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Příloha č. 1 

Krycí list nabídky 

na podlimitní veřejnou zakázku 

 „Komplexní údržba chodníků a komunikací v k.ú. Medlánky“ 

Obchodní firma nebo název 
(jedná-li se o právnickou osobu) 
Obchodní firma nebo jméno a příjmení 
(jedná-li se o fyzickou osobu) 

SLUŽBY MINKS s.r.o. 

Sídlo 
(jedná-li se o právnickou osobu) 
Místo podnikání, popř. místo trvalého 
pobytu 
(jedná-li se o fyzickou osobu) 

Haškova 153/17 
Brno 
638 00 

Právní forma s.r.o. 

IČ 293 61 796 
DIČ CZ29361796 

Telefon 606 664 373 

Fax  
e-mail info@luzbyminks.cz 

Kontaktní osoba pro jednání ve věci 
nabídky vč. čísla mobilního telefonu 

Petr Špaček, 606 664 373 

 

  cena bez DPH 

1. Chodníky úklid po zimní údržbě za m2 x 27.939 m2  36.321,-  

2.   Chodníky letní údržba za m2 x 44.446 m2 x 3 blokové čištění 186.673,-  
3.   Chodníky postřik proti prorůstání plevele za m2 x 44.446 m2 x 2   
      postřiky 142.227,-  

4.   Komunikace úklid po zimní údržbě za bm x 10.022 bm 100.220,-  

5.   Parkovací zálivy ZAKOS úklid po zimní údržbě za bm x 1.117 bm 11.170,- 

6.   Komunikace letní údržba včetně ZÁKOS za bm x 13.627 bm x 3 
bloková čištění  204.405,- 

7.   Komunikace postřik proti prorůstání plevele za bm x 13.627 bm  21.803,- 

8.   Chodníky zimní údržba za m
2 
x 27.939 m

2
 x 5 měsíců   523.856,- 

9.   Přistavení a odvoz beden na posypový materiál, vč. dodání a 
doplňování posypového materiálu za ks x 22 ks x 5 měsíců  7.700,- 

10.   Komunikace zimní údržba – odstraňování sněhu za bm x 10.022 
bm x 40 předpokládaných zásahů   200.440,- 

11. Komunikace zimní údržba – posyp za bm x 10.022 bm x 40 
předpokládaných zásahů 240.528,- 

12. Komunikace a chodníky - zimní pohotovost za měsíc x 5 měsíců  250.000,- 
Celková roční nabídková cena bez DPH  1.925.343,- 
Celková nabídková cena za hypotetické 4 roky bez DPH  7.701.372,- 
DPH ….. % 1.617.288,- 

V …………………………………… dne …………………………………. 

 

 

…………………………..………………………………… 

      jméno a podpis oprávněného  zástupce uchazeče 

Poznámka: Krycí list nabídky je nedílnou součástí nabídky uchazeče. 
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