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je prol.iiclčtlí rikliilLr lrrt(ltrr'r' lr,lirristcr'stvir illtiittcí. Ltlicc
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Zhotovitel so s účjt.ltrostí clcl l..3.]0]j z-ar'l.z_t.tie prtrvriclčt pl'tr

pracclvníli.y... 1'xcrsÍřeclkv it tta l'lasttlí nJrlilird1' ú}rliiio,,,ó sltrŽll1.
jxorr speciÍikovány. v pi:iltlzc č' l (,.i\átrlri prácc'') ir pÍíii-rzc č.?

plrrch") této slnlour'y. kter'á tvoří.ie"ji ttcciílnrlu sottČiist'

').

Zlrtllovitel se zejttti:ltlt zltvnett.ic žc:

a) rjkliclovc pt'ácc, r, prtlsltlriiclt r,vttŽívatt(ci't zltlrčslttlttlci

'.l)r0St()ťv 1'1p"1 llrtrlrrtt pl'n1ríhitt 1litil ltcllll 1ltl ttktlnČ'uttí

isiiu spcciiil*ovírrr1'r' (]l' -i Časor"ó lct'ntin1' plrrerrí1
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zlrotrlvitel z.aiistí.i*dnolril pritcttvnílta --tlctrtlí slttŽlltr llit {.)l)ťl'ittivrrí úiiliiloi'a priicc 1ltl

celott;lracovni clolrLt N{ittistct:stva lrnauci (niiltiacll istltr zltl<itlkLtltrlittt} l'cellč).
za.;isti r,eškcró r,vbavení zatrtčstlritncťr tcchnicil!'rrri. ťrliliclr:r'ýnri a čisticirrri prosti'eclliy'

zajistí prťibóŽrré dcrplňor'árrí a r,ÝtrrčnLt lr1'o1*'"''.*o.lr 1lrtl:itŤc'"lkrr (tckutit a pcr'ti1t r:rýdla^

ioaletrrí papír. pii1rírové rr:čník}' tU J na niiltlail-r' r.llliecinatclc dic ;cIic}r skulcčrré

Sp0třeby.
e) zajistí pro zatněstilanCc Iecirrotrré ljrcttitrí tt1r1cčr:li i'l oz-ttačcltí- ptitctlvníl'r' úklic{r-r

1,.ybatví ťrk l i dovýrn i vozi k v li přc pl ar,ř ci :t i c íc li 1'rt'trs i řuli li t.t "

1l zaiistí třídčiií sni'čsnÝc}r a-iirrýci-: r.lclpaciii illc 1tt>k;'rrťtol-l.jeilrratc1c_

g) zhotcrvitel zitttlěsttrá p0uze bezůirtltrtt(l a sptrlc:Lililc tlstllrt'. rra i;oŽ_iitliirlí trlr.jcclrratele

přeiiloŽí kopic V'í'll' 1lrlcol.nílrťt " Jitcří prrrr':iil í ťr k 1 i clrr yJ 
1 
rt'ltcc.

h) úklid sntč.jí prclr,ádět;roirzc ZitlllěStll.lÍ}ci. sc I<tclirrti zlttlttlr'ilel Ltzitvi'cl 1tractlvtlí
pottrér. při úl<lic1u nc]SillL:.ii i'vlronrálrirt iirlť" ilstltl't'. irni i r:cljttní 1;říslr-rŠrrít:i.

i) irriisrí pouČení sv;-ch Z-all1lčStllilllťrt tr zlsnclíttit 'itrt1r'Žtrvlitli pl'irr'iclrl bt'z-1:cČncrsli pt'ťtcc.

ptlŽární tlcltrany. cliilc Žc tlilcr"zclilj í zjcvt-rc zlt'itcctrť: ccntrÚ l'čci tlll.i:tlrlalclc a z'tlrŽí sc

veře.inólro rozšiřor'álrí inÍbt'ttraci eísliart- clr 1rii ťrlilici,',r'r, sirrŽllě.

jt přcdloží kopic pJatrreho trsr'řclčcni 1'-vziclié osrll'l'dlc z:lik. Č..il2l-]i)0-_{ Sh.. t,l ochranč' 
utajcrl,atrýcli in'{brrlrací ir o bc'zpeČirostní z;lilsobiltl.-c1i' re z-llčilí 1lrrzcičjŠícir přeclpisťr, a

t11 plo stttpr:ti i-rtajení l)rivčr'nc tlcllrl v-r,ššÍ. sr,Ých;''ittrtčstrtltilcii. ],;tci'í irull(rtr \')rkun1ir'at

ťrklidtlvorr čiirtrost \' l)li')st()l'.iťlt t''t,LtŽ.ír,''Lt't1,clr zarllČsirr;rnci i.iSi\ 1e111|ql jcn ..plostoi}'

GSA''.
k) pŤec{loŽí ktipic platrróho tlzttittricttí o spinčttí 1rotit:rirtck pr() pt'isiu1r lr utaior'arré

in1brrrrirci strr1:rrě tr1iliertí V'vlrr'azerté. rrebo kopic plittrléhLl osvčcičcltí 1'r'z-ickd osrib\'pl"t)

sttti'lcti utajerri DlivčrrrÚ trcbtr r;'šší c1lc č. 4l]i^](Xi'{ Slr.. o ()C:hr.tnč uLitjtlvatiÝclt

itltbrnrat:j .l () lrc.zpcČltrtls1tri z1;irsubilrlsti' r c zllŮtli ptrzdt'išich pictlpisů. sr'Ýclt

Zlltl1ěStl1íil1crr. ktcií 1rttc]tru r,,;-litlniivat ťlk iicitrr'ou Čilrlrosi r' 1"'lrlstt;rltcli \'1]]

l) Priicovníci zltottrr,irclc .iscrrt r:,1lt'lir.tiČ'tli r''sl rt1rrl\'ílr i)\)il/L' titi tc\clt plr'trstorů l'tlbj,;:kltt

ob'jeclrratelc. ]iterú budtllt r_iohtttlt'iLlt1'Ittezi ilpriivt-tčr-t\'rrti ziistr:1lci :ltttlLtl'ttích s1ritri.

trr) I'řec| Započetím i1k]id611rýclr prací. přcdloŽí z.lttrtrrvitel tib.jctlrratcli 5ijz11aln .jŮ.jich

pracr.;vnikit' kt*ří 1rtrr"1or-l v_stLll)(]\'ai clo ol'liel<tu oir.ir:clnirtelc. Scrlrant brlric pr'ťilrČŽně

aktualizovárr.

ut.
Ča srtyt ti:..rrri ín_r' r l:rčtJ i

Praviclelný tlcrlní ťrkliii rl prtrstt:t'ítclr N4ll 1rrrilc proviiclčtl 1lřccl tlclrcr })() lll:t)llčclri záliladni

pracovttí dr)b1, cltr.jedriatele' která ie SÍatlclVctta rra 7.45- l(l' l j lrcrri.

i_tkli.lpr1'.'oic;sir probíhír v pracovní ilrrl,c ob^|crirtirlclc a zt pi'íttirtrtlttsLi r-attiůslliirncc (jS''\.

tittld prostor (iSÁ třidy, I prl1ríhti r,Ýltracltrč ttit r''r,Žittlťrtlí tl.'t.tl př'íťt'lltttlr:sti l,SO USÁ nebo

icho ziistr"tltcc.

l)crrrrí selvis l'rudc poskvtrrvrin 1 pri:cilr'ttíLcttt. l<tct'i lrLti]u PÍ'íttlltlelr
practlvtrí clobr: zoLrtěs|trancťt objeclttirtclr:. lctrto pIaC()\Jllíli lltlilc zltiíŠl'

zrriištiii,ar kclrltrolu a rcli]luttirci ťrklidol'ý'c}r pt'ací l bude r"irlplňtlvlrt lr.vgi

b)

c)
oJ

v brrrlol;iclt 1xl oclott
ovat ilrganizlrci príiec.
,:rríci-J' 1lr ttsti't:rlli1.. ,,' i iil't iitr'ti //i/,ti, L

./ .l



I!"
Obclrollní nodnrín|Í}:

l'r) Sankce _ snluvní ;rolluÍil lt tit'ok z protllcní
ý případč" Že zlrotovitcl lieclorirŽi tet'tnínr'1tt'itt:i ttr'*rierrú r.';ri'í1oze č. t tóto
rná objecirral'irtel pt'iír,o rtplittirit r'uČi tttjtntt sttrlttvltí 1-rtrl<i.tttt r'c r,!'Šj (]"05";

cclkové ceny'zal<riz-lty' za kirŽi1r' i zaptlčatý dtrr pl<l,-ilcrri'

SrnloLn y"

r ntčsíční

Při riedoclrŽcní tcrmínlt spla1ttr;sti taktLrr'l' ob'ie<iitlvltcleltt .jc z'hiltrlvitcl oprávrrěrr

požaclovat ťtlrraclr.r ťtroliu z 1rrtldlctrí. VýŠc ťrrrrkr.l ;] pro{trlcl]í sc 1rLtc]c iíclii rrařízcrrinr

utaay e. 142l1994 Sb.. ktcrýrn sc statlor,í r'ÝŠe ťtr'oltir z_ J:r'rrtl1crri it popIetku z prtlcllcrrí

ptrclle občanskélro zítlrtlrríklr. r'e zttt'ní poz'ririjšíclr 1lřcr11risrr.

Strrluvní pokLlta ncbir út'ok z' 1lr-otilcLrí dlc S!ni{)Lt\'\'.jc s1:liltlti'cltl ]''}-ti r"Jnu orl vvČíslctri

a cloručctrí clrulré stnlur,ní stliittč. rra zirkiaclč lirklLrr'y' \'\'sla\1L'l}a r"li"llČt:tttltt sLnlrtvtrí

stlal}oLl, neclcrlrrlr'lllrru-ii se sttilur'nÍ striutl- pisctlltrč.jiilaI

b) F{áhrada šklltll'
Zhottlvitel r:lcipovitlii z;i l cšlitlt'r'tu Z1rrls,irl'rctttrtt Šl'trtlLt il t(] }'X)ftlŠcttírn ltslalrovcní

Snrlouvy. tlpomcttutítrt trcLto ziisarltlč ttc]ilirli1t:íllt pror'itdčrtinl slttlur'lrí Čirultrsli l'plrri
výši'
0 rrálrr:aclč š]irrclv plitlí elbci:ttít ustanttvctlí 0trcliodnílrtr zťrkottikLr v 1rlatnórl ztrční.

c) Ochrarra inlbrtnací
obč snrluvni strany sc zitvazují- Ž'c zacitrlr'a.ií }ako rliir'črrltl itlli_rt'tlrltcc it z1lt'iir"_v ti''ltající

se rllastní spolupriicc a vtliti"tríc,h z-iiicžilostí snlluvnicli J{l'i]'l'] i-l přctirrrčttl slttltrLtr'1_.

pŮkud by .iejic}i zvci'c.inčtrí ntttlr]tl poškrrdit drtthtlLt Stfatltt. l)ol'itrtttlsti 1losk1''toval

irrtbrnracc pcrcllc zákrttra č. l0(l/l999 S1r.- tl svlllrtlclItóni přis1tt1lt't k ir'r[brnracítrr" ve

znění pozc{č,išíclr přcclpisr't a zit}i.otrir č. l37i2()06 Sb." rl zaclávi'rrrí r'eic.irrýcll zitltáz-ch. r'c

zrrĎrií p<rz<iějŠich předpisťt. není tínrto ltstatrilvcriíttt t'lott\rtllt'

Snlluvrrí stran.v brrcloLr por,ítŽr-rt'í-il za'ilťlvčrrrú itrtbt'nracc a) irrlio dťti'čt'né oz-tračené.

1r) ilrlbrrnace" rt k1cl.ýclt sc z 1rovalrv r'čci iln rri_eriprrkliicliit. Žc sr-' ietjrrii tr inlcrrtriacc

pocllcihrrjící zťivazltr"i trrlČctrlir.'rrsti trel''tl itt1tlrtitar_:c tl tllr.ict_itlLilcii. ktcró by rltr:irl-v

z pouaLiy věoi být 1ttlvitŽtrr,/ttlr' z-ll il[tvčt'i'iri a iitcrÚ sc rlrlzr'čcjí l':;tltil'isit)sti s pll-rčtrítrr

smlouvy.

d) {'Jl<rlnčení snrluvlríhtl l'ztahrt
Př'crl Lrpl1'lrrttíirr statttlverró ciotr!' lzc platrttlst

- otlstoupe nírn literókrlli 7'c sttt]Ltr'rtír-']t

ptlr'i nnrrstí stiintl venr'ch t(]Llto Sl})l o t l \'()ll

- dohoclou smluvnich strlu.
Za podstatnó porttŠení snrltlrtr'}' se povaŽtlic:

stttlrtLtl'i rll\()J lilil.
Stl'iil;l z cjijvrltlLt 1rt:clstlttttólttl pllrLtĚcní

()palč n() tl'stl"l I Lt r'tt í Stl'llll()ul

tóttr strrlottr'r'.
Či r'aclnÓ 1:řcs píscntlli tl;lr.rzornčití

a) neplnční přtlcimětu snrlotlr'1'tiic přílo1rl'č. l

b) jcstliž-c posky''ttlvatel tr'rror'iidí 11íl'o ttckr'njitrlč

objctinstelc.

e) l{'rlzlrodní pr:ivtl
Vztali1', nrezi strrlur'ltírni striilrarni sIttltlttr'tlti l'i':ilrl'"'I}ř l]l)l-l}]l']-l\icilť sc

českýrrri. olrcct:č 71i1,n2.11-v'ttri 1ll'lii:ltíttti předpis;''. r:c.itttóna ()bcltrttlníni

1rlatnérrr zttčttí.



V případě r'zniltu spor:u pi'i plcrr,árlčiií ltltcr Sttt]trLtvl' tll:lltt r'př'irtti silltvtslttstt s nt.

r.ava?llii se sm1uvní stl'itll\' snaŽil taktlr'Ý slrttt' i'}'řcŠit ltc.jpr'vc srnjt'ttř.jeilnírrrinr'

.IestliŽe Se Sptn' nepodaří r,yi'cŠi1 sltlírnč .ictlitlirtirrr. brrclc př_etl1llŽctt stt"aticttt tlotČetrou

Městskérnu sottclu v l)razc lt rozltot1rrtttí.

\'.
Dob'a trutin i .:rJlur' n ího !r"{i.LL.rr

I'itlo snrltluva se uzavít'ti na dc'itLt ttrčittlLt it lcl ilcl l, 3' ]0].j t'itr ] l. 7.:()1'l

vt.
Cenil 4Jllatclrní řodšrirr lit'

Smluviricenaoclpgr,ída.iící lr'izsalrrt a dt'ultu prací rtl'eclcttýclr r' pi'íltrh1rch č. l lr ]. li1erti.isttLt

ncdílnou přílolrr:r.r tétn sntlour'v činí:

Cen* bez DPH

lič zx l ttrčsít:

l7ÍJ lÍt0'.'{}

l)PH 21"1t 37 JÍl7'9{}

t r5 59fJ,,1{}

SrrrlLrvní cetra zalrrnLtjc r'cš1<eré rláklaclr,zhrrtor,i1clc. ti rliikliitl1'tta 1ter'st.lltiil" čisticí prros{řeLlk1''.

ployttzni rrálllac1-r,.,a pouŽrtí ťrk1itior,e lccitrtiLr,. V ccrrč netlí zlltl'lti'tl irygitrrir:ký Irratcr'iírl tj.

toalotní papír. tekutó a pevlré rrr.ýdlo- papír'or'i' rLrČníli,v ;ri.

a1špiatnost *L.11-,; rl.vstar,cttélro claňol'é}rrr tlolrlarlrr - Íjtktui'}'^ oirsnlrtr|íi:í rrtilr:Žitosti cilt

5 i* zat. č' 2j512004 Sb'. o l')P1l. r'u ztrčtrí ptl'ztlč.iŠiclr 1ri'etlpisir. a ltir1eŽitosti obchoilrrí

iistirr.v vc sttr_vsltt Llst,tl"l()\rení r\ lja trbclrtlclriího z'álit'ník'tt. činí ]] tlnťt llci clot'rtůcití.

b) Píelrročcní sntlttl,ctrú cctt1' se rtcpi"ipcruŠtí nitl.ícllirtr'ttLt cctrtt Ltcltí tltrlŽtlÚ pic1<.roČlt.

cena rrlrsalrrr.ic veŠkori niilillltl3'dtltlltr.lltt:]e ttlt1'ltt1 k i'ei.l1izliei 1rir-'cltttč1.tt st'riltlrtr'-l'i"r 'ie

trcnrčntlá po celou clolrtt 1rr'iirti snllLtr'ního r'i-'taittl.

c) 0b.ieclnatel nrii przivo clatior,Ý cltlklac] pr'ed Ltplyrtl:títtr l1tittr''jeilri s;rlalllr_rsti r'ráti1. ltitiŽ

by iošlo k pr'r:cllerrí s .jehri ťtltraclilr.t. obsahrr.ie-li ttcsprár,tré trr'liric ncbrl lrá]cŽ.itosti

díe uvcc{cnýúr príivních pí'cripisťr. Nor,ii llriita s1r1atrrosti r tlc'lcu 1l clttLt 1lr-rČtre pi1'nout

rldc clne clorLlčcní opravcného ciatltll clto r"ioltladrr i;Llicilrratcl i'

e) Platll"v- lrrtr-1ott probíhat 1,ý'hr'aclnč ', Kč a t'or'tlč.Ž i'cŠkl-:t'ú ccLttlr'i úcletic burlrrLl v této

mčnč.

vI[.
Dlllší qiedn:id

n) 0bč StranY sc zavazuií v pl'iibčhrr snrllil,ttÍl'to olrrlohí sptlltt1lrlrtrlr'at 1ri'i t'celizaci předrllŮtrr

snilortvY. l( tottlttttt ueótu uici tlstr1-',rt' literťr bttt'le př'í1rltltiit l']ltt(lr.'r'iie1t ll() ťť1()Ll pracor''ttí clr:1rtt

zanrčstnzlncťr jr,{ilristcrstr'il 1'ltratrci pr'tryiiclčl tlrgattiz'aci pritcc. ri.rjiŠLjir'at ktltttt'o1u a re1<lerntaci

o*1146r,ý'ch prací, r1<rplricrvárrí l'rvgicnici';ýth pl'ttsli'cdiitr l1roil"



ť)

l)

Likolrčerrí zachovat nrlčerrlivost cl zttttltrstcch ir irr1crrrrlrtlí' tl niolrŽ sc iltlz'r,ěiičli' r,sottr'islosti

S rŮaliZÍ}cí tóto smlour,y. triltaiící se clrLrlró strtlrtvilí str.ln\1.

c) K ťrčelu rraplněrií SmloLlvY se tlb]cclrratcl z'irvazrtic zajisrit 1rť'íslr"r1> z_i}lttčst-ttzlltcťt z'ltottlviteltl r'c:

stanovcni dtrbě clo tlšeclr pr(lS1('ll'. r,ttii:hŽ.ie plur'átlČtro pirrčrti ;li'r.:l1tttčtrl tóttl sttllotlr'l'.

ci) Zrlrěll,v a doplriky snrlouv1'' l'lrtclou prr_lr,r'iclčtt1, l'ýltlltclLrč po vzťticnrnť: iltrltode lbrniou

písemných vzcstttpně číslovarrýclr clcrc]atliii. po1''rrt'zcttýclt obť'tlii:t stl"llttr'ttíttri s1.r'artanrt. .jirt*k

Isou rrcplat'né'

J'ato s1nloltyo 1x$ýrlá plattttlst iťlčirrrroslitlncrn ;'rtlcl1;ist_t t;bč'trtlt sitllLtr'iritt-ti stratrauri.

'I'ato sntloltrra.|e v-vpr:aottvána ve clvoLr slc.illil1liseclt. kaŽil;i s l'laslnttsti or'igirrálrt. z rric]rŽ jcclcn

obdrží ob'ic.tinatel a.iederr Zhotovi1ťl.

g) 0bč srnluvní;;tran1,pro}rlaŠr-lií. Žc sc sczttiitrrily,s oLrsnlrcttt lcítl stl1illivr'. Žc tato lrvla ttziivřetta

poc1le jc.iic}r prar,é it svobodné virlc. l'iiŽrrč a srtlzittrti1clnř" lri]stilir' r 1isrri za nlq:raclnč

irer,ýhotlnýclr poclnríttclr. coŽ stvr'zLtjí sv_ýrrri v]aslnorttčtrinri por1pisy'.

h) Pr/iva a ptrl,innosri vyplýr,aiíuí z_ttltt: strrlor"lvY trclzc tlez solthlasLt drrtlté stnlrrvní stliurv

převziclět rTa třetí stt"atru-

i) Neclílnort součásti lúttr stnlllur'},.isot.t nirs1eciLrjící pi'í1oli-v:

Přílolra č:.l: pracovrrí rráplr) úklit{tt

Příloira č'2: -souhrtrná ti,rbLr]kir vvrtrčr 1llrrc:li ur Čettltlsli ťlklidoi'Ýe lr prau:í

Přiloha č.j: Srr:ěrrricc č.9/199ó tniriistra ťltlartcí.::liiišicní a rit'$;tttiz-itřrií Lrsptrřii<lárri poŽár-rrí

oc1rrany v resnťttl Víirristerstvt't Í'jnarrcj: Slrlčrlricc č' l ij2U()':l tnitlistra llnnncí- pcrŽírr'ní

evakrrační piárr'v l\4irristelstvít Ílrrancíl Smčrnice Č.,ltii2{)07 tttitrislt'a lrrrarrci^ tlt:lttitttít it i'lstralra

rnaietkrr stitrr .l ol'l.|ektcc}r lr.íinisterstva ljrlatlcí a tra ichtr tlcl]rlitcictlť:trt Pr'acoviŠ1i. Srrrčrnicc č.

2i2010 trrinistla Íjnanci. l)rťt'cttcc r'izili r'bczpcČtl<ls1i a ocliranČ ztirar'í při práci lla

lvl irri stet'stl't-l íinarrc í

V Praze clne 28. 2. ?013

itživattli:
ť]eskii r:*p u b l i kil *' N4 i rr i stcrst r' tl 1 

j 
t ttttr cr

1:ilskvlr.rvlttcl :

llarra Skiilol'ít

ředi tcl 9dbolu l'lospcrrltiřsliá sprliva

ffÍíinlsterstva ťinsneí
l lS t$ Praha I -[.*rn*k$l3

-!4S"

lnran .liriiltcli



*'říloha č' l

Sta nrrr.'en í p racqvlr í Tápln č
l. Denní Ůkliciovi pr'ircc

- v.vprazdňováni oclpadktrvýcir košÍl a po1rtlrríl<ú na s{o.iaircl'lt. r'č*trtč.ie.i ir:lt tn}"tÍ

- uii'ani prachu ztl vi;ec1t tlosaŽ-itclných a volnČ piístu1lrrýclr pliiclr rriibyilirr ncl;tr 
^| 
irlélto z'aříz.crti.

rrtírán í ;rovrchLr stolťr

- luxovtiní koherců
- vytíťáni prrcllalr a sch<.icliŠt'krytYclr l)VLl. rjlirŽlrrlri trchcr iirll:ttt 1lt-'vrcltcttt
_ ni1,ri a lcŠtt'rrí Ll11]rr-a(li:l il vtrriavittittíclr tral.crií, i)lVti a! ťlcs]lliťki:c tltís it ttltišli

zťisoLrrl ik ii
_ rJtlplňov.ini t.rlzrlctnilt<l pa1;irLr. pirpírilvvclt lrrcnrkLl :l ii:lititúlicl ltllr.j l;,t 1|il

ntinístcrs!vctn littllrct
- čištění clr'eří kolenr lilik. cištřrri zr'"_irdul

- čištění kalrirr,v- výtalrLr
_ korrtrtrla iirrrkČnrlsti z-ařízerri v Lrk]izcnÝclr prtlstorci:lt (:;včtlo' r'oclir)

- rnytí otočných vst11pnich tir'cři ijtl bt'tilttr'\'

2. ])cnni1rrovozlti scrvis (v 1ltaccrvní cilbč zarrrčstnlnorl N'1l] 7.':l'j ]ó.l:i)

- poclialrr''' vytirzinía r,vsiirlílt'tí kubcrrii r, 1rrtrslirtit l NP r'clín. r'ccc|ri:e

_ vsttlpní 'zaťízeni recťl)ťc . l^ltllYtí. vy'lcÉtcni (prtlstÍci.lkr' rta tlct'c:t)

- vstupní ill'cře (prosklerré,) * urn'vti. vi'leštěnir'Č' rittntt

_ 1',nrior''' velínr-i il ,"..p..: buiiLli1,: rrirb-vtcl< stirlini praclirr. i)třť!1í rlÚ!llii)il ial)1]] lr tclc1lritllich

přistnijú^ odpaclkové l<rlšc - vYttcscni odparlLr. výnlallla sÍčkrr l' rl<1piirll':ol'ťlrr l<r.iši

_ vyčištč:ni pcrpelniirii v kLrřiicl<il tttisinosti
_ dvci.e l Ni, 'odslr.atrění ncČistot z lt!ili. lrrailel. ()[řLlní |]čž-lrťl1(l 1rt'aillLl

- _rociiilrrí 't.itťiz'eni v l Nl) ]':L'itetgrl'l slí|Íllí1r,rtllalr. l]}\ll\\l)i!1itjti

tlopInění papírovÝclt LrtČrck. lrlýtllir i 1o;LlŮ1]]'i}() pa1líru clrrtli.ilróiltJ Zi!tiil\'ntťlcl1l

_ hygicnický sct.r,is _ prl:vitieirré i1o1llťrtrr'árrí lrvgicrrickýclr l]L')ti'c11 liil snc' zlri'ízcttíclr ]x titlnire v* 2NI)

-5NP
_ dennÍ stťojo\'e čištčrrí ptrdlalr r' lNl) (99 l'{]s rrr )

_ kontrola zasclcli]oich,nistrrc''stí ir koler.:'ia v 5Ni) 'jr il*ttitŮ - vvttcscItir.lcli:adlitrvr;t:ll ktlšir. lltřerlistrllii'

vYsáváli í l<obcrcťi, kontrola při lclr ló k Lrc lr1'ri k'v

V přip;rdč proltlérrtrr r,, lilrtrculiiř_il<íclt 1litls(ot'iiclr a rltsrlcj;tcíclt lttistiil'lsicclt (l()l5}piil1i l':lírrv' r'5''svpiiní

skirttlvaekv ttctro crc]llar1. l<,'iŠc- rozlilc rriiprlic al:lt11.);llr1iirirlÍr.rl'lartrŽi1Úhil otistt'alt*trí ziivad;'''

sttciírltiír-:lt zaiízrrlícIr

cl. ZirsLrvck
:;ttlcrút-tit - cltor'll"i' 1'l)9.li'\ rrr::1

rul W(]. lririlrŽek.

W(. tlodartttht.t

111|;i|1'rstt rtlt1ri. llavír iu'

Uklidové prírcc lx za tÝderr

- ln-vtí a <lesinf'ekcc dÍcz_ů v kuch)'ňkzitlt

- lllytí prcskle ných <lvrři
_ nrytí a elesirrÍe kcc odpadkor'Ýclr l<r_lšlt tiir

- cttír{iní zábracllí rtlt schorli:lti

- ll}vtí stolI1ích svit'ide!. vv'1lírtaČ:i't svČtcl a
_ rýt|elrní str'ojové ČiŠtčníptrillalr v l' ;r ']'

ÚkIidovd práce lx za tnčsíc
- otírárrj pracltrt z přťdl}lětii a kancell'riskr1Itt-r zařízcttí. kd ktcrv !e LrbtíŽlrčiŠi přístti1'l

- nrytí a jesinl'ekce kcranrii:kých obliltdri rra stl';'iiilnich zlřízcních
_ ltlxtivitni č;iIoLrrrťnúlro niiirytktr
_ nryl'i a clesinÍ'ckce orlpaclliovÝch i<oŠLi

_ čištěrrí hasicích 1rřistrtrirr
- riryti a lcltťlní clvcr'i včetnť: z-lirtllriri

- otiriini to1lrticlt tčlr::
_ inyrir',itlia,ttiir jclrtr pt'r:slilenýclr čiisti (ur'rriiř i vrril ltLttjtlr't' l{)jt)'j].rtt')

- rriinrořádlrÓ úlilitlovi prťrct ilíc tlispt';zic ,'-l1dirvatť}c pro pťí;latl rnitrloi'ťriirt'tr'h

Živclná polrrorltit' til< l icl pir Íenres l ltýi:lt ťtprarllit:li u1rod' ,'/.ť': I '/t. lzn ,1,!
'/:t ?/

.r" ,



5. ýi irrrtrřijtlrri; irk] itlovJ lllrcl

rrn jcjicli ljllrlsičilí. úli{irj riidrríili rcillirt,'t:li]l::r'lltlljl:.l':l l:it,,Llttii.t
- rrklitl.t:\(),/ )l)itL{ r lcti',, riiir'!: {!.r1. !r', '|11 :.r,)i :);, \:\

Žive l nii |)o!1 rť]l1líl. iili lii1 1li, Íť jl)!]:i i il\'0l i il i)tltt'ltcl l, t1ltlLl.



Příloha č.2
úklidové

souhrnná tabu1ka výmňr ploch pro
pnáce v objektu íV'!ř Jar":ovgkého 2, Praha 7

UENNI UNLIU 2rn

('cna,1nr"' Cenn bez
DI'}I

1 hiL : 5' -N"r' k!$lťt&X x. g_qs'ieln-aqi1iei! 35! 34 0,97 7 354.ó0

ltiívp *:Eg,'l*'l$ sfi p'di{j9,,g$!uř'1 34s1_1ž 0.61 49 354.00

!\P :2 "NP- 
velín' z:ize'4i ve!1na' jgd1ac| rn ístnost 150,5S 0.7 7 ']íďi{lu

1 NP.4NP. 5 NP zasedací místnosti 763,90 0"'/7 r:411 i0

*1;{1'aa.ói:
1Np - 5 NP kanceláře, přeclsíňltv' podatelna' skladv 4502.04 n.'i i

ffiffig" ř*tÍ}x ..:

I 326,83

{.t,(t? 846,{}0

celková plqcha dennílto Úlliclu r 45 556,90

ríoeNxi Út<ltn m-

2 Pp - 1 PP schodiště. chodby a soc' zaříz_eni rUJ-JI r,q3 4 6.57"60

IQl : il lon){'l1 NP ša|ny vč' zázerní, cltocby
vstupní hala vč. chodeb, schodiště 1' a 2. sut 1449,51

Ž F,lř yvr"tk*v* r*žíe. *'ř*ki**Jxt*i*k* katljnv, ,u**bn'l 1ůŽ.4s 1.93 7ql 10

a}áp ( 7 I A1 2 "ltt!.?"0

9_Nť-qh9g!y_&!EI99_ 
-

celková plocha týden'trtbp-u kld u

56,S0 ,!u .4i9.1{J 
I' - -1
l

2 570.78 l9 Íl4ó'4i}

i ?5

---"1

I

r 0 82e,20 
I,-_ |

I

Úxltn tx Zn ruĚsÍc 1m

2 NP sklad kancel'r:otřeb,sklad 4l'JP zásobovací e q?4Jé
srostor.venkovní terasa, 2 Np - 5 lrlP únikové schodiště

nerez. zábradlí '1NP - 6NP

2NP - 3 NP skladv,archivv

2
m

qcln ?g .1.J
__J*

I .,.17,90

Iocha úkli
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