
 

Pracovní operace MJ Množství Četnost JC

Zásah: ELI - komunikace a parkoviště
Vozovka z betonové dlažby m2 3 770 1
Vozovka cementobetonová m2 2 343 1

Zásah: ELI - dlážděné plochy a chodníky
Betonová dlažba m2 3 416 1

Zásah: ELI 2 - komunikace
Vozovka cementobetonová m2 2 370 1

Zásah: ELI 2 - dlážděné plochy a chodníky
Betonová dlažba m2 1 035 1

Měsíční paušál: zásah komunikace
Měsíční paušál: zásah chodníky

Cena celkem při paušálu bez DPH

Leden
Únor
Březen

Celkem bez 21% 

Měsíční paušál  obsahuje  nepřetržitou pohotovost a dva plnohodnotné výjezdy.
Každý výjezd nad rámec paušálu bude účtován dle položkového ceníku viz tabulka. 
Na silničních komunikacích bude probíhat zimní údržba strojně, na pěšších komunikacích bude z části ručně.
Na komunikacích bude aplikován posyp posypovou solí. 

posypová sůl je v ceně
mlatove chodniky se odhrnovat ani posypavat nebudou:PŘISNÝ ZÁKAZ!!!!!

Průběh sněžení: M     

Zimní údržba
Zásah komunikace: prohrnutí sněhu při výšce sněhové pokrývky 3 cm včetně posypu, nebo samotný posyp při námraze či náledí, ne    

Režim zajišťování zimního úklidu bude probíhat dle harmnonogramu: 

Zásah pískové chodníky: prohrnutí sněhu při výšce sněhové pokrývky 3 cm bez posypu, nebo na telefonickou výzvu.

Zásah chodníky: prohrnutí sněhu při výšce sněhové pokrývky 3 cm včetně posypu, nebo samotný posyp při námraze či náledí, nebo   

Varianta I  - paušál - měsíční fakturace paušální částky.

Plnění zimní údržby v termínu: leden - březen 2021

od 18:00 do 7:00 hodin následujícího dne

od 7:00 do 12:00 hodin

od 12:00 do 18:00 hodin

  

  

  

POHOTOVOSTNÍ ČÍSLO: 732508580

Měsíční paušál (leden, únor, březen)

kpl 1,000 2,000



 

CC

6 500
4 000

4 900

4 300

2 800

48 000,00 Kč                                                     

48 000,00 Kč                                                     
48 000,00 Kč                                                     
48 000,00 Kč                                                     

144 000,00 Kč                                                   

Mezní doba pro záhájení zásahu

 
                   ebo na telefonickou výzvu.

        

                

                    na telefonickou výzvu.

         

        

do 9:00 hodin

do 15:00 hodin

do 21:00 hodin

  

    


	zimní údržba

