
Smlouva na nákup úklidových služeb budov SSSR Brno-Bosonohy
uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany
Střední škola stavebních.řemesel Brno - Bosonohy, příspěvková organizace
se sídlem: Pražská 636/38 b, 642 00 Brno-Bosonohy
zastoupena: Ing. Be. jiřím Košt'álem, ředitelem školy
lČ: 00173843
DIČ: CZ00173843
bankovní spojení:
kontaktní osoba:

(dále jen ,,kupuji"c/")
na straně jedné

a

Žaneta Danielová

se sídlem:
lČ,
DIČ,

bankovní spojení:
kontaktní osoba:

07517556

(dále jen ,,prodávajlcl")
na straně druhé

Článek I. - Předmět smlouvy a místo plnění

1. Předmětem této smlouvy je povinnost prodávajÍcÍho provádět pro kupujÍcÍho pravidelné a rovněž
i jednorázové úklidové práce a práce na zvláštní objednávku (např. v případě havárie, úklidy po
opravách a podobně) a povinnost kupujÍcÍho tyto služby po kontrole kvality provedení převzít
a zaplatit kupnicenu.

2. Podrobná specifikace plnění prodávajÍcÍho je uvedena v přílohách č. 1 a 2, které jsou nedílnou
součásti této smlouvy.

3. Plnění bude prodávajÍcÍ provádět v objektech kupujÍcÍho na úl. Pražská 38b, Brno-Bosonohy dle
přílohy č. 2 této smlouvy.
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Článek II. - Lhůty plněni

1. ProdávajÍcÍ bude provádět:

a) Pravidelný a ve stanovených terminech jednorázový úklid v pracovních dnech viz. příloha Č. 1,
nebude-li dohodnuto jinak.

b) Vícepráce a práce na zvláštní objednávku po dohodě obou smluvních stran.

Článek Ill. - Cena plnění

1. Cena za prováděné služby dle Článku 2 za 12 měsíců je stanovena na 1 293 756 KČ bez DPH,

DPH 271688,76 KČ, 1565 444,76 KČ včetně DPH.

2. Paušální částka za kalendářní měsíc je stanovena jako 1/12 z výše uvedené ceny za provedeni díla
a čini107 813 KČ bez DPH, DPH 22 640,73 KČ, 130 453,73 KČ včetně DPH.

3. V případě změny DPH bude aktuální sazba DPH uplatněna podle zákonů platných v době plněni
dle této smlouvy.

4. Rozsah uklízených prostor může být změněn podle potřeb kupujÍcÍho. v tomto případě bude cena
podle odst. 1 a 2 upravena dodatkem smlouvy podle skutečného rozsahu uklizených prostor.

5. Uvedená cena v sobě zahrnuje veškeré náklady na plněni smlouvy a je platná po celou dobu
platnosti smlouvy.

Článek IV. - Platební podmínky

l. Cena za pravidelný úklid bude hrazena měsíčně. Daňové doklady je prodávajÍcÍ oprávněn vystavit
nejdříve poslední kalendářní den v měsíci. Daňových dokladů bude vystaveno celkem pět pro
různé oblasti účtováni- kupujÍcÍ upřesní při podpisu smlouvy.

2. Cena za práce nad rámec pravidelného úklidu (podle požadavků kupujÍcÍho) bude hrazena na
základě daňového dokladu vystaveného prodávajickn nejdříve v den předáni a převzetí prací
kupujÍcÍm.

3. Daňové doklady musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti a budou kupujícňnu zasílány na
adresu sídla kupujÍcÍho v listinné podobě, popřípadě elektronicky na adresu
sekretariat@soubosonohy.cz

4. Splatnost daňových dokladů je 15 dnů ode dne doručení kupujícňmu. Tato povinnost je splněna
odepsáním příslušné částky z účtu kupujÍcÍho ve prospěch účtu prodávajÍcÍho.

Článek V. - Povinnosti prodávajÍcÍho

prodávajÍcÍ je povinen:
a) provádět plnění smlouvy v dohodnutém čase, rozsahu a v požadované kvalitě, dodržovat

všeobecnou a odbornou správnost poskytovaných služeb
b) poskytnout pracovníkům nezbytné ochranné pomůcky a prostředky
C) provádět plnění smlouvy výhradně úklidovými a desinfekčními prostředky, u kterých je

možno doložit atesty a bezpečnostní listy,
d) dodržovat bezpečnostní, hygienické a ekologické normy a předpisy při použivánÍ čistÍcÍch,

mycích a desinfekčních prostředků a dalších materiálů používaných při plnění smlouvy - na
požádáni objednatele předložit ,,bezpečnostní listy" k používaným čisticím prostředkům,
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e) určit pověřeného zaměstnance, který bude dohodnutým způsobem provádět kontrolu kvality
plnění smlouvy a dalších sjednaných prací,

f) organizovat konáni kontrolnIho dne lx za kalendářní měsíc nebo do 3 dnů od vyzvání
kupujíchn,

g) dbát na pořádek v prostorách šaten, úklidových komor, skladů a mÍstnostÍ přidělených k
užjvánÍ, tyto prostory předat ke dni ukončeni platnosti smlouvy vyklizené a uvedené do
původního stavu,

h) dodržovat vnitřní pokyny a směrnice kupujÍcÍho stanovujÍcÍ provozně-technické podmínky v
prostorách a zařIzenIch, s nimiž kupujÍcÍ prodávajÍcÍho seznámí. O seznámení bude proveden
zápis.

Článek VI. - Povinnosti kupujÍcÍho

KupujÍcÍ je povinen:

a) předat prodávajÍcÍmu veškeré potřebné informace k plněni smlouvy,
b) zajistit zaměstnancům prodávajÍcÍho volný přístup k prostorám, v nichž bude probíhat

plněni smlouvy,
c) zajistit pro zaměstnance prodávajÍcÍho vhodné prostory pro úschovu oděvů, úklidové

techniky, pracovních pomůcek, čisticích prostředků,
d) umožnit pověřeným zaměstnancům prodávajÍcÍho přístup na pracoviště za účelem řIzenI a

kontroly plněni smlouvy,
e) zajistit osvětlení a vytápění prostor v době plnění smlouvy, poskytnout v nezbytném

rozsahu elektrickou energii pro činnost úklidové techniky a teplou vodu,
f) zajistit soustředění klíčů od uklizených prostor v jednotlivých objektech na určených

místech,
g) oznámit prodávajicknu provozní změny, které mají vliv na prováděni plněni smlouvy a tím i

na výši ceny plněni za příslušné období,
h) zajistit opravy poškozených odpadů, přívodu vody, osvětlovacIch těles, oken a dalšího

vybaveni uklízených prostor,
i) zajistit prodávajícknu místo pro ukládání odpadu pocházejÍcÍho z plnění této smlouvy a

zajistit jeho likvidaci - odpad je a zůstává majetkem kupujÍcÍho.

Článek VIl. - Mlčenlivost

1. prodávajÍcÍ se zavazuje zajistit, že jeho zaměstnanci, kteří se budou na plnění podle této smlouvy
podílet, zachovají mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se u kupujÍcÍho v průběhu plnění
seznámí a které nejsou veřejně známy.

2. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti smlouvy.

Článek VIII. - Prohlášení a další závazky prodávajÍcÍho

1. prodávajÍcÍ prohlašuje, že k veškeré činnosti, která je předmětem smlouvy, je plně odborně
způsobilý a kapacitně, materiálově i technicky vybavený.

2. ProdávajÍcÍ prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou prací, včetně kvalitativních
nároků na provádění úklidových prací a služeb.
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3. prodávajÍcÍ prohlašuje, že jeho zaměstnanci s platnou pracovní smlouvou či dohodou, určení k
provádění prací a služeb jsou odborně i zdravotně způsobili, trestně bezúhonní a seznámeni
stlm, že jim při výkonu práce dle této smlouvy nemohou vypomáhat jiné osoby ani rodinní
přÍs|ušníci.

4. prodávajÍcÍ prohlašuje, že zaměstná alespoň 50% zdravotně znevýhodněných osob.

Článek IX. - Odpovědnost za vady, reklamace, záruka, smluvní pokuty

1. KupujÍcÍ je oprávněn posoudit, zda kvalita prováděného úklidu odpovídá požadavkům na
obvyklou kvalitu úklidu v určených prostorách. Na případné nedostatky neprodleně upozorní
prodávajÍcÍho.

2. Veškeré oprávněné reklamace musí být odstraněny do 24 hodin od jejich nahlášení
prodávajÍcÍmu (telefonicky, e-mailem).

3. prodávajÍcÍ odpovídá za škody, které způsobí jeho zaměstnanci při poskytování úklidových prací a
služeb na majetku kupujÍcÍho. Vzniklé škody je prodávajÍcÍ povinen neprodleně, nejpozději
nás|edujÍcÍho pracovního dne, oznámit kupujÍcÍmu. Smluvní strany se dohodnou na způsobu
nápravy, a to bud' uvedením do původního stavu, nebo uhrazením vzniklé škody v rámci
sjednaného pojištění prodávajÍcÍho.

4. prodávajÍcÍ přebírá zodpovědnost za své zaměstnance proti krádeži při prokázáni skutku orgány
činnými v trestním řízenI.

5. V případě prodlení kupujÍcÍho v úhradě daňových dokladů je prodávajÍcÍ oprávněn požadovat
úrok z prodlenive výši 0,02 % z dlužné částky denně až do zaplacení.

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení některé povinnosti prodávajÍcÍho dle této
smlouvy má kupujÍcÍ právo požadovat a prodávajÍcÍ je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši
10.000,- kč za každý jednotlivý případ porušení.

7. Smluvní pokuta a úrok z prodlení je splatná do 30 dnů od okamžiku, kdy oprávněný předložil
povinnému její vyúčtování, včetně uvedení důvodů, které ke vzniku nároku na její zaplaceni
vedly.

8. Smluvní pokutou a úrokem z prodlení není dotčen nárok oprávněného na náhradu případně
vzniklé škody.

Článek X. - Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se stává platnou dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnou
od 01. 03. 2022.

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do 28. 02. 2023.

3. Smlouva se uzavírá podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Právní
vztahy smlouvou výslovně neupravené se řídI přIslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

4. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.
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5. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

Přílohy:

č. 1- Specifikace a režim úklidových prací

č. 2- Plochy úklidu dle budov

č. 3 - Desinfekční řád

V Brně dne: 11. 2. 2022

Za kupujÍcÍho:

, t%vů ,,,. jfz Zb22j
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Příloha Č. 1

Specifikace a režim úklidových prací, četnost výkonů

Předmětem plněni této veřejné zakázky je zajištěni pravidelného úklidu ve vymezených objektech
školy. V jednotlivých budovách probíhá ubytování studentů, teoretická výuka, praktická výuka,
administrativní činnosti, součásti je rovněž tělocvična a posilovna. Součástí předmětu plnění veřejné
zakázky jsou rovněž dodávky mycích a hygienických prostředků a spotřebního materiálu (hygienických
sáčků, sáčků do odpadkových košů, pytlů na odpad apod.). Úklid bude prováděn vlastním materiálně
technickým vybavením uchazeče. Náplně do zásobníků mýdla, toaletních papírů a ručníků zajišťuje
zadavatel. Zadavatel také zajišťuje doplňování zásobníků mýdla, toaletních papírů a ručníků.

KonkrétnÍsituační plán úklidu bude k dispozici osobní prohlídky v místě plnění

Rozsah prací:

a) Denní

- Vynášeniodpadků
- Utřeni prachu na volných okenních parapetech
- Za použití čistÍcÍch prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel, pisoárových

mušlí a záchodů
Čištěni zrcadel

- Oprášeníte|efonnÍch přístrojů a stolních lamp
- Mokré stiránÍtvrdých podlah a schodiště
- Vyluxování koberců vysavačem
- Čištěni schodišťových madel
- Úklid tělocvičny provádět 2x/den
- Úklid jídelny provádět 3x/ den

al) Denni- pokoje v budovách A, B v souladu s desinfekčním řádem vÍce v příloze č. 3

- zameteni a vytření lina
- vysátí koberců
- utření parapetů
- utřenIvolných ploch stolů, stolků, poliček

al) Denní- neděle - budova C

- denní úklid na budově C je prováděn ve stejném rozsahu také v neděli
- umytňndukčních varných desek - 3 ks

b) Týdenní

- Omytí omývatelných části stěn hygienického zařIzenI a dezinfikování umýváren a
záchodů

- Čištění schodišťových zábradlí
- Čištění světelných vypínačů
- Stírání prachu z nábytku do výše 1,7m
- Umyti mikrovlnek (uvnitř i vně) a dřezů (budova C) - každého 3ks 3x týdně
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- Vyvaření varných konvic octem - 3 ks 1xza 14 dni(v budově C)
- Vyčištěni trouby - 1 ks (v budově C)

C) MěsIčnI

- Otřeni dveří na vlhko
- CIděnI pochromovaných armatur
- Odstraněni pavučin v těžko přístupných místech
- Ošetření nábytkových a dřevěných povrchů jakostním prostředkem
- Vytřeni úložné plochy pod lavici- 186 lavic 2x měsíčně

d) Roční (hlavni prázdniny) - provedení generálnIho úklidu ve všech prostorách školy a
zařizovacích předmětů mimo jiné také:

- Čistění přístupných topných těles
- Čištěnílednic v budově C (l. týden v červenci)
- Čištěni svítidel a světelných zdrojů provádět 2x/rok (2155 ks)
- Umytivšech oken včetně rámů provádět 2x/rok
- Extrakce koberců parovodními čistíckni stroji (výměra - plocha pokojů-viz. příloha 2,

posilovna - 208 m2, klubovna budova A- 56 m2)

- Extrakce čalouněni a postelových matracís protiroztočovým a dezinfekčním účinkem
(cca 290 lůžek)

- Strojní čištění keramické dlažby a impregnace
- Hloubkové Čištění podlahy z PVC v kuchyni a následná impregnace

Žaluzie čištění provádět 2x/rok

- Naleštěni a impregnace nábytku
- Úklid ve výškách, odstranění prachu v dílnách odborného výcviku 2x/rok
- Úklid a vyčištěni lednic na budově C -16 malých, 1velká a 2 extra velké

e) Sezonní

- Úklid vstupu do budov dle potřeby i vícekrát denně
- Čištění samočistÍcÍch zón dle potřeby suchou cestou

f) Dílenský provoz

- Při úklidu těchto prostor budou ve zvýšené miře použity speciální čistIcI prostředky
s ohledem na bílý a černý provoz

g) Na základě samostatné objednávky

- Úklid po případných haváriích
- Úklid po mimořádných akcích

Režim úklidu bude probíhat dle předem odsouhlaseného harmonogramu (pondělí- pátek od 5:00 do
21:00 a v neděli na budově C)

2



Úklid budov A, B, C a jídelny bude probíhat v dopolednIch hodinách s ohledem na odchody žáků
z internátu a příchody na odborný výcvik, přičemž úklid jídelny bude zabezpečen po každém vydáni
jídla včetně utření stolů.

Úklid budov D+H, K, KPT, E, F, polygon a RVC bude prováděn v odpo|edních hodinách po odchodu
žáků v době od 15:00 do 21:00.

Úklid tělocvičny a posilovny v rozmezí 5:00 až 21:00 dle skutečného rozvrhu výuky a dle rozpisu využití
tělocvičny externími uživateli.

Režim úklidu může být operativně upřesňován.

Technické vybaveni:

Pro provádění úklidových prací musí být uchazeč vybaven vlastním strojním zařízenIm.

Mycí a čisticí prostředky a spotřební materiál:

zajistí uchazeč na svoje náklady, používané prostředky musí mít hygienický atest pro ČR

Záruky za provedení díla:

- Všichni pracovníci provádějÍcÍ úklid musí být pojištěni pro případ poškození majetku školy
při manipulaci s technikou.

- Veškeré reklamace na provedeni díla musí být odstraněny do 24 hodin
- Firma přebírá odpovědnost za své zaměstnance proti krádeži při prokázánískutku orgány

činnými v trestním řIzeni.

3



Plochy úklidu dle budov

bud A +
schodiště, bud
vestibul bud j bud B bud C bud D + H bud E bud F bud J bud K bud T bud KPT polygon bud RVC celkem

prostory - úklid - denní
prostory mimo pokojů, dílen, učeben - m2 1334,00 841,00 844,00 1406,00 889,00 1083,00 355,00 231,00 1056,00 65,00 182,00 167,00 8 453,00

soc. zařízenI 116,00 63,00 143,00 220,00 56,00 45,00 39,00 173,00 16,00 32,00 43,00 946,00
chodby, schodiště 401,00 229,00 295,00 330,00 404,00 288,00 87,00 129,00 37,00 95,00 71,00 2 366,00
ostatní 817,00 549,00 406,00 856,00 429,00 750,00 355,00 105,00 754,00 12,00 55,00 53,00 5 141,00

prostory mimo pokojů, dílen, učeben - m2 1334,00 841,00 844,00 1406,00 889,00 1083,00 355,00 231,00 1056,00 65,00 182,00 167,00 8 453,00
povrch - koberec 148,00 92,00 144,00 148,00 21,00 49,00 218,00 820,00
povrch - lino, vinyl 700,00 560,00 176,00 85,00 223,00 514,00 253,00 81,00 131,00 12,00 42,00 53,00 2 830,00
povrch - dlažba 486,00 _. . 189,00 _, __524,00 1 173,00 645,00 520,00 150,00 221,00 53,00 49,00 114,00 4 124,00
povrch - parkety _, 102,00 486,00 588,00
povrch - beton _ ____ __ _ 91,00 91,00

z toho: strojní čištění plocha 1x/rok m 2 112,00 73,00 160,00 345,00

z toho hloubkové čištěni PVC podlahy a
následné napuštění polymerní ochrannou
vrstvou plocha 1x/rok m 2 _ _ _ _ _ 253,00 _ _ , _ __ , , _ _ __ 253,00

prostory - úklid - denní- neděle
úklid ve stejném rozsahu jako denní úklid - budova C 844,00 844,00

úklid - denní sekce 2.B
pokoje - m2 778,00 260,00 . . , __,, _._ .____ _, _ _. ___,_ _ __ __, , _ _ ,__ _ _ 1038,00

povrch - koberec . _ 0,00
povrch - lino 778,00 _ .. _260,00 , . ._ _._ __ _,._ _,__. _.._ . _ __, _ __ _., ____ 1038,00
povrch - dlažba _ 0,00

učebny . _ _ _ 732,00 589,00 59,00 1 380,00

úklid - 1x/rok m2 sekce 3.B
pokojů - m2 260,00 694,00 . _ 954,00

povrch - koberec 26.0,QO __ 694,00 _ _ 954,00
povrch -lino _ . , . 0,00
povrch - dlažba __ ,_. _. .._ , . .,_ ._ . _ _, ,_ . __ _,,._. 0,00

dílny, šatny _ _ _ __.. _ _ , ,_. _ 1_558,00 . _ 504,00 203,00 370,00 2 635,00

sekce 3.B
prostory mimo pokojů, dílen, učeben - m2 237,00 237,00

soc. zařízení 29,00 29,00



Plochy úklidu dle budov

bud A +
schodiště, bud
vestibul bud J bud B bud C bud D + H bud E bud F budj bud K bud T bud KPT polygon bud RVC celkem

chodby, schodiště 101,00 101,00
ostatní 107,00 107,00

okna(pohledová plocha) 2x/rok m2 384,00 381,00 320,00 316,00 285,00 247,00 150,00 65,00 160,00 36,00 152,00 237,00 2 733,00

z toho horolezecká technika 27,00 180,00 72,00 96,00 120,00 30,00 130,00 152,00 237,00 1044,00
okna se žaluziemi 169,00 220,00 300,00 197,00 217,00 40,00 3,00 13,00 43,00 1 202,00
okna bez žaluziI 215,00 161,00 20,00 316,00 88,00 30,00 110,00 62,00 160,00 23,00 152,00 194,00 1 531,00

prostory - úklid - týdeni m2
plocha kachlí 318,00 318,00 525,00 495,00 262,00 120,00 132,00 2 170,00
ruční zametení dílen před mokrým setřením v podlah 842,00 842,00
mokré setření v podlah 842,00 842,00
mokré vytření podlah v šatnách 218,00 80,00 17,00 66,00 381,00

prostory - úklid - 2x týdně (Út, čt) m2 0,00

učebna (hala - panely) 309,00 309,00
0,00

prostory - úklid - 3x týdně (po,st, pá) m2 0,00
šatny 35,00 35,00

0,00

počty vybraných předmětů

lavice bez poličky 16 90 165 12 2 16 301
lavice s poličkou 108 16 124
katedry 1 15 10 2 28
židle - čalouněné 185 162 208 33 133 55 92 13 5 15 3 10 914
židle - bez čaIouněni 74 104 311 286 25 3 18 63 884
stoly 99 74 78 72 115 44 64 16 13 5 18 598
stolky na pokojích 80 40 122 242
poličky na pokojích 80 40 120 240
postele 89 80 121 290
skříně 155 159 162 48 94 81 37 8 5 3 33 785
umývadla 26 21 56 58 39 22 1 12 12 5 13 15 280
pisoárové mušle 2 2 17 16 8 5 7 2 3 3 65
záchody 21 18 31 24 11 8 12 4 2 9 11 151
sprchy 17 13 28 24 4 O 6 9 2 4 3 110



Příloha č. 3

DEZINFEKČNÍ ŘÁD SSSR BRNO - BOSONOHY

. . . . . . . . . . DOBAOBLAST POUZITI ČETNOST METODA DEZINFEKCNI PROSTREDEK KONCENTRACE EXPOZICNI DOBA SPEKTRUM UCINNOSTI POUŽITÍ

.. , . 30 min nebo doPripravenym roztokem vytřít nebo DESUR 0,50% zaschnutí A (ABTMV dle ředění) lichý měsíc
podlahy, povrchy nábytku, okenní omýt a nechat zaschnout.
parapety, nádoby na odpad lx denně Minimálně lx za měsíc zaměnit 30 m'n nebo do

dez.prostředek s jinou aktivní látkou DEZOX 0,50% . A (ABTM dle ředění) sudý měsíczaschnuti

SÁVO WC NEŘEDĚNÝ neomezeně
výlevky, umyvadla, toalety, pisoáry, omýt připraveným roztokem, nalit do

lx denně ·f · · 30 min ABTMVbidety si onu, nechat působit, oplachnout
KRYSTAL SANAN NEŘEDĚNÝ neomezeně

A - Usmrceni vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkových hub B - Usmrceni virů
(B) - Účinnost na HBV/HlV-potvrzena v zahraničí
C- Usmrcení spor
T - Usmrceni mykobakterií komplexu M.Tuberculosis
M - Usmrceni potenciálně patogenních mykobakterii
V - Usmrceni mikroskopických vláknitých hub


