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NABÍDKOVÁ CENA A Jednotková nabídková cena 
za 1 měsíc bez DPH Hodnota DPH (21%) Jednotková nabídková cena 

za 1 měsíc s DPH
Množství 

v měsících Nabídková cena bez DPH Hodnota DPH (21%) Nabídková cena s DPH   

Cena za hlavní úklidové práce vyjma oboustranného mytí oken (vč. 
rámů, parapetů), mytí žaluzií a mytí osvětlení 11 109,32 2 332,96 13 442,28 12 133 311,84 27 995,49 161 307,33

NABÍDKOVÁ CENA B

Režim mytí okna a ostatní prosklené plochy
 bez výškových prací

okna a ostatní prosklené plochy
výškové práce

Množství v m2 218,30

Jednotková nabídková cena za  1 m 2 bez DPH 14,00

Hodnota DPH (21%) 2,94

Jednotková nabídková cena za 1 m 2  s DPH 16,94

Dílčí nabídková cena bez DPH  3 056,20

Hodnota DPH (21%) 641,80

Dílčí nabídková cena s DPH 3 698,00

Nabídková cena bez DPH Hodnota DPH (21%) Nabídková cena s DPH   

3 056,20 641,80 3 698,00

NABÍDKOVÁ CENA C

Typ žaluzií hliníkové horizontální látkové/textilní vertikální venkovní

Množství v m2 x 146,00 x

Jednotková nabídková cena za  1 m 2 bez DPH x 80,00 x

Hodnota DPH (21%) x 16,80 x

Jednotková nabídková cena za 1 m 2   s DPH x 96,80 x

Dílčí nabídková cena bez DPH  x 11 680,00 x

Hodnota DPH (21%) x 2 452,80 x

Dílčí nabídková cena s DPH x 14 132,80 x

Nabídková cena bez DPH Hodnota DPH (21%) Nabídková cena s DPH   

11 680,00 2 452,80 14 132,80

NABÍDKOVÁ CENA D Jednotková nabídková cena 
za 1 ks  bez DPH Hodnota DPH (21%) Jednotková nabídková cena 

za 1 ks s DPH
Množství 

v ks 
Nabídková cena bez DPH Hodnota DPH (21%) Nabídková cena s DPH     

Cena za úklidové práce spočívající v mytí osvětlení 16 3,36 19,36 107 1712 359,52 2071,52

Celková nabídková cena 
bez DPH Hodnota DPH (21%) Celková nabídková cena 

s DPH

149 760,04 31 449,61 181 209,65
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA, tj. součet nabídkových cen A, B, C, D

Rozpis  jednotkové a dílčí nabídkové ceny za jednotlivý typ žaluzií
*v ceně mytí vertikálních žaluzií musí být zahrnuta též případná manipulace při snímání 
   a zpětném nasazování lamel 

Cena za úklidové práce spočívající v mytí žaluzií, tj.součet dílčích nabídkových cen za jednotlivý typ žaluzií

Cena za úklidové práce spočívající v oboustranném mytí oken vč. rámů a parapetů a ostatních prosklených ploch, které se budou umývat společně s mytím oken, tj.součet dílčích nabídkových cen 
za jednotlivé režimy mytí

CENOVÁ NABÍDKA POSKYTOVATELE
Část 4 - "Zajištění úklidových služeb v budově Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště ve Vrchlabí"

Rozpis  jednotkové a dílčí nabídkové ceny za oboustranné mytí oken vč. rámů a parapetů a ostatních 
prosklených ploch, které se budou umývat společně s mytím oken 

            Dodavatel na celém listě vyplňuje pouze oranžově označené buňky.


