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Plani ínkovc 1592/4, 140 00 Praha 4

Společnost zapsaná v obchodn ím rejst říku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 3. vložka 14768

Československá obchodní banka.Bankovní spojeni:
Číslo účtu:

a.s.
Vyřizuje:Jakub Oil
Telefon:
E-mail:

DIČ: CZ28477456
IC: 28477456

OBJEDNÁVKA ČÍSLO :022/2020/4-MAJE/LHOTKA
DODAVATEL: AZURA A-Z servis s.r.o.

Míkšovského 83S/3S
Fraha 158 00

IČ:25765841
DIČ: CZ25765841 Datum vystavení 29.6.2020

4-Majetková, a.s. u Vás objednává: úklidové služby v areálu koupaliště Lhotka na měsíc červenec , cenová
nabídka je přílohou této objednávky

I

Předpokládaná cena bez DPH: 76. 800.- Kč
Dodací Unita:31.7, 2020
Místo dodáni: Koupaliště Lhotka. Nad koupadly 340/99 Praha4 - Lhotka
Platební podmínky: převodem

Objednal: Jakub Ott
:
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i
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lnu. František Petřík
Vedoucí obchodního oddělen í

Dodávka bude realizována vc věcném plněn í. Ihúrě. ceně. při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených
v objednávce.
K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží. u píovedených prad bude práce předána předávacím protokolem. Ve faktuře
uvádějte naše číslo objednávky nebo k ní přikládejte kopi í naši objednávky.
K sjednané ceně bude dále uplatněna příslušná sazba DPH v zákonné výši.
Každý podnikatel musí dle ustanovení § 435 odst. 1 zákona ě. 89/2012Sb.Občanského zákoníku máděi na obchodních listinách v tomto
ustanoveni uvedené skutečnosti, jinak sc výstavu je riziku oznámen í o spáchán í přestupku na úseku podnikáni dle asi, § 9 zákonaě.
251/2016 Sb. o někierých přestupcích.
Splauiost faktur se sjednává 30 dnů ode dne písemného vyhotoven í každé faktury' zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena
objednateli do tří dmi ode dne jejího písemného vyhotoven í.
Faktury7 prosím zasílejte na e-mailovou adresu: fakturyf24-majetkova.cz

Potvrzen í pro dodavatele:
Potvrzujeme převzetí Vaší objednávky, kterou evidujeme pod fds’on > *

Vyřizuje:
Telefon:
Datum:
Razítko a podpis:
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AZURA A-Z servis, s.r.o.
se sídlem Míkšovského 836/38, Praha 5, 158 00

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68252
IČ: 25 76 58 41, DIČ: CZ25 76 58 41
jednající jednatelem Jiřím Kováříkem
*

tel: 257 220 070, fax: 257 221 921

NABÍDKA
ÚKLIDOVÝCH PRACÍ

Objekt: - koupaliště NAD
KOUPADLY, LHOTKA

PRAHA 14.5.2020



AZURA A-Z servis, s.r.o.
se sídlem Mikšovského 836/38, Praha 5, 158 00

Objekt: VENKOVNÍ KOUPALIŠTĚ NAD
KOUPADLY
Rozsah prací: předpokládaný začátek provozu od 10/6 do 15/9/2020.
Začátek provozu, pokud bude jiný, je nutné nejméně týden před začátkem oznámit.

> Od 10.06. do 30.06.2020/1 osoba/PO- FÁ 8 hod./den, SO-NE 9. hod. /den (s možností
posílení o 1 osobu objednávkou). Celkem předpoklad za měsíc červen je 174 hod

> Od 01.07. do 31.08.2020/2 osoby/PO -NE 22 hod./den
(minimální počet hodin/měsíc/osoba 240 hod.(s možností doobjednat až 101 hod.)
Celkem předpoklad hodin za červenec,srpen je (4x240) 960 hod.

> Od 01.09. do 15.09.2020/1 osoba/PO — PÁ 8 hod., SO — NE 9 hod. (s možností posílení o 1
osobu objednávkou) Celkem předpoklad hodin za září je 124 hod.

Celkový předpoklad hodin za celé období je 1 258 (174-1-960+124). Po vyčerpání těchto hodin je
možné např. vlivem nepříznivého počasí zakázku předčasně ukončit. Odběratel si dále vyhrazuje
právo přerušeni, či ukončení dodávek nabízených služeb na základě opatření vlády souvisejících
s epidemií koronaviru anebo jiných hygienických opatření, směřujících k uzavření areálu, či
přerušení provozu areálu koupaliště Lhotka.

CENA 160,00 Kč / hodina bez DPH

V ceně bude zahrnuto:

> Pravidelný denní úklid po — ne
> Úklidový materiál včetně dopravy
> Nákup potřebného vybavení pro úklid

> Kontrola technika
>

Seznam výkonů:

> Denní a průběžný úklid venkovních prostor (sbčr nahodilého znečištění)

> Denní a průběžné vysypání venkovních i vnitřních odpadkových košů včetně výměny odpadního
pytle a odnosu odpadu na určené místo v areálu

> Denní a průběžný úklid šaten

> Denní a průběžný úklid toalet a sprch včetně doplňování hygienického materiálu

> Použiti čistících a dezinfekčních prostředků dle hygienického plánu
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AZURA A-Z servis, s.r.o.
se sídlemMikšovského 836/38, Praha 5, 158 00

DEZINFEKČNÍ PLÁN KOUPALIŠTĚ

PŘÍPRAVEK KONC. EXPOZICE V?-JOBLAST FREKVENCE POSTL P
mámummě

30 min
(zaschnutí)

dle sjednaných čerností 100 ml koncentrátu do 10 I studené vody
tj. 4 dávky dávkovači pumpičkou

) 00 ml koncentrátu do 10 1 studené vody
tj- 4 dávky dávkovači pumpičkou

DEZOX LQG%
2x denně(3x denně)

dle sjednaných četností
2x dennč(3x denně)

KOUPALIŠTĚ
- SPRCHY,
TOALETY,
ŠATNY

15 min
(zaschnutí)

VTTAPUR 1 ,00%

30 min
(zaschnutí)

dle sjednaných četností
2x denncQx denně)

100 ml koncentrátu do 101 studené vody
tj. 4 dávky dávkovači pumpičkou

DEZUR L00%

*) jde o hmotnostní %

PŘÍPRAVKY BUDOU MĚNĚNY VŽDY VTÝDENNÍCH INTERVALECH

PRODEJNÍMATERIÁL -
CENY

NÁZEV cena bezDPH MJ
NÁZEV MJ

ks1.00 KčHoubička malá
3.36 Kč ksHoubička větší tvarovaná

ks24,75 KčJar 500 ml
ks39.60 KčJar 1000m!

62,70 Kč ksMřížka do pisoáru 2v 1
19,25 Kč ksNáplň do mřížky pisoáru

162.00 Kč ksNáplň do osvěžovače Timemist
ks173.65 KčNáplň do osvěžovače TORK
ks72.45 KčNáplň do pisoáru - voňavá

68,40 Kč ksOsvěžovač Airwick
ks23,65 KčOsvěžovač Brait
ks45,10 KčOsvěžovač Briese sprav - různé vůně
ks27,50 KčOsvěžovač Citresin spray 300ml
ks;82,50 KčOsvěžovač vzduchu Remind elipsa
bal42,00 KčPapírové ručníky EURO "V SUPER” bílé
balPapírové ručníky P Soft' 20 bal karton 23,78 Kč
rolePapírové ručníky v roli (224) 43,45 Kč
role93,50 KčPapírové ručníky v roli MAX
role92.10 KčPapírové ručníky mini TORK
ks3,00 KčPytel 120 L černý

4,08 Kč ksPytel 120 L červený
ks3.00 KčPytel 120 L modrý
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AZURA A-Z servis, s.r.o.
se sídlem Mikšovského 836/38, Praha 5, 158 00

Pytel 120 L žlutý 4,18 Kč ks
Pytel do skartovačky 100x140,40 mi černý 6,18 Kč ks
Pytel speciální - šířka 100x100 cm 5,16 Kč ks
sáček 30 x 50 0,22 Kč ks
Sáček 50 x 60 30 L šedý 0,32 Kč ks
Sáček 63 x 85 60 L bílý 0,65 KČ ks
Sáček hygienický 8,40 Kč krabička
sáček hygienický papírový 0.33 Kč ks
Sómat gel 170,50 Kč ks
Tekuté mýdlo Amadeus 5 19,80 Kč 1
Tekuté mýdlo Cleamen 5 47,37 Kč S
Tekuté mýdlo Mitia (pumpička) 42,00 Kč ks
Tekuté mýdlo Palome 5 28,38 Kč 1
Toal. pap. EURO 8,72 Kč ks
Toal. pap. EURO - JUMBO ks32,01 Kč

29,36 KčToal. Pap. 2vx. / 6 ks v bal. ks
ksToal. Pap. PERFECT - heřmánek 5.23 Kč

Utěrka houbová SOKE 5.21 Kč ks

Ceník je platný do 15/9/2020
Po uplynutí této doby je možné upravit ceník na základě cenových
změn od dodavatele

Ceny uvedené v cenové nabídce jsou bez DPH l!!U!

Jiri Kovářík, jednatelV Praze dne 14.5.2020

4




