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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

19 580,63 4 111,93 23 692,56 12 234 967,56 49 343,19 284 310,75

NABÍDKOVÁ CENA B

Režim mytí
okna a ostatní prosklené plochy

 bez výškových prací
okna a ostatní prosklené plochy

výškové práce

Množství v m2 652,13 x

Jednotková nabídková cena za  1 m 2 bez DPH 26,83 x

Hodnota DPH (21%) 5,63 x

Jednotková nabídková cena za 1 m 2  s DPH 32,46 x

Dílčí nabídková cena bez DPH  17 496,65 x

Hodnota DPH (21%) 3 674,30 x

Dílčí nabídková cena s DPH 21 170,94 x

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

17 496,65 3 674,30 21 170,94

NABÍDKOVÁ CENA C

Typ žaluzií hliníkové horizontální látkové/textilní vertikální venkovní

Množství v m2 197,75 x x

Jednotková nabídková cena za  1 m 2 bez DPH 25,80 x x

Hodnota DPH (21%) 5,42 x x

Jednotková nabídková cena za 1 m 2   s DPH 31,22 x x

Dílčí nabídková cena bez DPH  5 101,95 x x

Hodnota DPH (21%) 1 071,41 x x

Dílčí nabídková cena s DPH 6 173,36 x x

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

5 101,95 1 071,41 6 173,36

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 25,8 5,418 31,218 87 2244,6 471,366 2715,966

Celková nabídková cena 
bez DPH

Hodnota DPH (21%) Celková nabídková cena
 s DPH

259 810,76 54 560,26 314 371,02
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA, tj. součet nabídkových cen A, B, C, D

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

Rozpis  jednotkové a dílčí nabídkové ceny za jednotlivý typ žaluzií

CENOVÁ NABÍDKA DODAVATELE
Část 3 - "Zajištění úklidových služeb v budově Finančního úřadu pro Plzeňský kraj"

*v ceně mytí vertikálních žaluzií musí být zahrnuta též případná manipulace při snímání 
   a zpětném nasazování lamel 

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.


