ve výšce nad 150 cm I 1. t. v měsíci 
vlhké setření všech svislých ploch nábytku ve výšce nad 170 cm ze všech dostupných stran 
nábytku 
vlhké otření krytů vrr (celoplošně na svislé ploše) 
oboustranné umytí a vyleštění skleněných stěn a rámů stěn nezastavěných nábytkem 
vysávání čalouněných částí židli 
vlhké otření Drachu a nečistot z kovových částí židlí 

3 



Denně 

KUCHYŇKY 

Týdně 

Měsíčně 

- vyprázdnění odpadkových košů, výměna mikrotenových sáčků, přesun a uložení odpadu I Denně 
na určené místo (tříděný odpad) 

- vlhké otření klik a kování u dveří - omytí vnějších povrchů lednic, míkrovlnných trub, 
rychlovarných konvíc, myček, sklokeramíckých varných desek dvou plotýnkových, dígestoří, 
zásobníků na papírové utěrky a kuchyňských zářivek 

- odstranění oh matů a skvrn ze skleněných ploch (dveře, skleněné výplně dvířek skříněk) vnějších 
ploch nábytku, úchytů u skříněk a šuplíků 

- odstranění ohmatů a skvrn ve skříňce s odpadkovým košem (zevnitř) 
- vyčištění a vyleštění vodovodních baterií, dřezů, varné desky, odkapávacích ploch a pracovních 

desek 
- vlhké setření všech svislých ploch nábytku a interiérového zařízení a vybavení kuchyněk 

do výšky 170 cm ze všech dostupných stran nábytku a interiérového zařízení a vybavení 
kuchyněk 

- odstranění ohmatů a skvrn z obkladů stěn do výšky 170 cm a dveří k rozvodům 
na vlhko. odstranění skvrn 

- vlhké setření všech svislých ploch nábytku a interiérového zařízení a vybavení kuchyněk ve výšce I Ctvrtek 
nad 170 cm ze všech dostupných stran nábytku a interiérového zařízení a vybavení kuchyněk 

- vlhké otření zásuvek, ovladačů světel a VZT, úchytů u skříněk a šuplíků 
- vyčištění obkladů, resp. omytí stěn až do stropu a dveří k rozvodům 

skříňkv s odpadkovÝm košem (zvenku i zevn 

- vymytí odpadkových košů dezinfekčním roztokem I 1. t . v měsíci 
- dezinfekce všech omyvatelných povrchů 
- oboustranné umvtí a vvleštění skleněnÝch dveří a dveřních rámů 

- komplexní vyčištění mikrovlnných trub (zevnitř i zvenku) 
dvířek mvček zevnitř 

4 
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Denně 

CHODBY, 

VÝTAHOVÁ LOBBY 

- vyprázdnění odpadkových výklopných košů pro tříděný odpad a skartovaček, výměna mikrotenových I Denně 
sáčků, přesun a uložení odpadu na určené místo (tříděný odpad) 

- odstranění ohmatů a skvrn ze skleněných ploch (obklady ve výtahových lobby) a vnějších ploch 
nábytku (svislé i vodorovné plochy) 

- operativní (v případě potřeby) vysávání nebo mechanické čištění koberců v rozsahu viditelného 
znečištění (skvrny, drobky, papírky apod.) 

- operativní vysávání/mytí lišt u výtahů či odstranění skvrn z lišt u výtahů 
- vlhké otření klik a kování u dveří 
- vytření podlahy v požárních předsíňkách na vlhko, odstranění skvrn 
- odstranění oh matů a skvrn z tiskáren a skartovaček 
- jednostranné odstranění ohmatů a skvrn z laminových dveří (zvenku) 
- odstranění ohmatů a skvrn ze zábradlí a z nerezových a skleněných ploch (obkladů) ve výtahových 

lobby 
- vlhké otření ovládacího displeje tiskáren 
- vlhké otření ovládacích panelů u vÝtahů 

tiskáren a 
- vlhké setření podlahové mimoúrovňové konstrukce (parapety) pod zábradlím a radiátory 
- vlhké setření prachu ze všech volně dostupných vodorovných ploch nábytku (skříně, skříňky, 
konferenční stolky, koženkové židle atd.) do výšky 150 cm 

- vlhké setření všech svislých ploch nábytku do výšky 170 cm ze všech dostupných stran nábytku 
- vysávání koberců a kobercových lišt 
- vlhké otření zásuvek, infocedulek, ovladačů světel a VZT, ovladačů bezpečnostního systému, hasicích 

přístrojů, hlásičů požáru, skříněk s klíčkem 
- vlhké otření kovových dvířek od požárního hydrantu 
- jednostranné umytí a vyleštění laminových dveří (zvenku) 
- omytí a vyleštění zábradlí ve výtahových lobby 
- vlhké otření odpadkovÝch vÝklopnvch košů nrn třírl;;mí 

umytí a vyleštění skleněných dveří dvou 
- vlhké setření prachu ze všech dostupných vodorovných ploch nábytku ve výšce nad 150 cm 
- vlhké setření všech svislých stěn nábytku ve výšce nad 170 cm ze všech dostupných stran nábytku 
- omytí a vyleštění nerezových a skleněných ploch (obkladů) ve výtahových lobby 
- vysátí prachu a jiných nečistot z radiátorů a vlhké setření radiátorů ve výtahových lobby 
- jednostranné odstranění ohmatu a skvrn ze skleněných dveří únikových požárních (zevnitř) 

ní čalouněného 

s 

2. t. v měsíci 



SCHODI~~ 

Denně 

TOALETY 
A KOUPELNA Týdně 

Měsíčně 

- vlhké otření klik a kování u plechových patrových dveří 
- odstranění ohmatů a skvrn z plechovÝch patrovÝch dveří 

podlahy, schodů a obkladových lišt na 
- vlhké otření zábradlí 
- oboustranné umytí plechových patrových dveří a dveřních rámů 
- vlhké otření ovladačů světel a VZT, zásuvek, hlásičů požáru, skříněk s klíčkem, infocedulek, bílých 

dvířek vedle plechových patrOvÝch dveří 

vyprázdnění odpadkových košů, výměna mikrotenových sáčků, přesun a uložení odpadu na určené I Denně 
místo (tříděný odpad) 
dezinfekce, umytí a vyleštění sanitárního vybavení a zařízení (toaletní mísy, sedátka, pisoáry, 
ovládací tlačítka splachování, vodovodní baterie, dávkovače mýdla, umyvadla a umývadlové desky, 
výlevky, úchytová madla toaletní štětky), odstranění rzi a vodního kamene 
odstranění ohmatů a skvrn ze skleněných dveří a zrcadel 
odstranění ohmatů a skvrn z laminových dveří (mezi umyvadly a toaletami), odpadkových košů, 
zásobníků toaletního papíru, zásobníků papírových ručníků, zásobníků igelitových sáčků, nerezových 
stěn a ne rezových dveří a dveřních rámů 
odstranění oh matů a skvrn z obkladů stěn do výšky 170 cm 
vytření podlahy dezinfekčním roztokem, odstranění skvrn 
vlhké otření klik a kování u dveří 

omytí a vyleštění celých ploch zrcadel I Pátek 
omytí a vyleštění zařizovacích předmětů: zásobníků toaletního papíru, zásobníků papírových ručníků, 
zásobníků igelitových sáčků, odpadkových košů 
vlhké otření zásuvek, světelných čidel, ovladačů světel a VZT 
omytí nádržek u výlevek 

stěn až do <trnou 

vymytí odpadkových košů dezinfekčním roztokem 
dezinfekce všech omyvatelných povrchů 
oboustranné umytí a vyleštění skleněných a laminových dveří a dveřních rámů 
oboustranné umytí a vyleštění nerezových stěn a oboustranné umytí a vyleštění nerezových dveří 
a dveřních rámů 
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Příloha č. 2 

PODATELNA, 

HOVORNA, 

PROSTORY 
SEZVLMTNIM 
REŽIMEM 
(v 10.NP), 

POKLADNA, 

PRACOVI~T~ 
POLICIE fR 
(ostraha) 

P o zná m k a· pokud na den nebo dny v týdnu (ponděll, úterý, ... ) výslovně uvedené v posledn(m sloupci ořloadne 
svátek státem uznaný, úklid bude proveden po dohodě v jiném dni týdne. 

• vyprázdnění odpadkových košů a skartovaček, výměna mikrotenových sáčků, přesun a 
na určené místo (tříděný odpad) 

· urovnání židlí I 
· odstraněnI ohmatů a skvrn ze skleněných ploch (dveře, stěny) zrcadel a vnějších ploch nábytku (SVislé 

i vodorovné plochy) 
· operativnl (v případě potřeby) vysávání nebo mechanické čištění koberců v rozsahu viditelného 
znečištění (skvrny, drobky, papírky apod.) 

odstranění skvrn· vlhké otření klik a kování u dveří 

u ze 
a vybavení do výšky 150 cm 

• vlhké setření všech svislých ploch nábytku (tzn. i rolety u skříní, paravány) do výšky 170 cm ze všech 
dostupných stran nábytku a interiérového zařízení a vybavení (např. regály atd.) 

• vysávání koberců a kobercových lišt 
• vlhké otření stolů, věšáků, zásuvek, infocedulek, ovladačů světel a vrr 
• oboustranné umytí a vyleštěnI skleněných dveří a dveřních rámů 
• vlhké otření podokenních parapetů na volně dostupné vodorovné ploše 
• suché otření tiskáren a skartovaček 
• vysátí prachu a jiných nečistot z radiátorů a vlhké setření radiátorů 

-- -_ ._._. 

na svislé ploše) I 1. t. v 
• vlhké otření prachu a nečistot z kolečkových židlí 
• omytí a vyleštění celých ploch zrcadel a skel nábytku 
· vlhké setření prachu ze všech volně dostupných vodorovných ploch nábytku a interiérového zařízení 

a vybavení ve výšce nad 150 cm 
• vlhké setření všech svislých ploch nábytku (tzn. i rolety u skříní, paravány) ve výšce nad 170 cm ze všech 

dostupných stran nábytku a interiérového zařízení a vybavení 
· vyčištění koberce extraktorem v podatelně (5 m2 v přístupové části) 

v podatelně a hovorně a na pracovišti Policie ČR (8 ks svítidel, 1 ks = 
1,25 m2) 

· vymytí odpadkových košů dezinfekčním roztokem 

1 
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VSTUPNI HALA, 
VÝTAHOVt 
LOBBY 

VÝTAHY 

Denně 

Denně 

vyprázdnění odpadkových výklopných košů pro tříděný odpad, výměna mikrotenových sáčků, přesun 
a uložení odpadu na určené místo (tříděný odpad) 

- vyprázdněni odpadkového koše, výměna mikrotenových sáčků, přesun a uložení odpadu na určené mlsto 
odstranění ohmatů a skvrn ze skleněných ploch (dveře, stěny) a vnějších ploch nábytku (svislé i vodorovné 
plochy) 

- vlhké otření klik a kování u dveří 
- vytření podlahy na vlhko, odstraněni skvrn 

suché otření prachu z obrazů a sochy 
vlhké otření pultu ostrahy 
vlhké otření konferenčnlch stolků 

- vlhké otření ovládacích panelů u výtahů 
operativní vysávání /mytí lišt u výtahů čí odstranění skvrn z lišt u výtahů 
odstranění ohmatů a skvrn ze zábradlí a z ve 

vlhké otření zásuvek, infocedulek, informační tabule, nástěnky, ovladačů světel a vrr, hlásičů požáru, 
hasicích přístrojů 
suché otření dřevěných stěn/obložení a vyleštění 
vlhké otření sloupků se čtecími přlstroji karet u vstupů včetně displeje a kovového stojanu na tiskoviny 
vlhké otření odpadkových výklopných košů pro tříděný odpad a kovového stojanu na tiskoviny 

- jednostranné umyti a vyleštění vstupních skleněných dveří a dveřních rámů a přilehlých skleněných stěn 
a rámů stěn (zevnitř) 
oboustranné umytí skleněných stěn a rámů stěn 

- oboustranné umytí a vyleštění skleněných ploch (dveře, tabule u dveří) a dveřních rámů a rámů tabulí 
- oboustranné umytí a wleštění laminoVÝch dveřl a dveřních rámů 

- vytřeni podlahy na vlhko, odstranění skvrn 
odstranění ohmatů a skvrn ze zrcadel 
vlhké otření ovládacích panelů 
vlhké otření madel ve výtahu 
odstranění ohmatů a skvrn z nerezových stěn a dveří výtahů 

lišt ve výtahu 

dveří a všech vnitřních 

2 
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KUCHYŇKA 
UVSTUPNf 
HALY 

Denně 

Měsíčně 

ARCHIV, 
pAfRUČNf SKLADY 

- vyprázdnění odpadkových košů, výměna mikrotenových sáčků, přesun a uložení odpadu na určené 
místo (tříděný odpad) 

- vlhké otření klik a kování u dveří 
- omytí vnějších povrchů lednice, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, myčky, sklo keramické 

varné desky dvou plotýnkové, digestoře, zásobníku na papírové utěrky a kuchyňské zářivky 
- odstraněni ohmatů a skvrn ze skleněných ploch (skleněné výplně dvířek skříněk) vnějších ploch 

nábytku, úchytů u skříněk a šuplíků 
- odstranění ohmatů a skvrn ve skříňce s odpadkovým košem (zevnitř) 
- vyčištění a vyleštění vodovodní baterie, dřezu, varné desky, odkapávací plochy a pracovní desky 
- vlhké setření všech svislých ploch nábytku a interiérového zařízení a vybavení kuchyňky do výšky 

170 cm ze všech dostupných stran nábytku a interiérového zařízení a vybavení kuchyňky 
- odstranění ohmatů a skvrn z obkladů stěn do výšky 170 cm 

odstranění skvrn 
setření všech svislých ploch nábytku a interiérového zařízení a vybavení kuchyňky ve Výšce 

nad 170 cm ze všech dostupných stran nábytku a interiérového zařízení a vybavení kuchyňky 
- vlhké otření zásuvek, ovladačů světel a vrr, úchytů u skříněk a šuplíků 
- vyčištění obkladů, resp. omytí stěn až do stropu 

košem 
- vymytí odpadkových košů dezinfekčním roztokem 
- dezinfekce všech omyvatelných povrchů 
- oboustranné 

dvířek mvčkv zevnitř 

- vlhké setření prachu ze všech dostupných vodorovných a svislých ploch nábytku 

~/ 

Denně 

1. t. v měsíci 

2. t. v čtvrtletl 

a interiérového zařízení a vybavení (např. regály atd.) po celé šířce a délce 
- jednostranné umytí a vyleštění laminových dveří a dveřních rámů (zevnitř) 
- vytření podlahy na vlhko, odstraněni skvrn 

Po dohodě viz nlže dUčl 
tabulka "RŮZNÉ ... " 

- vlhké otřeni klik a kování u dveří (zevnitř\. zásuvek. ovladačů světel a vrr 
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TOAlETY, 

CHODBII!KA 
K TOALETÁM, 
KUCHYŇCE, 
SKLADU .•. 

ROZNt 

Týdně 

(tříděný odpad) 
dezinfekce, umytí a vyleštění sanitárního vybavení a zařízení (toaletní mísy, sedátka, pisoáry, ovládací tlačítka 
splachování, vodovodní baterie, dávkovače mýdla, umyvadla, úchytová madla toaletní štětky), odstranění rzi 
a vodního kamene 

- odstranění ohmatů a skvrn ze zrcadel 
odstranění ohmatů a skvrn z laminových dveří, odpadkových košů, zásobníků toaletního papíru, zásobníků 
papírových ručníků, zásobníků igelitových sáčků 
odstranění oh matů a skvrn z obkladů stěn do výšky 170 cm 
vytření podlahy dezinfekčním roztokem, odstranění skvrn 
vlhké otření klik a kování u dveří 

- omytí a vyleštění zařizovacích předmětů: zásobníků toaletního papíru, zásobníků papírových ručníků, 
zásobníků igelitových sáčků, odpadkových košů 
vlhké otření zásuvek, infocedulek, světelných čidel, ovladačů světel a VZT 

stěn až do 

- oboustranné umytí a vyleštění laminových dveří a dveřnkh rámů; pouze laminové dveře a dveřní rámy 
od místnosti 

Pátek 

1. t. v 

operativní a havarijní úklid podle potřeb objednatele (za použití např. extraktoru pro operativní odstranění skvrn z 
operativně (mimo prostory konkrétně vymezené v této příloze č. 2 Dispoziční úklid - rozpis prací) vyprázdnění odpadkových 
košů, výměna mikrotenových sáčků, přesun a uložení odpadu na určené místo (tříděný odpad) 

- operativně vysávání nebo vyčištění čalouněného či koženého nábytku v případě viditelného znečištění (drobky, skvrny od 
jídla, nápojů atd.) 

- operativně odvápnění rychlovarných konvic podle potřeby objednatele 
sálu 

Dvouměsíčně evidence obměny dezinfekčních prostředků určených pro úklid v prostorách pro dětskou skupinu na formulářích předaných 

PROSTORY SE ZVLMTNIM 
REŽIMEM Iv 10.NPI, POKLADNA, 
ARCHIV, pAIRUI!NI SKLADY 

se zvláštním režimem (v 10. NP, v pokladně, archivu, přiručních skladech) je povolen vstup pouze s 
zaměstnance objednatele zodpovědného za dané prostory (neplatí pro pracoviště Policie ČR). Úklid bude prováděn po dohodě 
s tímto zaměstnancem v běžné pracovní době dispozičního úklidu v rozsahu činností sjednaných v této příloze č. 2 Dispoziční 
úklid -
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Denně 

Týdně 

KONGRESOVÝ SÁL 

~~~i<y 

- vyprázdnění odpadkových košů, výměna mikrotenových sáčků, přesun a uložení odpadu I Denně· viz nlže 
na určené místo (tříděný odpad) 

- odstranění ohmatů a skvrn ze skleněných ploch (dveře, skleněné tabule u dveří) a vnějších 
ploch nábytku (SVislé i vodorovné plochy) 

- urovnání křesel/židlí 
- operativní (v případě potřeby) vysávání nebo mechanické čištění koberců v rozsahu 

viditelného znečištění (skvrny, drobky, papírky apod.) 
- vlhké otření klik a kování u dveřl 
- vlhké otření stolů a 
- vlhké setřeni prachu ze všech dostupných vodorovných ploch nábytku do výšky 150 cm I Ponděli 
- vlhké setření všech svislých ploch nábytku do výšky 170 cm ze všech dostupných stran 

nábytku 
- vlhké otření zásuvek, ovladačů světel a vrr 
- oboustranné umytí a vyleštění skleněných dveří a skleněných tabulí a dveřních rámů a rámů 

skleněných tabulí 
- vysávání koberců a kobercových lišt, odstraněni skvrn 
- vlhké otření podokenních parapetů na volně dostupné vodorovné ploše 
- vysávání čalouněného nábytku a vyčištění v případě viditelného znečištění (drobky, skvrny 

od jídla, nápojů atd.) 
nečistot z radiátorů a vlhké setření radiátorů 

VZT (celoplošně na svislé ploše) I 1. t. v měsíci 
- vlhké setření prachu ze všech dostupných vodorovných ploch nábytku ve výšce nad 150 cm 
- vlhké setření všech svislých ploch nábytku ve výšce nad 170 cm ze všech dostupných stran 

nábytku 
- vysávání čalouněných částí židlí 
- vlhké otření prachu a nečistot z kovovÝch částí židlí 

• (po dobu konání jednáni pouze operativní zásahy a v případě ukončení jednání po 15.00 hod. provedení denního úklidu nejpozději následující pracovni 
den ráno do 8.30 hod.) 

5 



Příloha Č. 3 

- umytí oken a okenních rámů Uednostranné umytí zevnitř) doba trvání max. 15 dnů 

t-
- vyčištění žaluzií (hliníkové, horizontální) doba trvání max. 15 dnů 

2x ZA 12 M~SrCŮ 

- umytí skleněných dveří únikových požárních Uednostranné umytí zevnitř) doba trvání max. 15 dnů 

- vyčištění všech kobercových ploch mokrou cestou doba trvání max. 7 dnů 

- vyčištění linek (skříňky horní i dolní, šuplíky) v kuchyňkách (zevnitř) doba trvání max. 5 dnů 

lx ZA 12 M~SrCŮ 

- vyčištění lednic v kuchyňkách (zevnitř) doba trvání max. 5 dnů 

lx ZA 12 M~SrCŮ I - vyčištění čalouněného a koženého nábytku (všechna křesla a sedačky, židle pouze v kongresovém sále) I doba trvání max. 5 dnů 

1 



Příloha Č. 4 

HERNA A ZÁZEMr 
PEČUJrcrHO 
PERSONÁLU 

_. 
P o zná m k a • pokud na den v týdnu (čtvrtek), výslovně uvedený v posledním sloupci, připadne státní svátek nebo svátek státem 

Denně 

Měsíčně 

dohodě v IIném dni 
vyprázdnění odpadkových košů, výměna mikrotenových sáčků, přesun a uložení odpadu na I Denně 
určené místo (tříděný odpad) 
operativní (v případě potřeby) vysávání nebo mechanické čištění koberců v rozsahu viditelného 
znečištění (skvrny, drobky, papírky apod.) 
vytření podlahy dezinfekčním roztokem, odstranění skvrn 
vlhké otření klik a kování u dveří 
vlhké setření prachu ze všech volně dostupných vodorovných ploch nábytku do výšky 150 cm 
vlhké setření všech svislých ploch nábytku (skříně s dvířky, skříně bez dvířek, stoly, dětské 
stolky, dětské židličky) do výšky 170 cm ze všech dostupných stran nábytku 
odstranění ohmatů a skvrn z laminových dveří a dveřních rámů 
odstranění ohmatů a skvrn z oken a rámů oken do výšky 170 cm (pouze zevnitř) 
odstranění oh matů a skvrn ze stažených žaluzií do výšky 170 cm 
vlhké otřen i zásuvek, ovladačů světel a vrr 
otření, vyčištění nebo vyluxování čalouněného nábytku v případě viditelného znečištění 
vlhké otření ovládacího displeje tiskárny 

ké setření prachu ze všech volně dostupných vodorovných ploch nábytku ve výšce nad 150 
cm 
vlhké setření všech svislých ploch nábytku (skříně s dvířky, skříně bez dvířek, stoly, dětské 
stolky, dětské židličky) ve výšce nad 170 cm ze všech dostupných stran nábytku 
vlhké setření prachu z plůtků cca 90 cm vysokých (kovové konstrukce s dřevěnými laťkami) 
kolem radiátorů 
vlhké setření oken a rámů oken do výšky 170 cm Uednostranné setření zevnitř) 
vlhké setření stažených žaluzií do výšky 170 cm 
vysávání koberců a kobercových lišt 
oboustranné umytí a vyleštění laminových dveří a dveřních rámů 
omytí a vyleštění zrcadel pro pečující personál 
suché otření tiskárny 

vlhké otřeni prachu a odstranění nečistot z kolečkových židlí pro pečující personál 
sanitace odpadkových košů dezinfekčním roztokem 

1 

1. t. v měsíci 

--



Denně 

KUCHYŇKA 

Týdně 

Měsíčně 

Ctvrtlptně 

vyprázdnění odpadkových košů, výměna mikrotenových sáčků, přesun a uložení odpadu na 
určené místo (tříděný odpad) 
vlhké otření klik a kování u dveří 
omytí vnějších povrchů lednic, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, myčky, sklo keramické 
varné desky dvou plotýnkové, digestoře, zásobníku na papírové utěrky a kuchyňské zářivky 
odstranění ohmatů a skvrn ze skleněných ploch (skleněné výplně dvířek skříněk) vnějších ploch 
nábytku, úchytů u skříněk a šuplíků 
odstranění ohmatů a skvrn ve skříňce s odpadkovým košem (zevnitř) 
vyčištění a vyleštění vodovodní baterie, dřezu, varné desky, odkapávací plochy a pracovní desky 
vlhké setření všech svislých ploch nábytku a interiérového zařízení a vybavení kuchyňky do 
výšky 170 cm ze všech dostupných stran nábytku a interiérového zařízení a vybavení kuchyňky 
odstranění ohmatů a skvrn z obkladů stěn do výšky 170 cm 

dezinfekčním roztokem. odstranění skvrn 

Denně 

vlhké setření všech svislých ploch nábytku a interiérového zařízení a vybavení kuchyňky ve I Čtvrtek 
výšce nad 170 cm ze všech dostupných stran nábytku a interiérového zařízení a vybavení 
kuchyňky 

vlhké otření zásuvek, ovladačů světel a vrr, úchytů u skříněk a šuplíků 
vyčištění obkladů, resp. omytí stěn až do stropu 
oboustranné umytí a vyleštění laminových dveří a dveřních rámů 

skříňkv s odoadkovým košem (zvenku i ,pvnitř\ 

sanitace odpadkových košů dezinfekčním roztokem I 1. t. v měsíci 
dezinfekce všech omvvatelných oovrchů 

komplexní vyčištění mikrovlnné trouby (zevnitř i zvenku) I 2. t. v čtvrtletí 
dvířek mvčkv zevnitř 

., 



TOALmDtrf 
A PEČUJlcrHO 
PERSONÁLU 

CHODBA 
S pAEDSllÍ/KOU, 
SATNA 

vyprázdnění odpadkových košu a nádob určených na použité pleny, výměna mikrotenových sáčku, přesun a 
uložení odpadu na určené místo (tříděný odpad) 
dezinfekce, umyti a vyleštění sanitárního vybavení a zařízení (toaletní mísy, sedátka, ovládací tlačítka splachování, 
vodovodní baterie, dávkovače mýdla, umyvadla, výlevka, sprchový kout, úchytová madla toaletní štětky), 
odstranění rzi a vodního kamene 
odstranění oh matů a skvrn ze zrcadel 
odstranění ohmatu a skvrn z laminových dve/l, odpadkových košu, zásobníku toaletního papíru, zásobnlku 
papírových ručníku a zásobníku Igelitových sáčků 
odstranění ohmatu a skvrn z obkladu stěn do výšky 170 cm 
vytření podlahy dezinfekčním roztokem, odstranění skvrn 

klik a kování u dveří 

omytí a vyleštění zařizovacích předmětu: zásobníků toaletního papíru, zásobníku papírových ručníků, zásobníku 
Igelitových sáčku, pračky/sušičky, odpadkových košů 
vlhké otření zásuvek, světelných čídeí, ovladačů světel a vrr 
omyti nádržky u výlevky 
oboustranné umytí a vyleštění laminových dveří a dveřních rámu 

stěn až do 

odstranění oh matů a skvrn ze skleněných vstupních dveří a kovových protipožárních 
odstranění ohmatu a skvrn z laminových dveří a dveřních rámu 
odstranění ohma tu a skvrn z rampy 
vytření podlahy (v předsíňce, na chodbě i v šatně) a schodu za plutkem cca 90 cm vysokým (kovová konstrukce 
s dřevěnými laťkami) dezinfekčnlm roztokem, odstranění skvrn 
vlhké otření klik a kování u dveří 

karet 
s 

klíčkem 

oboustranné umytí a vyleštění vstupních skleněných dveří a kovových protipožárních dveřl a dveřních rámu 
oboustranné umytí a vyleštění laminových dveří a dveřních rámu oddělujících předsíňku od chodby 
jednostranné umytí a vyleštění laminových dveří a dveřních rámu od serverovny (zvenku) 
oboustranné umytí a vyleštění laminových dveří od šatny pečujícího personálu 
vlhké setření prachu z plůtku cca 90 cm vysokého (kovová konstrukce s dřevěnými laťkami) 
vlhké umytí rampy 

vrr 

3 

1. t. v měslcl 



Příloha č. S 

- umytí oken a okenních rámů Oednostranné umytí zevnitř) doba trvání max. 1 den 

2x ZA 12 M~SrCŮ - vyčištění žaluzií (hliníkové, horizontální) doba trvání max. 1 den 

- vyčištění kobercových ploch mokrou cestou doba trvání max. 1 den 

- vyčištění linky (skříňky horní i dolní, šuplíky) v kuchyňce (zevnitř) doba trvání max. 1 den 

lx ZA 12 M~SrCŮ 

- vyčištění lednic v kuchyňce (zevnitř) doba trvání max. 1 den 

~ 
• 
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Pňlohač. 7 

DĚTSKÁ SKUPINA - VÝČET PLOCH, POVRCHY 

, . VÝČET PLOCH V M2 

CelKEM MZ 

CHODBA S PŘEDSíŇKOU 35,20 

HERNA 47,00 

ZÁZEMí PEČUJícíHO PERSONÁLU 17,80 

KUCHYŇKA 9,80 

TOALETY 15,50 

ŠATNA 8,50 

CELKEM MZ 
, 

133,80 m-

POVRCHY V M2 

CELKEM MZ 

KOBEREC 17,80 
PVC 90,70 
LITÁ PODLAHA 23,90 
DLAŽBA 1,40 

CELKEM MZ 
, 

133,80 m-

IIWč[T . PL~ M2 : OKNAÁ žAí:VZIE 

CELKEM MZ 

OKNA (JEDNOSTR.) 45,16 
ŽALUZIE 39,71 

1 



/IiJ<lNoL' 
KANCElÁŘSKÉ PROSTORY -VÝČET DVEŘÍ 

.. ' •• 1áI 
Plocha 

Počet 
CeIbm 

Myti Typ Paznámb 111_1 plocha 

Sklo Jednokřldle kuchyňky, toalety. k.O JOelnd 1,5 7 m .! 30 ks 47, 10 m' oboustranné 

t 
jednokhdle kancel.iře 1.73 m 

, 
U5 ks 250,85 m' oboustranné 

ednol<řidle pracov i ště Policie ČR. i'odatelna, hovorna 2,39 m' 4ks 9,56 m' oboustranné 

jedf"okřidle RTG 1,83 m' l ks 5,66 m' oboustranné 

jednoKřídle vstup NkU 3.58 m' 1 ks 3,58 m' oboustranné 

Sklo + kov dvouklidlě chodby 3,39 m 
, 

SO ks 169,50 m' oboustranné 

dvoukřídlé vstup k výtahům 4,07 m' Iks 4,07 m' oboustranné 

dvoukřídlé kongresový sál 3,58 m 
, 

4 ks 14,32 m' oboustranné 

dvouklidlé zasedaci místnost l7.NP 4.35 m 
, 

Iks 4.35 m' oboustranné 

Sklo + kov jednoklidlé unlkový východ 2.07 m 
, 

10 ks 20.70 m' jednostranné 

lamino jednoklidlé kuchyňky. toalety 1.40 m' 57 ks 79,80 m' oboustranné 

jednoklidlé toalety. slaboproud 1.71 m 
, 

SOks 85.50 m' 
T - oboustranné 
s · l~no$tranne 

jednoklidlé přiroc. sklady, prostory se zvL režimem, chodbička u vstup. hal 1.72 m 
, 

30 ks 51,60 m: oboustranne 

jednoklidlé pracoviště Policie ČR 1,93 m~ 3ks 5,79 m 
, 

oboustranné 

jednoklidlé silnoproud 2,10 mZ 1 ks 2,10 m: Jednostranné 

dvouklidlé sllnoproud 2.83 m 
, 

10 ks 28.30 m' Jednostranné 

Kov Jf:dnotiidlri kdCh-,-ňl<y 2.36012 10 ks 23.60 m' obouSi.r.lrn~ 

d'JQ~I'ci:d!é schodi~ě 1.92 m l wks 29,20m.! obCU'itra~r:~ 

1J'o{tarrOV€' '''';1ahová lobby, V'ltah'( 3 . .58 m· 70 ',(s 250,60 m': Jednosira:-re 

Celkem 492 ks 1 092,15 m' 

1 



Pňloha Č. 9 

DĚTSKÁ SKUPINA - VÝČET DveŘí 
\~ 

Materiál Typ Poznámka 
Ploch. 

Počet 
Celkem 

Myti 
(1 strana) ploch. 

Sklo + kov jednokřídlé vstup (předsíňka ) 3,22 m 2 1 ks 3,22 m 2 oboustranné 

Lamino jednokřídlé toalety (kabinky) 1,40 m 2 2ks 2,80 m2 oboustranné 

jednokřídlé kuchyňka, toalety 1,72 m 2 3ks 5,16 m2 oboustranné 

jednokřídlé vstup do chodby (z hemy) 1,74 m2 1 ks 1,74 m 2 oboustranné 

jednokřídlé šatna personál 1,79 m2 1 ks 1,79 m 2 oboustranné 

jednokřídlé vstup do hemy (z předsíňky) 2,00 m 2 1 ks 2,00 m 2 oboustranné 

jednokřídlé serverovna, archiv 2,73 m2 2ks 5,46 m2 S • jednostranné 

A· oboustranné 

Kov jednckřídlé protipožárm 2.00 m- l ks 2,00 rn~ oboustranně 

Celkem 12 ks 24,17 m 2 

1 



"ŮIdIII",-_1IKŮ" 
Zadivad dIJ1<utneftace - č.lSl Ll 

NABfDKOVÁ CENA KANCElAAsK~ PROSTORY - TABUlKA A 

--{ ílKUD iCANCiíARšii.itH PROSTOR 
IsEžNÝ ÚKUD ZA 12 Mtsfců -
/ !'rastGr Povrch I'IocI-. 

Cena za lml~ 
DPH lil 1 m&lc 

kanceláře koberec 4975.26 m' 2.17 Kč 

koberec 18.74 m' 2,17 Kč 
Rozmnotmnu 

PVC - antistatické Sll.02 m' 10,!l3 Kč 

Zase~á mWnostl koberce 490,19 m' 2,17 Kč 

Kudlvňky litá podlaha 89,30 m' 10.83 Kč 

o.odby, výtahová lobby 
koberec 1899,60 mZ 2,17 Kč 

litá podlana 107,10 m' 10,83 Kč 

Schod~ dlažba 210,00 m' 2,17 Kč 

r oalety a koupelna litá podlaha 347,03 mZ 10,83 Kč 

SIclenMt ubute ju ctiC11. obolJSlr.j ' sklo 104,94 m' 6,00 Kč 

Skleněné stěny (oboustt.)' sklo 543,62 m' 6.00 Kč 

Výtahová Iobby- 1fJ:rry (jednostt-l sklo 336,10 m' 6,00 Kč 

Výtahov~ Iobby- .t&ri [Jednostr ) nerez 143,10 m' 6,00 Kč 

Oveře Jednokfidlé (oboustr.)' sklo 633.50 m' S,OOKI: 

Dveře dvouklldlé (oboustr,)' sklo/kov 384.48 m' 3,00 Kč 

Dveře )ednolc1idlě (oboustr.)' lamino 411.18 m' 3,00 Kč 

Ovefe jadnollillě (led nostt.) lamino 19,20 m' 3.00 Kč 
Dv'li'e dvcukiidlě (Jednostr.) lamino 28,30 m' 3,00 Kč 

Dwt'e jednokňd!ě !obc?astr.)' dřavo 8,12 m' 3,00 Kč 

DIIeIe jecfnokřldlé (jednostr.1 dřevo 1,91 m' 3,OOKé 

CoIIae<n 10000,69 m' 
• lOpoči:ánG dwjndsobt>ó plocha (obé strany) Oprotlll)/ČCU Mn v p/íloze t 8 IIIZ ZD - čóst é_ 1 

DISPQZlČNf ÚKlID ZA 12 M~sfcU 

Pi'ottDr IPovrch l'Ioaia tena 13 sm~ bez 
DPH 13 1 TTM1s/c 

j1Qdaleltla koberec 19,02 m' 6,61 Kč 

koberec 61,00 m' 6,67 Kč 

Prac~é Po.iCio: ťR dlažba 51.88 m' 33,33 Kč 

PVC 17,72 m' 33,33 Kč 

1MB"Qv~ lobby dlažba 20,48 m' 33.33 Kč 

Chcdh'ch u vstuPllnuly PVC 6,30 m' 33,33 Kč 

~~~rha!a dlažba 18411 m' 33,33 Kč 

Hovorná koberec 11,34 m' 6.69 Kč 

I(gnll"'1!>VY 5<il koberec 248,96 m' 13,34 Kč 

T~I~ (!I. . NP) , litá podlaha 13,68 mj ll,33 Kč 

J(uth~kiI (UlPI litá podlaha 6,25 m' l3,33 Kč 

Bar dlažba 14,00 m' 33,33 Kč 

AIIlhiv PVC 84,72 ml 0,40 Kč 
-

Wtahy ntá podlana 13,5 2 m' l3,33 Kč 

Pt<mO"l.'.lvli~tnim rw r .... ", koberec 46,08 m' 6,67 Kč 

~.lcIiJdn3 koberec 24,29 m' 6,~Kt 

PlíI\l6\l Wild\! PVC 218,69 m' 0.40 Kč 

~. fRI<Ie p'.tJl' . ~I/P, OtodStl'.J· sklo 58,06 mJ 6,DOKe 

Stb>-1""" ~ (t. I,~. jPt.-0Stf I sklo 65,03 m' 6.DOKč 

Wtah.I.<>IIi>f'·.tlny~NP, jl!dn(lstr.) sklo 19,31 m' 6,DOKč 

VVfilII. ~ tIé~vt1.jj ? ~.l nerez 956 m' 6,DOKč 

~kem U9i4,QÓ<iii~ 
• . . 

Mpoliaina cIvojnásoIJn6 plocho (oM strany) 

Cenil celum 
bez DPH 
129 460.25 Kč 

487,63 Kč 

7671,37Kč 

12755,14Kč 

11607,14 Kč 

49429,11 Kč 

13 920,77 Kč 

5464,37 Kč 

45 106,§.8 Kč 

7555,68 Kč 

39140,64 Kč 

24199,20 Kč 

10303,20Ké 

38010,00 Kč 

13841,28 Kč 

14802,48 Kč 

6n,20 Kč 

1018,80 Kč 

292,32 Kč 

68,76 Kč 

425 826,02 kč 

(lena w ""m 
bClDPfl 

1522.82 K~ 

4883,90 Kč 

20 748,68 Kč 

7 086,87 Kč 

8 190.69 Kč 

2519.60 Kč 

73632,22 Kč 

910,10 Kč 

39 865,47 Kč 

5471,12 Kč 

2 499,60 Kč 

5 599,10 Kč 

406,66 Kč 

5 407.13 Kč 

3 689,3S Kč 

1944.15 Kč 

l D49,71 Kč 

4 180,32 Kč 

4 682,16 Kč 

1390,32 Kt 

688,32 Kč 

U1361.nil 

GtnaQl/cem 

s DPH 
156 646,1I0 Kč 

590,03~ 

9282,36 Kč 

15433,71Kč 

14044,64Kt 

59 809,23 Kč 

16844,13 Kč 

6611,89Kč 

54 S79,08Kč 

9142,37KI: 

47360,17 Kč 

29281,03 Kč 

12466,87Kč 

45992,10 Kč 

16747,95 kč 

17911,00 Kč 

836,35 Kč 

1232,75Kč 

353,71 Kč 

83,20Ké 

S15 249,48 Kč 

c.ma ceQwrl 
sDPfI 

1842,61 Kč 

5909,52 Kč 

2S 105,90 Kč 

8575,11 Kč 

9910.731č 

3 048,71 Kč 

89 094,98 Kč 

1 101,22 Kč 

48 237.2lKč 

6610,06Kč 

3024,52 Kč 

6714,92 Kč 

492,05 Kč 

6542,63 Kč 

4 464,11 Kč 

2353,15 Xč 

1270,15Kč 

5 058,19 Kč 

5665,41 Kč 

1682,29 Kč 

832.B7Kč 

mf!)6~~ 



_._-
" Piica POW'Ch ~/"ctlet 

'(in. za frij~ ('pcdem ~~~ , 
DPH,za;1 m&Ic: -,-IIUOP.II s DP.II 

~~iOber~ koberec 7676,28 m' 1,33 Kt 122820,48 Kč 148612,7\ 
ó/6ch, 

u~ ~ !lJcennIdl'rlml1 
{jeddOllrlnnl wmrtf.zr.lnltfl 

sklo, kov 2950,98 m' 1 ,33ICč 47215,68 Kč 57 130,9; 

~Uáluzlllhlinllcolli kov 2795,66 m' 0,83 Kč 27956,60 Kč 33 827,49 
hori~1 

u~~.l!.mr 
ůn~,potfmidi sklo, kov 20,70 m' 1,67 Kč 414,00 Kč 500,94 

[flednoslmln4JII!Mff~I!IH1!tft 
'I'fOJt&ů'\iňet (šlcffň1lvliorrlf 
I éIolnI. iu.Pll1lY}~c~ lamino, sklo, kov 21 linek 8,33 Kč 21oo,ooKČ 2 541,00 

' tZ1Ml~ 
~Iidlltc.\' ~IsáCli kov, plast 21 ks 4,17 Kč 1 OSO,OO Kč 1210,50 I 
t~ 

vvm.t!nt&lounenélío 
a ko~ I1ábytku 

textil, kúle 190 ks 1,75 Kč 3990,00 Kč 4827,901 

cetkelll 2OSsu;76Kt 24'7Uo5l<1 

CELKOVA CENA,lj. CENA ZA BHNý' oISPOZI~1 A SEZONNI ÚKUO 
1 001 S6'1,43 " 1U!1,,,4~~'(lH!U,1S1QlI ZA U Mls/CO 

OJ ·01- 'LU17 
8r'!YVECA STA s.r.o. / 

HO;,.I\ ;! II' N9a 77900 Olomouc r 
lé 2A;D2S9S Dlé CZ24762695 ,{ 

® / . 
<t ~,. / I ' -

• I 
.I 

dne ... _~. ~ !t 

........... ............. ... . ..... ' " ...................... ........ ,. .. ............... .. ..... .. . 
I 

~ ~i# JI>!INto:fOÚlIOftJb otyfi.ftItIj/vm ~4IJó1 itfh ..,.,..lJa. ~;. 

/ 
/ j 

/ 
.I 



V,'oJ'" Ia/r;ldra ... Iěho ...... 1aJ 
·lÍIdlcl ...... lldla NW" 

l.IdOvad dclwmeru.oce - čaOI t. 3 

NABloKovA CENA DrnKÁ SKUPINA ~ 
;rr------------------------~Ů~~~,=D~p~Ros~n=~O~R~P~RO~D~~~KO~U~~~U~P~IN~U~-----------------------, 
~B~lbri~~O-~-IO-~--1-2~M~t-.sk~ů~----~~~~~~~~~~------------------~ 

TABULKAB 

Pr~ Povrch Plocha Cena za 1m' bez Cena celkem 
DPH za 1 měslc be,DPH 

Chodba s predsiňkou PVC 35,20 m' 20,83 Kt 8 798,5!' Kč 

H~a PVC 47,00 m' 20,83 Kč 11748,12 Kč 

U lemi pe~Jla'hQ pe11O"alu koberec 17,80 m' 4,17 Kč 8!1O,71 Kč 

J(uchyilk<l litá podlaha 9,80 m' 20,83 Kč 2449,61 Kč 

T~loty litá podlaha 14,10 m' 20,83 Kč 3524,44Kč 

Sptcha děti dlalba 1,40 m' 20,83 Kč 349,94 Kč 

šatna PVC 8..so m' 20,83 Kč 2124,66Kč 

Dver", Jed'1O!cfidl4 (gb9\ntr.)· sldo/kov 6,44 m' 4,00 Kč 309,12 Kč 

OvePe jedno1c1idlé roboustr.)' kov 4,00 m' 4,00 Kč 192,00 Kč 

Ovete jednokfidlt! (oboustr.) ' lamino 32,44 m' 4,00 Kč % 557,12 Kč 

«!vete jednokfidlé (jednostr.) lamino 2,73 ml 4,00 Kč 131,04 Kč 

Celkem 144 24 m' 32075.35 Kč . . • zapoátdna dvoJn6sobná plocha (obě strany) OprotI vyttu dvefi v pflloze č. 9 VIZ ZD - čóst č. 1 

SEZÓNNI ÚKLID ZA 12 MB/CÚ 

bu c;ena celJ(em 

m' 1,33 Kč 284,80 

1.33 722.56 

0,83 397,10 

Ilalmlno, sklo, kov 1 linka 8,33 100,00 

kov, plast 2 1<5 4,17 100,00 

l lJC!4A' 

OÚ -02, 7017 

dne _ ._ ...... < ~r. :> BRYVECASTA a.r.D. 
Ho: _ \a II ~ 31~ 9 a 77900 Olc 
lé 241';1625 Oje C1247" 

« > /) 
, 

Censcelkem 
5 DPH 
10646,30 Kč 

14215,23 Kč 

1011.76 Kč 

2964,03 Kč 

4264,57 Kč 

423,43 Kč 

2570,84 Kč 

374,04 Kč 

232,32 Kč 

1884,12 Kč 

158,56 Kč 

38811,18 Kč 

344,61 Kč 

874,30 

480,49 

121,00 

121,00 

1!141,40 

40752,57 

.................. .................. ............................ .... ...... .................................... ..... -. -. .. 



Vef.Jn4 IJlkáa ... malého ___ hu 
"Oklld pnIflor slella NKÚ· 

Zodávad dokumentace - fást f . 3 

CELKOVÁ NABrDKOVÁ CENA 
TABULKA C 

CNC" CElKOVÁ NA8/OI(OVÁ CENA v let vypoftcn~ podle vzorce CHe = Ne (NABfOICOVÁ CENA)I<ANeEt.AAsK1t PROSTORY + Ne (NA8foKOVÁ CENA) ~TSI<Á SKUPINA 

NAl;lrDKOVA ceNA KANceLÁAsKĚ PROSTORV NA8[DKOVÁ CENA DfrsKÁ SKUPINA 

1wJ11wC.~ L1'IIHfIu 

1 001 567,43 Kč 

UPOZORNtN [ 

< do tah<lal"'pK't:IlOI'~ ~lbJ:Jnd 
• ..,.,.. I r ~1H1dk ~ I'po6WJJIJdml ~ I'IrCIuUrrSl 

(tXUI.1JH2· j~ltrrSJ ;. 

40 752,57 Kč 

CHC 
V-tSLEDEK 

1 042320,00 Kč 

Uchazeč nesml v tabulkách nic měnit (rodlfovat či redukovat buňky, sloupce nebo 'ádkV, c{lko ll malat, p7episovat, doplňovatI . 

Celkovou nabldkovou cenu ze za!lucené buňky C15 dopllUe do olektronkkého nabld~ho formuláfe na e-trlUtl do polička "Nabldkovi! cena 5 DPH". 

dne 8. 2. 2017 VBrně BRYVECASTA 8 r o 
).i j llCAa í 173 '4 " " '7ľ,nl'l o' ' . ' . I ~ '.., , 111o"i..1 y. ri"jlJC 
~ . 2~ 762S95 @Č Cl247Í)I:, ~5 

.. ... ... .... ... .. ...... ... .... ... ... .. ... ... ........... ........ ...... . l'~ .. .. ... . .. .. .. ......... .. .. ........ . 
~ Zdeněk loukl, Jednate~'1ECASTA 5.r.0. 
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