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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 
137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 
(DÁLE JEN „ZÁKON“)  

Zadávací dokumentace je dle § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZVZ“) soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek 
zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. 

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci 
zadávacího řízení uveřejněného podle zákona. Obsahuje zadávací podmínky, které bude zadavatel 
posuzovat a jejichž nesplnění povede k vyřazení nabídek ze zadávacího řízení. Veškeré další údaje, které 
zadavatel poskytuje uchazečům podle podmínek zadávacího řízení, předává písemnou formou v souladu 
s ustanovením § 49 a § 148 odst. 2 zákona, a to v českém jazyce. Práva, povinnosti či podmínky v této 
dokumentaci neuvedené se řídí výše uvedeným zákonem. 

Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentace dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti 
zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné 
zakázky.  

Zadavatel dále upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků 
zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. 
Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací 
dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem. 

Zadávací dokumentace v plném rozsahu včetně všech příloh je uveřejněna v souladu s § 48 odst. 1 
zákona na profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil1.LFUK

1. NÁZEV A DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh VZ Podlimitní Dle předmětu VZ Služby 

Interní číslo VZ 5150023 Zadávací řízení Zjednodušené podlimitní zadávací 
řízení 

Název veřejné zakázky: 
Provádění úklidových služeb v objektech na adrese 
Kateřinská 32 - Na Bojišti 3 a U Nemocnice 4, Praha 2 
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2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Obchodní firma nebo název: 
Univerzita Karlova v Praze 
veřejný zadavatel dle § 2 odst. 2 písm. d) zákona

Sídlo: Ovocný trh 560/3 – 5, 116 36 Praha 1, Česká republika 

Součást dle § 22 odst. 1 písm. a) z.č. 
111/1998 Sb., ve znění pozd. předpisů: 

1. lékařská fakulta, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2,
Česká republika 

Právní forma zadavatele: veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., 
v plat. znění, nezapisuje se do obchodního rejstříku  

IČO, DIČ: 00216208, CZ00216208 

Osoba oprávněná jednat jménem či za 
zadavatele: 

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze 

Kontaktní osoba pro účely zadávacího řízení 
XXX 

3. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Kód předmětu plnění veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV): 

Název CPV 
Úklidové služby 90910000-9 

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových služeb v objektech na adresách zadavatele 
na Praze 2 k.ú. Nové Město: 

1) Kateřinská 1660/32 -  Na Bojišti 1660/3

2) U Nemocnice 497/4,

a to v rozsahu uvedeném v zadávacích podmínkách. 

Předmětem plnění je úklid interiérů v denních, týdenních a měsíčních intervalech, např.: 
o stírání podlah na mokro
o strojové mytí chodeb
o luxování koberců
o vynášení odpadků a výměna sáčků v odpadkových koších
o mytí zrcadel
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o mytí okenních parapetů
o mytí dveří včetně prosklených ploch
o mytí skleněných přepážek
o stírání prachu z veškerého nábytku a vybavení kanceláří (vč. židlí, křesel, předmětů na psacích

stolech jako telefony, lampičky apod., a šatních skříní)
o mytí umyvadel, sociálních zařízení s použitím dezinfekčních prostředků
o doplňování toaletního papíru a tekutého mýdla na sociálních zařízeních (dodávky hygienických

potřeb nejsou předmětem plnění zakázky – viz odst. II, čl. 2.1. vzorového textu smlouvy o dílo)
o mytí obkladů na sociálních zařízeních a obkladů umyvadel v kancelářích s použitím dezinfekčních

prostředků.

Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně vymezen vzorovým textem smlouvy o dílo (dále jen 
„Smlouvy“), který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace. 

4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky za 1 kalendářní rok: 2.000.000 Kč bez DPH 

5. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Termín zahájení plnění: první den měsíce následujícího po uzavření smlouvy s vybraným 
uchazečem 

Termín ukončení plnění: 30.04.2018

6. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Místem plnění veřejné zakázky jsou tyto objekty: 

1) Kateřinská 1660/32 a Na Bojišti 1660/3,

2) U Nemocnice 497/4

(vše Praha 2 – Nové Město) 

7. TECHNICKÉ PODMÍNKY DLE § 45 ZÁKONA, JE-LI TO ODŮVODNĚNO PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ
ZAKÁZKY

Technické podmínky jsou vymezeny touto zadávací dokumentací a jejími přílohami, zejména vzorovým 
textem Smlouvy. 

8. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK, PŘÍPADNĚ TÉŽ OBJEKTIVNÍCH
PODMÍNEK, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY

Obchodní a platební podmínky jsou podrobně vymezeny ve vzorovém textu Smlouvy (viz příloha č. 2 
zadávací dokumentace), který je uchazeč povinen použít pro vypracování návrhu Smlouvy do nabídky. 
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Uchazeč do vzorového textu pouze doplní chybějící údaje, není oprávněn text jinak měnit. 

Návrh Smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán uchazečem či jeho statutárním orgánem nebo 
osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě 
součástí nabídky uchazeče. 

Předložení nepodepsaného textu Smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka uchazeče se 
tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti na veřejné zakázce. 

8.1 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Závazné platební podmínky jsou uvedeny ve vzorovém textu Smlouvy. 

8.2 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

Závazné záruční podmínky jsou uvedeny ve vzorovém textu Smlouvy. 

8.3 SANKČNÍ PODMÍNKY 

Závazné sankční podmínky jsou uvedeny ve vzorovém textu Smlouvy. 

8.4 DALŠÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE 

8.4.1. Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí 
osobě 

Požadavek zadavatele na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem objednateli či třetím 
osobám při výkonu podnikatelské činnosti ve výši minimálně 30 mil. Kč je uveden ve vzorovém textu 
Smlouvy.  

8.5 OBJEKTIVNÍ PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY 

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny bez DPH.
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny včetně DPH vyjma zvýšení, které je důsledkem 
zákonné změny výše sazeb DPH.

9. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 
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10. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena (NC) pro účely hodnocení představuje cenu ročních modelových (předpokládaných) 
nákladů na zajištění požadovaných služeb a uchazeč ji vypočítá podle následujícího vzorce:

NC = NC(BĚŽNÝ ÚKLID) + NC(MIMOŘÁDNÝ ÚKLID) 

kde: 

NC(BĚŽNÝ ÚKLID) ……………………celkové roční náklady na zajištění pravidelných prací a 

 služeb (běžného úklidu) dle čl. II., odst. 2.1. a 2.2. vzorového textu 
 Smlouvy 

Výpočet: 
NC(BĚŽNÝ ÚKLID) = 12x NC(KALENDÁŘNÍ MĚSÍC) 

kde 
NC(KALENDÁŘNÍ MĚSÍC) = nabídková cena za pravidelný (běžný) úklid za 1 kalendářní měsíc 
uvedená v čl. 4.2. Smlouvy 

NC(MIMOŘÁDNÝ ÚKLID)…………… celkové modelové (předpokládané) roční náklady na 
 zajištění mimořádných prací a služeb dle čl. II., odst. 2.3 vzorového 
 textu Smlouvy 

Za účelem stanovení nabídkové ceny NC(MIMOŘÁDNÝ ÚKLID) uchazeč (dodavatel) vyplní přílohu č. 3 

Smlouvy - Ceník – Další služby poskytované na základě samostatné objednávky. Uchazeč ke každé 
jednotlivé položce musí uvést cenu bez DPH. Jednotkové ceny jednotlivých položek musí zahrnovat 
veškeré náklady spojené s řádným plněním veřejné zakázky, zejména náklady na dopravu, přiměřený zisk 
dodavatele apod. Uchazeč je povinen ocenit veškeré položky uvedené v příloze č. 3 Smlouvy, neocenění 
jakékoliv položky nebo ocenění jakékoli z položek nulou bude mít za následek vyřazení nabídky a 
vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Oceněná příloha č. 3 Smlouvy (Ceník – Další služby 
poskytované na základě samostatné objednávky) podepsaná osobou oprávněnou jménem či za uchazeče 
jednat bude součástí nabídky jako příloha návrhu smlouvy.

Jednotkové sazby jednotlivých položek musí zahrnovat veškeré náklady spojené s řádným plněním 
veřejné zakázky, zejména náklady na dopravu, mzdové náklady, přiměřený zisk dodavatele apod., tj. 
uchazeč musí v těchto jednotkových cenách zahrnout veškeré objektivní náklady a nesmí žádné z těchto 
nákladů zohlednit v jiných nabídnutých cenách.  

Dílčí nabídkovou cenu NC(MIMOŘÁDNÝ ÚKLID) stanoví uchazeč jako součet modelových ročních 
nákladů za jednotlivé položky uvedených ve sloupci E v příloze č. 3 Smlouvy. 

Uchazeč nabídkové ceny NC(BĚŽNÝ ÚKLID), NC(MIMOŘÁDNÝ ÚKLID) A NC uvede i do Krycího 
listu (vzorový text Krycího listu je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace). 
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Další požadavky: 

• Nabídková cena musí být stanovena absolutní částkou v českých korunách jako nejvýše
přípustná a nepřekročitelná po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky.

• V nabídkové ceně musí být započteny všechny činnosti a náklady nutné k řádnému splnění
předmětu veřejné zakázky.

• Údaj o celkové nabídkové ceně musí být uveden na Krycím listu. Pro zpracování Krycího listu
uchazeč použije vzor Krycího listu (viz příloha č. 1 zadávací dokumentace). Nabídková cena na
Krycím listu bude uvedena v tomto členění:

NC(BĚŽNÝ ÚKLID) - nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a 
nabídková cena včetně DPH.  

NC(MIMOŘÁDNÝ ÚKLID) - nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH 

a nabídková cena včetně DPH, 

NC (tj. celková nabídková cena) - nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), 
samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. 

Pokud uchazeč není plátcem DPH, uvede pouze cenu bez DPH a doplní do krycího listu informaci 
o skutečnosti, že není plátcem DPH.

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že celková nabídková cena (NC), která bude použita pro účely 
hodnocení, je uvedena pouze na Krycím listu. 

Uchazeč je zodpovědný za její uvedení a za správnost jejího výpočtu, jakož i za správnost veškerých 
výpočtů při stanovení všech ostatních dílčích nabídkových cen, tj. nabídkových cen 
NC(KALENDÁŘNÍ MĚSÍC), NC(BĚŽNÝ ÚKLID) a NC (MIMOŘÁDNÝ ÚKLID).  

V případě, že uchazeč na různých místech nabídky, tj. v návrhu Smlouvy, v příloze č. 3 Smlouvy 
nebo na Krycím listu, uvede rozdílné nabídkové ceny, bude jeho nabídka vyřazena a uchazeč bude 
vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. 

11. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Vyhrazení požadavku zadavatele – vynětí části plnění z možnosti plnit subdodavatelsky

Zadavatel si vyhrazuje v souladu s textem výzvy o zahájení zadávacího řízení a v souladu s ust. § 44 
odst. 6 zákona požadavek, že část plnění, konkrétně pravidelné (běžné) úklidové práce dle čl. II 
vzorového textu Smlouvy, nesmí být plněna subdodavatelem. 

U plnění, které je vyňato z možnosti plnit subdodavatelsky, je dodavatel povinen prokázat splnění 
kvalifikačních předpokladů stanovených zadavatelem vzhledem k rozsahu charakteru a složitosti 
předmětu plnění samostatně nebo společně s jinými dodavateli a není zde dána možnost prokázat 
splnění této části kvalifikace, která se vztahuje k této části plnění veřejné zakázky, prostřednictvím 
subdodavatele. 
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12. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

Podrobná specifikace požadavků zadavatele na kvalifikaci je uvedena v Kvalifikační dokumentaci, která 
tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Kvalifikační dokumentace upravuje podrobným způsobem 
vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. 

13. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium pro hodnocení nabídek nejnižší nabídkovou cenu 
dle ust. § 78 odst. 1 písm. b) zákona.  

Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH, tj. od nejnižší nabídkové 
ceny po nejvyšší.  

Jako nejvhodnější bude hodnotící komisí hodnocena nabídka, ve které je uvedena nejnižší nabídková 
cena v Kč bez DPH. 

Pokud dojde k rovnosti předložených nabídkových cen na prvním, druhém či třetím pořadí, výběr 
nejvhodnější nabídky, případně určení dodavatele druhého či třetího v pořadí, bude provedeno losem. 
Zadavatel v takovém případě dodrží zásady stanovené zákonem, a to zásadu transparentnosti, rovného 
zacházení a zákazu diskriminace. Losování zadavatel provede prostřednictvím mechanického zařízení, a 
to jak za účasti uchazečů, tak notáře, který osvědčí průběh celého losování. Notářem vyhotovený zápis o 
průběhu losování se stane součástí dokumentace o veřejné zakázce.  
O termínu losování zadavatel dodavatele písemně vyrozumí nejméně 5 kalendářních dnů před losováním. 

Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem hodnocení. Podmínění 
nebo uvedení několika rozdílných hodnot je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze 
zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je 
předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě (měně) než zadavatel stanovil. 

14. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY

K zajištění splnění povinností uchazeče vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení je požadována 
jistota ve výši 90.000 Kč.

Forma poskytnutí jistoty musí být v souladu s ustanovením § 67 zákona. 

Údaje potřebné pro poskytnutí peněžní jistoty: 
Číslo účtu zadavatele: XXX
Kód banky: 0100 
Název banky:   XXX 

Uchazeč musí k platbě jistoty uvést následující platební symboly: 
Variabilní symbol: IČO uchazeče, příp. datum narození uchazeče 
Specifický symbol: 5150023 
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Dokladem o poskytnutí peněžní jistoty se rozumí kopie výpisu z účtu uchazeče, na kterém je uvedena 
celková částka odpovídající výši požadované jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele 
nebo originál potvrzení banky, že příslušný převod uskutečnila nebo originál potvrzení banky, že přijala 
příslušný převodní příkaz, že uskuteční převod v příslušném termínu a že převodní příkaz je 
neodvolatelný (tímto potvrzením není pouhé orazítkování převodního bankovního příkazu razítkem 
banky), případně kopie hotovostní pokladní stvrzenky o složení finančních prostředků v hotovosti na 
pokladně některé z poboček stanoveného peněžního ústavu, pokud uchazeč poskytne jistotu složením 
peněžní částky na účet zadavatele v hotovosti. 

V případě, že uchazeč poskytne zadavateli peněžní jistotu, doloží ve své nabídce prohlášení uchazeče 
podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, ve kterém uchazeč uvede platební 
symboly pro vrácení peněžní jistoty v následujícím členění: číslo účtu, kód banky, název banky, adresa 
pobočky, variabilní symbol.

V případě jistoty poskytnuté formou bankovní záruky je dokladem o poskytnutí jistoty originál listiny 
bankovní záruky, který bude do nabídky vložen vyjímatelným způsobem. Neoddělitelnou součástí 
nabídky bude kopie bankovní záruky. 

V případě jistoty poskytnuté formou pojištění záruky je dokladem o poskytnutí jistoty pojistná smlouva, 
která musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné 
plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit 
zadavateli za podmínek stanovených v § 67 odst. 7 zákona pojistné plnění. 

V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky je uchazeč povinen zajistit její 
platnost po celou dobu zadávací lhůty.

15. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

15.1. Uchazeč nabídku předloží v jednom originále, a dále rovněž kompletní naskenovanou nabídku 
v elektronické formě na vhodném médiu (např. CD či DVD), v českém jazyce.  

15.2. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.  

15.3. Nabídka bude podána v souladu s ustanovením § 69 zákona, a to na adrese pro podání nabídek 
uvedené zadavatelem ve výzvě k podání nabídek.  

15.4. Zadavatel doporučuje, aby všechny listy nabídky včetně příloh byly řádně očíslovány 

 vzestupnou číselnou řadou a nabídka byla zajištěna proti neoprávněné manipulaci. 

15.5. Zadavatel doporučuje uchazeči použít pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech 
těchto pokynů pro zpracování nabídky: 

15.5.1. Krycí list – doplněný uchazečem 

15.5.2. Obsah nabídky

Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů 
(kapitol). 
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15.5.3. Podepsaný návrh Smlouvy 
 Součástí zadávacích podmínek je vzorový text Smlouvy. Uchazeč do něj pouze doplní 
požadované chybějící údaje a Smlouvu podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem 
či za uchazeče učiní součástí nabídky jako návrh Smlouvy. Součástí návrhu Smlouvy 
musí být již v nabídce její přílohy č. 1 (Legenda místností) a č. 3 (Ceník – Další služby 
poskytované na základě samostatné objednávky – oceněný a podepsaný osobou 
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče). 
Ostatní přílohy Smlouvy (tj. přílohy č. 2, 4 a 5) uchazeči v rámci nabídky dokládat 
nemusejí, tyto přílohy budou doplněny až do Smlouvy, která bude uzavřena s vybraným 
uchazečem. Návrh Smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat obsahu nabídky 
uchazeče. Pokud návrh Smlouvy nebude odpovídat ostatním částem nabídky uchazeče, 
bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče. Pokud jedná 
jménem či za uchazeče jiná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat, musí být 
součástí návrhu Smlouvy plná moc opravňující tuto osobu k jednání. Tato plná moc musí 
být předložena v originále nebo v úředně ověřené kopii. 

15.5.4. Doklady a dokumenty k prokázání splnění kvalifikace 

15.5.5. Doklady požadované v souladu s § 68 odst. 3 zákona: 

� seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech
od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném
poměru u zadavatele podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
V případě, že žádný statutární orgán nebo člen statutárního orgánu uchazeče
v uvedeném období nebyl v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u
zadavatele, uvede tuto skutečnost v čestném prohlášení;

� má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání
nabídek podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele;

� prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle
zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou podepsaný
osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

Pro zpracování čestného prohlášení v souladu s § 68 odst. 3 zákona zadavatel 
doporučuje uchazeči použít přílohu č. 5 této zadávací dokumentace (vzorový text 
Čestného prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona). 

15.6. Podmínky pro podání nabídky:

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. 
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více 
nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím 
jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané 
takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z 
účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí 
uchazeči způsobem dle čl. 18 odst. 18.1. zadávací dokumentace. 
Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo za podmínek stanovených v § 51 odst. 6 zákona 
více dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé podávající společnou nabídku považují za 
jednoho uchazeče.  
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Nabídky se dle § 69 odst. 5 zákona podávají písemně, a to v listinné podobě, zadavatel nemá k dispozici 
elektronický nástroj, který by mu umožňoval přijmout nabídky podané elektronickými prostředky. 
Zadavatel eviduje podané nabídky s uvedením pořadového čísla, data a času jejich doručení. 

Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. 

Obálka s nabídkou bude po uzavření opatřena přelepkami nebo razítky dodavatele, případně podpisy. 

15.7. Lhůta pro podání nabídky: 

Lhůta pro podání nabídek končí: Datum: 22.10.2015 Hodina: 09:30

Adresa pro podání nabídky: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 

Bližší určení:  

Kontaktní osoba pro přijetí nabídek: 
Úřední hodiny podatelny: 

podatelna 1. LF UK v Praze, 1.NP, č.   
místnosti 1. 011 
XXX Po - Pá  od  08:00 hod. – do 
12:00 hod. 

Nabídka v listinné podobě musí být podána v souladu s § 69 zákona, v řádně uzavřené obálce označené 
názvem veřejné zakázky a adresou uchazeče, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 5 
zákona.  

Doporučené označení obálky: 

Obchodní firma, resp. jméno, právní forma, IČO / RČ 
Sídlo / Bydliště uchazeče 
PSČ Obec / Město (doplní uchazeč)

NEOTEVÍRAT PŘED TERMÍNEM OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK! 
„Provádění úklidových služeb v objektech na adrese Kateřinská 32 - Na Bojišti 3 a U Nemocnice 

4, Praha 2“ 

 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta 
 Kateřinská 1660/32 
 121 08 Praha 2  

 (zadavatel) 

Uzavřením obálky či obalu se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí opatření obálky resp. obalu na 
uzavření podpisem a případně razítkem uchazeče, a to tak, aby obálku nebylo možné jakýmkoliv 
způsobem neoprávněně otevřít, aniž by došlo k poškození výše uvedených ochranných prvků. 

Nabídky je možné podávat osobně nebo prostřednictvím pošty, kurýra či jiného přepravce, tak, aby byly 
doručeny do konce lhůty pro podání nabídek, na výše uvedenou adresu. 

Vždy, tj. i v případě doručování nabídky poštou, kurýrem či jiným přepravcem, je rozhodující 
okamžik doručení nabídky zadavateli (resp. faktické převzetí nabídky pracovníkem podatelny 
zadavatele).  



11 

15.8. Otevírání obálek 

Otevírání obálek s nabídkami podle § 71 zákona se uskuteční ihned po ukončení lhůty pro podání 
nabídek. 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční:  
Datum:   22.10.2015 
Hodina:  09:30 hod.
Místo:   1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, malá zasedací místnost č. 2.109, Na Bojišti 3, 
121 08 Praha 2

Pravidla pro otevírání nabídek: 

Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel 
bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání 
nabídek. Nabídky podané po lhůtě nebudou otevírány. 
Otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit maximálně 1 zástupce uchazeče, jehož nabídka byla 
doručena ve lhůtě pro podání nabídek. Při otevírání obálek s nabídkami se tito zástupci uchazečů prokáží 
plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou za uchazeče jednat a průkazem totožnosti. Jestliže se 
jednání bude účastnit osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče, prokáže se tato osoba průkazem 
totožnosti.  

Obálky jsou otevírány postupně dle pořadového čísla doručení a kontroluje se úplnost nabídky, tedy zda: 
a) je nabídka zpracována v požadovaném jazyku a
b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Po provedení kontroly každé nabídky sdělí komise přítomným uchazečům identifikační údaje uchazeče a 
informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky podle § 71 odst. 7 zákona; komise přítomným 
uchazečům sdělí rovněž informace o celkové nabídkové ceně.  
Pokud nabídka nebude úplná, komise nabídku vyřadí. Zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v 
zadávacím řízení uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena. Vyloučení uchazeče včetně důvodů 
zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči. 
O otevírání obálek sepisuje komise protokol. Zadavatel umožní uchazečům na jejich žádost do protokolu 
nahlédnout a pořídit si z něj výpis nebo jeho opis. 

16. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno doručit písemně (e-mail, pošta, osobní 
doručení) nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, kontaktní osobě pro 
účely zadávacího řízení (XXX

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění požadavku budou odeslány 
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení požadavku dodavatele dle § 49 odst. 1 zákona. 
Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí 
žádosti. 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění požadavku budou uveřejněny 
stejným způsobem, jakým zadavatel uveřejnil textovou část zadávací dokumentace nebo kvalifikační 
dokumentaci, tj. na profilu zadavatele https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil1.LFUK.



12 

Kontaktní osoba pro zasílání žádostí o dodatečné informace: XXX 
XXX 

Adresa pro zasílání žádostí o dodatečné informace: 1. lékařská fakulta
Univerzity Karlovy Praze 
Oddělení veřejných zakázek 
Kateřinská 32 
121 08 Praha 2 

17. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se uskuteční v termínu 12.10.2015 v 09:00 hod. Sraz účastníků 
prohlídky je ve vestibulu budovy na adrese Kateřinská 32, č.p. 1660, Praha 2. 

18. VYHRAZENÉ PRÁVO ZADAVATELE

18.1.  Zadavatel si vyhrazuje v souladu s ustanoveními § 60 odst. 2 zákona, § 76 odst. 6 zákona  
a § 81 odst. 4 zákona, že Rozhodnutí o vyloučení uchazeče a Oznámení o výběru nejvhodnější  
nabídky oznámí jeho uveřejněním na profilu zadavatele; v takovém případě se Rozhodnutí o vyloučení 
uchazeče a Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považují za doručené okamžikem uveřejnění na 
profilu zadavatele. 

18.2. Uchazeči sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. 

18.3.  Jednotliví uchazeči jsou povinni se zdržet jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní 
a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít 
k narušení soutěže mezi uchazeči v rámci zadání veřejné zakázky. Zadavatel doporučuje uchazečům, 
aby ve vlastním zájmu sledovali profil zadavatele 
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil1.LFUK, na kterém zadavatel uveřejňuje v souladu 
se zákonem aktuální informace k zadávacímu řízení. 

18.4. Pokud bude nabídka obsahovat mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu 

veřejné zakázky, vyžádá si hodnotící komise od uchazeče písemné zdůvodnění této ceny ve smyslu § 
77 odst. 2 zákona; zdůvodnění musí být uchazečem doručeno ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne 
doručení žádosti uchazeči, pokud hodnotící komise nestanoví lhůtu delší. 

18.5. Každý uchazeč bere na vědomí, že dle § 147a, odst. 5 zákona, je povinen v případě výběru jeho 
nabídky jako nejvhodnější poskytnout zadavateli písemný seznam subdodavatelů, kterým uhradil za 
plnění subdodávky více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky. V případě, že příp. subdodavatel má 
formu akciové společnosti, bude přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu (vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před předložením 
seznamu subdodavatelů). Vybraný uchazeč je povinen předložit seznam subdodavatelů vždy do 28. 
února následujícího kalendářního roku. V případě, že uchazeč nebude mít subdodavatele (viz výše), 
předloží zadavateli čestné prohlášení, že neměl žádné subdodavatele, jimž za plnění subdodávky 
uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky. 
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19. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – PŘÍLOHY

• Příloha č. 1 – Krycí list – vzorový text – k doplnění uchazečem
• Příloha č. 2 – vzorový text Smlouvy (včetně jejích příloh č. 1, 2 a 3) – k doplnění uchazečem
• Příloha č. 3 – Kvalifikační dokumentace (včetně její přílohy č. 1)
• Příloha č. 4 – Vzorový text Čestného prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona

V Praze dne ......... 

…………………………………………………….......... 
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.  

děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze



Příloha č. 1 Zadávací dokumentace k VZ č. 5150023 - Krycí list 

Obchodní firma nebo název / Obchodní 
firma nebo jméno a příjmení: 
Týká se součásti:

IČO:  

Osoba oprávněná za zadavatele jednat: 

Kontaktní osoba pro účely zadávacího 
řízení:  

Tel.: 

E-mail:  

Obchodní firma nebo název / Obchodní 
firma nebo jméno a příjmení: 

Sídlo / Místo podnikání, popř. místo 
trvalého pobytu: 
Korespondenční adresa:

IČO:  

Osoba oprávněná jednat jménem či za 
uchazeče: 

Spisová značka v obchodním rejstříku či 
jiné evidenci, je-li uchazeč v ní zapsán

Kontaktní osoba:  

Tel./fax: 

E-mail:  

Cena bez DPH (v Kč): Samostatně DPH (sazba v %): Samostatně DPH (v Kč): Cena celkem včetně DPH (v Kč):

Cena bez DPH (v Kč): Samostatně DPH (sazba v %): Samostatně DPH (v Kč): Cena celkem včetně DPH (v Kč):

Cena celkem bez DPH (v Kč): Samostatně DPH (sazba v %): Samostatně DPH (v Kč): Cena celkem včetně DPH (v Kč):

Podpis  osoby oprávněné jednat 
jménem či za uchazeče:

Titul, jméno, příjmení:  

Funkce:

Datum:

XXX

 Uchazeč

00216208

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

XXX

XXX

KRYCÍ LIST 

Univerzita Karlova v Praze, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1

1. lékařská fakulta, Kateřinská 1660/32, 121 08 Praha 2

Veřejná zakázka na služby zadaná v zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

 Veřejná zakázka - druh

Název: Provádění úklidových služeb v objektech na adrese Kateřinská 32 - Na Bojišti 3 a U Nemocnice 4, Praha 2

Základní identifikační údaje

 Zadavatel

Výše nabídkové ceny za zajištění pravidelných úklidových prací: NC(BĚŽNÝ ÚKLID) - dle způsobu výpočtu uvedeného v zadávací dokumentaci:

Výše nabídkové ceny za zajištění mimořádných prací a služeb v případě objednávky: NC(MIMOŘÁDNÝ ÚKLID) - dle způsobu výpočtu uvedeného v 
zadávací dokumentaci:

Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče

Výše celkové nabídkové ceny - NC: NC = NC(BĚŽNÝ ÚKLID) + NC(MIMOŘÁDNÝ ÚKLID) 



Příloha č. 2 Zadávací dokumentace k VZ 5150023 

Vzorový text smlouvy o dílo 
PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB 



strana 1 (celkem 15) 

Smlouva o dílo 

PROVÁDĚNÍ ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB 

uzavřená dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku 
(dále jen „smlouva“)  

č. smlouvy zhotovitele: č. smlouvy objednatele: 

Smluvní strany 
1. Objednatel

název: Univerzita Karlova v Praze  
sídlo: Praha 1, Ovocný trh 560/3 – 5, PSČ 116 36 

Týká se součásti: 1. lékařská fakulta,
Praha 2, Kateřinská 1660/32, PSČ 121 08 

Zastoupen ve věcech 
smluvních:  Ing. Evou Soubustovou, MBA, tajemnicí 1. lékařské 

 fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
Zastoupen ve věcech 
technických:  XXX 

IČO: 00216208 
DIČ: CZ 00216208bankovní spojení: 

XXX číslo účtu: 
XXX 

dále jen „objednatel“. 

2. Zhotovitel:

název:           „VYPLNÍ UCHAZEČ“ 
sídlo:      „VYPLNÍ UCHAZEČ“ 
Korespondenční adresa:  „VYPLNÍ UCHAZEČ“ 
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I. Místo plnění 

1.1. Místo plnění: Kateřinská 32 a Na Bojišti 3, čp. 1660, Praha 2 
     U Nemocnice 4, čp. 497, Praha 2 

Objekty jsou ve vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze a ve správě 1. lékařské fakulty.

1.2. Rozsah:  

Celková úklidová plocha 10.814,70 m². 

Členění: pracovny, posluchárny, seminární místnosti, studovny, knihovny, laboratoře, 
spisovny, podatelna, denní místnosti, šatny, chodby, zádveří, schodiště, podesty, 
sociální zařízení, jakož i další příslušné zázemí objektu. 

podrobně viz přílohy smlouvy 

 Příloha č. 1 – Legenda místností

 Příloha č. 2 – Půdorysy místností

II. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí s odbornou péčí pro 
objednatele dílo, sestávající z následujících prací a služeb (dále jen „dílo“ nebo 
„činnosti“, popř. „služby“): 

2.1. Specifikace pravidelných (běžných) úklidových prací v jednotlivých místnostech: 

Specifikace prací  

KATEGORIE 1 
 Pracovny děkana, tajemnice, sekretariátu děkanátu, studijního oddělení, 
oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky, posluchárny, seminární 
místnosti, podatelna a další místnosti dle uvedené kategorie v příl. č. 1 této 
smlouvy (Legenda místností) 

Denní práce (dle sjednaného pracovního rytmu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy) 

 - vyprazdňování odpadkových košů, příp. výměna sáčků do odpadkových košů (vč. odstranění 
  odpadků a krabic volně ležících mimo koš s označením „VYHODIT“)    

 - stírání nečistot, prachu, otisků prstů a ohmatů z nábytku a parapetů do výše 1,7 m  

 - vytírání podlah na mokro nebo vysávání koberců z dostupných ploch  

 - čištění umyvadel (dřezů) a čištění a leštění zrcadel  

 - odstraňování skvrn ze dveří a z keramických obkladů u umyvadel  

 - odstraňování zbytků sádry a vosku ze stolu, dřezu, umyvadel a odpadkových košů v místnostech 
   2.039, 2.042, 3.037 a 3.040 
 - mechanické odstraňování vosku a sádry z podlah v místnostech 2.039, 2.040, 2.042, 3.037, 3.038 
   a 3.040 
- odstranění jakýchkoliv nečistot a skvrn, které nebyly specifikovány, ale vznikly z denního provozu 
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Týdenní práce 

 - otírání telefonů, vypínačů, zásuvek a krycích rozvodných lišt elektroinstalace, klávesnic, 
   počítačů a jiné kancelářské techniky na vlhko  

 - stírání nečistot a prachu mezi okny a z okenních parapetů 

Měsíční práce 

 - stírání nečistot a prachu z radiátorů na vlhko 

 - čištění keramických obkladů  

 - odstraňování pavučin  
 - mytí dveří (vč. leštění prosklených ploch) 
- stírání prachu, ohmatů z nábytku  nad 1.7 m 

KATEGORIE 2 
Pracovny, laboratoře, spisovny, telefonní ústředna, knihovny 

Denní práce (dle sjednaného pracovního rytmu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy) 

 - vyprazdňování odpadkových košů, příp. výměna sáčků do odpadkových košů (vč. odstranění 
   odpadků a krabic volně ležících mimo koš s označením „VYHODIT“) * 

 - stírání nečistot, prachu, otisků prstů a ohmatů z nábytku a parapetů do výše 1,7 m  

 - vytírání podlah na mokro nebo vysávání koberců z dostupných ploch  

 - čištění umyvadel (dřezů) a čištění a leštění zrcadel  
 - odstraňování skvrn ze dveří a z keramických obkladů u umyvadel - odstranění jakýchkoliv nečistot 
 a skvrn, které nebyly specifikovány, ale vznikly z denního provozu 

*na tuto činnost se nevztahuje pracovní rytmus uvedený v příloze č. 1 Smlouvy, sáčky do
odpadkových košů se vyměňují každý pracovní den 

Týdenní práce 

 - otírání telefonů, vypínačů, zásuvek a krycích rozvodných lišt elektroinstalace, klávesnic počítačů 
  a jiné kancelářské techniky na vlhko  

 - stírání nečistot a prachu mezi okny a z okenních parapetů (pokud jsou volně přístupné) 

Měsíční práce 

 - stírání nečistot a prachu z radiátorů na vlhko 
 - čištění keramických obkladů  
 - odstraňování pavučin     
 - mytí dveří (vč. leštění prosklených ploch) 
- stírání prachu, ohmatů z volných ploch nábytku  nad 1.7 m 

KATEGORIE 3 
 Chodby, zádveří 

 Denní práce (dle sjednaného pracovního rytmu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy) 
 - vyprazdňování odpadkových košů, příp. výměna sáčků do odpadkových košů (vč. odstranění 
   odpadků a krabic volně ležících mimo koš s označením „VYHODIT“) 

 - vytírání podlah na mokro nebo vysávání koberců z dostupných ploch 

 - chodby budou uklízeny strojně 

 - stírání nečistot, prachu, otisků prstů a ohmatů z volných ploch nábytku a vybavení (nástěnky, 
   vitríny atp.) do výše 1,7 m  

 - odstraňování skvrn na dělících dveřích a skleněných přepážkách 

Týdenní práce 

 - mytí dveří a mytí a leštění skleněných přepážek 

Měsíční práce 

- stírání nečistot a prachu z radiátorů na vlhko 
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 - odstraňování pavučin   
 - stírání nečistot a prachu mezi okny a z okenních parapetů (pokud jsou volně přístupné)   

 KATEGORIE 4 
 Sociální zařízení (toalety, umývárny, koupelny) 

Denní práce (dle sjednaného pracovního rytmu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy) 

 - vyprazdňování odpadkových košů, příp. výměna sáčků do odpadkových košů  
 - čištění sanitárních předmětů (mísy, pisoáry, umyvadla, baterie, zásobníky na toal. potřeby 
   apod.) 
- setření prachu z odpadkových košů 

 - vytírání podlah na mokro 

 - odstraňování skvrn na keramickém obložení stěn 
 - odstraňování skvrn ze dveří  
 - otírání klik dveří, madel a jiných úchytů na vlhko 

 - čištění a leštění zrcadel  
 - doplňování hygienických materiálů a náplní (toalet. papír, mýdlo, ručníky) 

Týdenní práce 

 - dezinfekční mytí v rozsahu denních prací  
 - stírání nečistot a prachu mezi okny a z okenních parapetů 

Měsíční práce 

 - mytí radiátorů     
 - odstraňování pavučin     
 - mytí keramických obkladů a dveří 
 - celkové dezinfekční mytí všech keramických obkladů a dveří 

 KATEGORIE 5 
  Schodiště, podesty 

Denní práce (dle sjednaného pracovního rytmu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy) 

 - vyprazdňování odpadkových košů, příp. výměna sáčků do odpadkových košů (vč. odstranění 
   odpadků a krabic volně ležících mimo koš s označením „VYHODIT“) 

 - vytírání podlah na mokro nebo vysávání koberců  

 - stírání nečistot a prachu z madel zábradlí 

Týdenní práce 

 - stírání nečistot a prachu mezi okny a z okenních parapetů  
 - stírání prachu z volných ploch nábytku, nástěnek a obrazů do 1,7 m 

 Měsíční práce 

 - stírání nečistot a prachu mezi okny, z okenních parapetů a z radiátorů na vlhko          
- mytí a čištění výplní zábradlí  
 - odstraňování pavučin  
-  - stírání prachu z volných ploch nábytku, nástěnek a obrazů nad 1,7 m 

 KATEGORIE 6 
 Šatny, ostatní prostory 

Denní práce (dle sjednaného pracovního rytmu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy) 

 - vyprazdňování odpadkových košů, příp. výměna sáčků do odpadkových košů (vč. odstranění 
   odpadků a krabic volně ležících mimo koš s označením „VYHODIT“) 

 - stírání nečistot, prachu, otisků prstů a ohmatů z nábytku do 1,7m  

 - vytírání podlah na mokro nebo vysávání koberců  

 - odstraňování skvrn ze dveří  
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Týdenní práce 

 - otírání vypínačů a zásuvek na vlhko  

 - stírání nečistot a prachu mezi okny, z okenních parapetů a z radiátorů na vlhko 

Měsíční práce 

 - odstraňování pavučin  
-  mytí dveří (vč. leštění prosklených ploch) 

   KATEGORIE 7 
Čajová kuchyňka 

 Denní práce (dle sjednaného pracovního rytmu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy) 

 - vyprazdňování odpadkových košů, příp. výměna sáčků do odpadkových košů (vč. odstranění 
   odpadků a krabic volně ležících mimo koš s označením „VYHODIT“) 

 - stírání nečistot, prachu, otisků prstů a ohmatů z nábytku do výše 1,7m 

 - vytírání podlah na mokro nebo vysávání koberců 

- otírání volných omyvatelných odkládacích ploch skříněk, vařičů, lednic a dalšího vybavení 

 - odstraňování skvrn ze dveří a z keramických obkladů a podél kuchyňské linky, otírání na vlhko 
- čištění elektrospotřebičů  

       Měsíční práce 

 - stírání nečistot, prachu, otisků prstů a ohmatů z nábytku  nad 1.7 m, stírání prachu z radiátorů na 
vlhko 

-  mytí dveří (vč. leštění prosklených ploch), mytí keramických obkladů 

KATEGORIE 8 
Depozitáře 

  Týdenní práce 

 - vyprazdňování odpadkových košů, příp. výměna sáčků do odpadkových košů 

 - stírání nečistot, prachu, otisků prstů a ohmatů z nábytku 

 - vytírání podlah na mokro nebo vysávání koberců 

 - odstraňování skvrn ze dveří a z keramických obkladů u umyvadel 

       Měsíční práce 

 - stírání nečistot a prachu z radiátorů na vlhko, odstraňování pavučin, otírání telefonů a zásuvek na 
mokro 

-  mytí dveří (vč. leštění prosklených ploch), mytí keramických obkladů 

- stírání prachu, ohmatů z volných ploch nábytku  nad 1.7 m 

KATEGORIE 9 
Laboratoř U Nemocnice 4 

Denní práce (dle sjednaného pracovního rytmu uvedeného v příloze č. 1 Smlouvy) 

 - vyprazdňování odpadkových košů, příp. výměna sáčků do odpadkových košů (vč. odstranění 
   odpadků a krabic volně ležících mimo koš s označením „VYHODIT“) 

 - stírání nečistot, prachu, otisků prstů a ohmatů z nábytku a parapetů do výše 1,7 m 

 - vytírání podlah na mokro nebo vysávání koberců z dostupných ploch 

 - čištění umyvadel (dřezů) a čištění a leštění zrcadel 

 - odstraňování skvrn ze dveří a z keramických obkladů u umyvadel (dřezů) 

 Pro úklid nutno použít speciální dezinfekční chemikálie dodané objednatelem 

Týdenní práce 

 - otírání telefonů, vypínačů, zásuvek a krycích rozvodných lišt elektroinstalace, klávesnic počítačů a 
jiné kancelářské techniky na vlhko  

 - stírání nečistot a prachu mezi okny a z okenních parapetů 

 - provedení sterilní výměny mopů a čisticích hadrů 
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Měsíční práce 

 - stírání nečistot a prachu z radiátorů na vlhko     - čištění keramických obkladů 

 - odstraňování pavučin  - mytí dveří (vč. leštění prosklených ploch) 

 - stírání prachu, ohmatů z volných ploch nábytku  nad 1.7 m 

K pravidelným pracím a službám patří i úklidové práce po víkendových výukových 
akcích (dále jen „akce“), které se konají pravidelně 2x za měsíc v následujících 
prostorách: posluchárna stomatologie (č. 3.033), posluchárna biochemie (č. 1.089), 
seminární místnost biochemie (č. 1.090), posluchárna biochemie (č. 3.073), 
seminární místnost (č. 2.108), seminární místnost chemie (č. 3.074), velká a malá 
zasedací místnost děkanátu včetně předsálí (č. 2.109, 2.110, 2.111), vše v budově 
Kateřinská 32/Na Bojišti 3, a posluchárna v budově U Nemocnice 4 (č. 1.26). 
Zhotovitel je povinen zajistit po každém dni, kdy probíhá akce úklid těchto místností 
v rozsahu denních prací (viz přílohy č. 1 a č. 2 této smlouvy - Legenda místností a 
Půdorysy místností). Seznam akcí s uvedením dotčených prostor a termínu konání 
bude objednatelem zhotoviteli včas sdělen.   

Případné další práce a služby nad rámec pravidelných služeb budou zajišťovány na 
základě objednávky objednatele a účtovány dle skutečně provedených prací nebo 
skutečné spotřeby materiálu v předem dohodnuté ceně (viz čl. 2.3. a příloha č. 3 této 
smlouvy). 

Hygienické materiály a náplně, odpadové sáčky apod., budou poskytnuty na vyžádání 
zhotovitele v potřebném množství zaměstnancem objednatele p. Ehrenbergerovou 
(tel. č. XXX), příp. jiným určeným zaměstnancem objednatele. Adresa skladu 
hygienických materiálů: Albertov 5, Praha 2, dvůr Fyziologického ústavu 1. lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Způsob a podmínky výdeje budou upřesněny 
písemným zápisem sepsaným a podepsaným zástupci ve věcech technických 
smluvních stran bezprostředně po uzavření této smlouvy a průběžně dle potřeby 
obdobnou formou aktualizovány.  

2.2. Denní služba 

Denní služba je požadována pro průběžný úklid soc. zařízení, příp. dalších místností 
či chodby dle příl. č. 1 Legenda místností (kategorie denní služba) a další úklidové 
práce v jiných místnostech dle pokynů správce objektu. Rozsah služby je stanoven 
takto: 

a) V objektu Kateřinská 32 - Na Bojišti 3 je denní služba vykonávána min. dvěma

pracovníky v době od 9 do 17 hodin, kteří zajistí průběžný úklid sociálních
zařízení (s frekvencí min. 1 x za hodinu) a průběžný úklid chodeb a schodišť,
příp. další potřebné úklidové práce dle pokynů správce objektu.

b) V objektu U Nemocnice 4 je denní služba vykonávána min. jedním pracovníkem
v době od 9 do 17 hodin, který zajistí průběžný úklid sociálních zařízení (s
frekvencí min. 1 x za hodinu) a průběžný úklid chodeb a schodišť, příp. další
potřebné úklidové práce dle pokynů správce objektu.

2.3. Další služby jsou poskytované zhotovitelem na základě samostatné objednávky 
 vystavené objednatelem. Tyto služby (práce) jsou uvedeny v příloze č. 3 Smlouvy 

mailto:eva.ehrenbergerova@lf1.cuni.cz
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 (Ceník – Další služby poskytované na základě samostatné objednávky) a budou 
 fakturovány dle ceníku v uvedeného v této příloze. 

2.4. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli informace potřebné k zajištění 
činností dle čl. II. této smlouvy. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do 
svých prostor v objektech uvedených v čl. I této smlouvy za účelem provedení prací 
na díle. 

2.5. Pokud v průběhu realizace této smlouvy bude objednatel na zhotoviteli požadovat 
úklid hrubého znečištění v důsledku příp. havárie, provede tyto práce zhotovitel na 
základě objednávky objednatele a je povinen je účtovat dle skutečně provedených 
prací nebo skutečné spotřeby materiálu v předem dohodnuté ceně.  

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit dostatečnou pracovní kapacitu pro zajištění 
pravidelného i mimořádného úklidu v požadované kvalitě stanovené smlouvou a jejími 
přílohami. 

2.7. Zakázka je objednatelem zadána postupem dle § 38 z.č. 137/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

III. Doba plnění a časový rozvrh služby, ukončení smlouvy

3.1. Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti uvedené v čl. II. tak, aby v co nejmenší 
míře rušil pracovníky i návštěvníky objednatele.   

Časový rozvrh služby běžného pravidelného úklidu je stanoven takto: 

a) Doba běžného pravidelného úklidu v objektu Kateřinská 32 - Na Bojišti 3: pondělí
až pátek 19:00 – 23:00 hod.

b) Doba běžného pravidelného úklidu v objektu U Nemocnice 4 :
 pondělí až pátek 19:30 – 24:00 hod. 

c) Doba běžného pravidelného úklidu v objektu U Nemocnice 4 - laboratoř dvůr:
 pondělí až pátek 19:30 – 22:00 hod. 

d) Denní služba (viz čl. 2.2. této smlouvy)

e) Týdenní a měsíční práce uvedené ve specifikaci prací v čl. 2.1 je zhotovitel povinen
provádět ve dnech dohodnutých se správcem objektu 

f) Úklidové práce po víkendových výukových akcích (viz čl. 2.1 této smlouvy) je
zhotovitel povinen provádět v termínech dohodnutých se správcem objektu. 

3.2. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou do 30.04.2018. Smlouva zaniká 
uplynutím doby, na kterou byla dle tohoto článku sjednána, nebo pokud součet cen za 
jednotlivá dílčí plnění (služby) uhrazených objednatelem zhotoviteli dosáhne celkové 
částky 5.000.000 Kč bez DPH. V takovém případě smlouva zaniká okamžikem 
doručení oznámení objednatele o této celkové ceně poskytnutých služeb zhotoviteli a 
o ukončení smlouvy.
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3.3. Smluvní vztah je možné kdykoliv ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez 
udání důvodu v tříměsíční výpovědní době.  

3.4. Objednatel je dále oprávněn s okamžitou účinností vypovědět tuto smlouvu 
v případě, že zhotovitel opakovaně poskytuje nekvalitní práci, neodstranil vzniklé 
závady ve stanovené lhůtě, ač byl již bezvýsledně písemně upozorněn na nekvalitně 
provedenou práci. O odstranění či neodstranění závad bude vždy neprodleně 
vyhotoven zhotovitelem písemný zápis. 

3.5. Výpovědí s okamžitou účinností je oprávněn vypovědět tuto smlouvu zhotovitel 
v případě, že objednatel je opakovaně bezdůvodně v prodlení s placením smluvní 
ceny nebo její části, ač byl již bezvýsledně písemně upozorněn na prodlení při placení 
ceny za dílo. 

3.6. Ve výpovědi dle odst. 3.4. a 3.5. musí být uveden smlouvou stanovený důvod a 
musí mít písemnou formu. Taková výpověď je účinná okamžikem doručení druhé 
smluvní straně.  

3.7. Výpověď se doručuje druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. V případě pochybností se má za to, že výpověď byla doručena pátý den po 
odeslání na zmíněnou adresu. Běh výpovědní doby dle odst. 3.3. počíná prvního dne 
následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně a končí 
posledním dnem smluvené výpovědní doby. Tím není dotčena povinnost smluvních 
stran provést ve výpovědní době vypořádání veškerých dosavadních závazků. 

3.8. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, 
je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání. 

IV. Cena díla

4.1. Za provedení díla v rozsahu podle čl. II. odst. 2.1. a 2.2. této smlouvy byla ve 
smyslu ust. zák. č. 526/90 Sb., ve znění pozdějších předpisů, sjednána pevná smluvní 
cena, která je specifikována níže a je cenou nejvýše přípustnou. Cena úklidových 
služeb se podle dohody smluvních stran stanoví jako násobek uklízených dní počtem 
uklízených metrů čtverečních plochy a sazby za 1 m2 v korunách, paušalizované 
měsíčně. 

4.2.  Cena díla včetně započtení denní služby a úklidových pracích po pravidelných 
víkendových výukových akcích: 

Cena díla za kalendářní měsíc dle odst. 4.1. tohoto článku činí bez DPH: 

NC(KALENDÁŘNÍ MĚSÍC)…  „VYPLNÍ UCHAZEČ“   Kč 

Cena díla za kalendářní rok činí bez DPH: 

NC(BĚŽNÝ ÚKLID) = 12x NC(KALENDÁŘNÍ MĚSÍC) … „VYPLNÍ UCHAZEČ“   Kč      

4.3. Cena uvedená v čl. 4.2 smlouvy a ceny uvedené v příloze č. 3 smlouvy jsou po 
celou dobu trvání smlouvy cenami nejvýše přípustnými a nepřekročitelnými. K cenám 
bude připočtena DPH dle aktuálně platných obecně závazných právních předpisů. 
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4.4. Ceny obsahují veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a kvalitním plněním 
předmětu díla dle této smlouvy zejména včetně vlastního vybavení a úklidových 
prostředků (kromě speciálních dezinfekčních prostředků uvedených v čl. 2.1. smlouvy 
u kategorie 9.  

V. Platební podmínky, fakturace 

5.1. Zhotovitel má právo na zaplacení ceny za řádně a skutečně provedené úklidové 
práce, vždy za každý kalendářní měsíc, jinak též dle čl. II. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel za účelem zaplacení smluvní ceny, resp. její části, vystaví fakturu, která 
musí mít veškeré, platnými obecně závaznými právními předpisy stanovené, 
náležitosti účetního a daňového dokladu, a předá či odešle ji objednateli, který se 
zavazuje ji zaplatit nejpozději do 30 dnů po té, co ji obdržel (lhůta splatnosti faktury). 
Zaplacením se rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. Fakturu, která nebude mít smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel 
oprávněn zhotoviteli vrátit ve lhůtě splatnosti k doplnění či opravě, aniž by byl 
v prodlení s plněním svých finančních závazků. Lhůta splatnosti opravené či doplněné 
faktury počíná běžet ode dne jejího doručení objednateli. 

5.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu teprve na základě soupisu odvedených 
činností podle této smlouvy, odsouhlaseného zmocněným zástupcem objednatele. 
Toto ujednání platí jak pro měsíční faktury, kterými jsou účtovány činnosti dle čl. II odst. 
2.1. smlouvy, tak i pro účtování jakýchkoliv dalších prací, které zhotovitel prováděl na 
základě objednávky objednatele dle čl. 2.3. této smlouvy. 

VI. Majetkové sankce, smluvní pokuty

6.1. Objednatel může po zhotoviteli požadovat níže uvedené smluvní pokuty: 

a) v případě prodlení zhotovitele s termínem provedení služby smluvní pokutu ve výši

2.000,- Kč za každou opožděně provedenou či neprovedenou službu. Službou je 

v tomto případě míněn každý jednotlivý úkon specifikovaný v čl. 2.1. této smlouvy nebo 

v příloze č. 3 této smlouvy. 

b) v případě vadného provedení služby smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou

vadně provedenou službu. Službou je v tomto případě míněn každý jednotlivý úkon 

specifikovaný v čl. 2.1. této smlouvy nebo v příloze č. 3 této smlouvy. 

c) v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků oznámených

(reklamovaných) objednatelem smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za vadu a každý den 

prodlení. 

d) v případě porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. VIII. této smlouvy smluvní

pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení smlouvy. 

e) Pokud zhotovitel nepředloží novou pojistnou smlouvu v případě uplynutí doby

účinnosti původní pojistné smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli  

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
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f) V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli seznam subdodavatelů (příp. sdělení

o tom, že subdodavatele ve smyslu § 147a odst.4 z.č. 137/2006 Sb., ve znění

pozdějších předpisů nevyužil) v souladu se z.č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů (viz čl. 9.5 této smlouvy), je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Výše smluvní pokuty je stanovena 

s přihlédnutím k ustanovení § 120 z.č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli rovněž náhradu škody vzniklé 

z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

6.2. Zaplacením všech smluvních pokut není dotčeno právo objednatele na náhradu 

škody vzniklé porušením povinností, které jsou touto smluvní pokutou zajištěny. 

6.3. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po vystavení vyúčtování smluvní pokuty 
zhotoviteli. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní 
pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst 
tuto částku proti kterémukoliv daňovému dokladu vystavenému zhotovitelem. 

6.4. Zhotovitel může po objednateli požadovat v případě prodlení s úhradou faktury 
úrok z prodlení ve výši stanovené nař. vl. č. 351/2013 Sb., v platném znění. 

6.5. Ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody vzniklé porušením povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. Tuto 
škodu je možné vymáhat samostatně. 

VII. Záruka za dílo, vady v záruční době, odpovědnost za vady a vzniklou škodu

7.1.Zhotovitel poskytuje dle této smlouvy záruku na řádné provedení díla dle článku II. 
smlouvy v délce 30 dnů ode dne řádného převzetí díla, resp. jeho části (dané služby) 
objednatelem bez vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných 
ustanovení občanského zákoníku. 

7.1.1. Objednatel je povinen po převzetí služby zkontrolovat, zda byla služba 
poskytnuta řádně a ve sjednaném čase a rozsahu. Případné zjevné vady je povinen 
zástupce objednatele reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. 

7.1.2. Skryté vady, tj. vady nezjistitelné běžnou prohlídkou po převzetí služby, popř. 
vady vzniklé později, musí objednatel písemně reklamovat u zhotovitele bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

7.1.3.  Veškeré vady musí být reklamovány, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů ode dne 
převzetí díla, resp. jeho části.  

7.2.    Na vyzvání objednatele odstraní zhotovitel v záruční době všechny závady díla. 

Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované zjevné vady ihned a skryté 

vady nejpozději do 1 dne ode dne jejich nahlášení objednatelem a není-li vada pro 

svou povahu odstranitelná ihned odstranit ji nejpozději do 48 hodin od okamžiku 

nahlášení vady objednatelem. Nahlášením vady se rozumí pro účely této smlouvy i 

zaslání emailu s uplatněnou reklamací, příp. telefonické ohlášení vady a rovněž zápis 

zjištěné vady do úklidového deníku.  

Reklamaci objednatel uplatňuje na níže uvedených kontaktech zhotovitele: 
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Jméno a příjmení: 
Telefon: ................. 
E-mail:  ................. 

Reklamace bude zároveň vždy nejpozději následující pracovní den odeslána písemně 

(v listinné nebo elektronické podobě) na adresu sídla zhotovitele. 

7.3. Vady díla je zhotovitel povinen v rámci záruky odstranit na vlastní náklady a 

nebezpečí. 

VIII. Základní vztahy objednatele a zhotovitele

8.1. Součástí plnění objednatele je i jeho závazek umožnit zhotoviteli přístup do 
objektu tak, aby v čase smluveném v čl. III. odst. 3.1 popř. i v dalším smluveném čase 
svým závazkům mohl dostát. 

8.2. Je-li na základě této smlouvy, dohody smluvních stran nebo právního předpisu 
nutné, aby smluvní strany činily právní jednání v písemné formě, pak, není-li výslovně 
sjednáno jinak, rozumí se doručovací adresou objednatele adresa 1. lékařské fakulty 
uvedená v záhlaví této smlouvy. 

 8.3. Zhotovitel je povinen vést úklidový deník. Úklidový deník musí být trvale přístupný 
pro kontrolu objednatele. Do úklidového deníku je objednatel oprávněn zapisovat 
veškeré zjištěné nedostatky při provádění úklidu. Zhotovitel je povinen připojit své 
vyjádření k vytýkaným nedostatkům a popsat způsob nápravy. 

8.4. Zjistí-li objednatel vady díla, které tvoří předmět této smlouvy, je povinen na ně 
zhotovitele neprodleně upozornit. Zhotovitel je povinen neprodleně přijmout opatření 
ke zjednání nápravy. Teprve za předpokladu, že objednatel zhotovitele řádně 
prokazatelně upozorní na vady v provádění smluveného díla a zhotovitel neprodleně, 
v termínu dle čl. 7.2 smlouvy vady neodstraní, je objednatel oprávněn proti zhotoviteli 
přijmout opatření, která mu umožňuje čl. VI. smlouvy. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje, že sám učiní veškerá možná opatření k tomu, aby 
v důsledku plnění smlouvy nedošlo k porušení povinné mlčenlivosti vůči objednateli a 
jeho činnosti. 

8.6. Zhotovitel odpovídá za provedení činností dle čl. II. této smlouvy v souladu 
s platnými obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje udržovat 
veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti, nezveřejňovat je ve 
vztahu k třetím osobám s tím, že bude rozšiřovat dobré jméno objednatele a bude 
usilovat o jeho prospěch. Tomuto ujednání musí odpovídat i ustanovení pracovních 
smluv se zaměstnanci zhotovitele (státní, hospodářské a služební tajemství), jakož i 
ustanovení jiných smluv uzavíraných s osobami, které zhotovitel využije k provádění 
díla. 

8.7. Zhotovitel se zavazuje před uzavřením smlouvy předložit objednateli písemně 
jmenný seznam pracovníků, kteří budou pravidelné úklidové práce dle čl. II smlouvy 
fyzicky vykonávat. Zhotovitel se dále zavazuje v případě pozdějších změn tento 
seznam průběžně aktualizovat. Zhotovitel se zavazuje, tyto úklidové práce vykonávat 
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výhradně prostřednictvím osob, které uzavřely se zhotovitelem pracovní smlouvu nebo 
některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení 
práce, dohoda o pracovní činnosti). Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na 
jeho žádost kopie výpisů z trestního rejstříku pracovníků, kteří se budou podílet na 
plnění veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění služeb dle této smlouvy 
využije pouze osoby trestně bezúhonné. Nesplnění této povinnosti je považováno za 
podstatné porušení smlouvy a může být důvodem k odstoupení objednatele od 
smlouvy. 

8.8. Zhotovitel se zavazuje seznámit své zaměstnance, kteří musí být způsobilí 
k odbornému výkonu služeb, s následujícími povinnostmi: 

- při úklidu nesmí zaměstnance doprovázet jiná osoba (zejména nezaměstnanci, 
rodinní příslušníci, děti) nebo zvířata, 

- úklid mohou provádět jen zaměstnanci, se kterými má zhotovitel uzavřenou 
řádnou pracovní smlouvu nebo některou z dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr, 

- při úklidu nesmí zaměstnancům zhotovitele vypomáhat jiné osoby (ani rodinní 
příslušníci). 

- zaměstnanci zhotovitele nesmějí v objektech objednatele používat telefony 
objednatele, počítače, kopírovací stroje a jinou spotřební elektroniku, která je v 
objektech objednatele umístěna, jakož i jakékoliv jiné věci. Zaměstnanci 
zhotovitele dále nesmějí manipulovat s volně položenými ani skladovanými 
potravinami a nápoji nebo jinými věcmi, které se nacházejí v objektech 
objednatele, nesmějí otevírat skříně (i když nejsou uzamčené), nahlížet do 
písemných materiálů nebo tyto materiály kopírovat či odesílat.  

- zaměstnanci provádějící úklidové služby musí po provedení úklidu uzamknout 
veškeré obvykle zamykané místnosti. Rovněž je nezbytné tyto místnosti 
uzamykat i v průběhu úklidu, pokud se zaměstnanec provádějící úklidové služby 
z místa úklidu přechodně vzdálí.  

8.9. Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci vlastních zaměstnanců, příp. jiných osob, které využije k provádění díla, za jejich 
proškolení, vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky atd. 

8.10. Zhotovitel odpovídá objednateli za způsobenou škodu v souladu s platnými 
obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel dále prohlašuje a kopií pojistné 
smlouvy (příloha č. 4 smlouvy) dokládá, že je pojištěn pro případ své odpovědnosti za 
škodu způsobenou objednateli či třetím osobám při výkonu podnikatelské činnosti, a 
to minimálně ve výši 30 mil. Kč, a zavazuje se udržovat pojištění v účinnosti po celou 
dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou. 

8.11.  Zhotovitel se zavazuje pravidelně proškolovat osoby provádějící úklidové služby 
pro objednatele. Zhotovitel určí zodpovědného pracovníka pro provádění pravidelných 
kontrol svých zaměstnanců při provádění úklidu a pro pravidelný kontakt 
s objednatelem (nahlašování stížností, požadavků apod.).  

8.12. Objednatel je povinen seznámit zhotovitele s pokyny k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Zhotovitel je povinen ve stejném rozsahu 
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s těmito pokyny seznámit své zaměstnance provádějící úklidové služby pro 
objednatele. 

IX. Závěrečná ustanovení

9.1. Právní vztahy se řídí touto smlouvou, režimem zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, předpisy souvisejícími a prováděcími v platném znění.   Otázky 
v této smlouvě nebo objednávkách na dílčí plnění neupravené nebo upravené jen 
částečně se řídí ustanoveními z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a předpisy 
souvisejícími, vše v platném znění. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Legenda místností  
Příloha č. 2 – Půdorysy místností 
Příloha č. 3 – Ceník – Další služby poskytované na základě samostatné 

      objednávky 
Příloha č. 4 – Kopie pojistné smlouvy zhotovitele 
Příloha č. 5 – Zadávací podmínky veřejné zakázky inter.č. 5150023 

  ze dne 02.10.2015 

9.2. Smluvní strany se zavazují, že spory vzniklé z této smlouvy budou nejdříve řešit 
smírnou cestou.  

9.3. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 

9.4.  Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a se zněním § 147a, odst. 2 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, se zveřejněním celé 
této smlouvy v jejím plném znění na profilu zadavatele, jakož i všech dodatků, úkonů, 
právních jednání a okolností s touto smlouvou souvisejících. 

9.5.  Zhotovitel je povinen dle § 147a odst. 5 z.č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, poskytnout objednateli seznam subdodavatelů, kterým uhradil za plnění 
subdodávky více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky. V případě, že příp. 
subdodavatel má formu akciové společnosti, musí být přílohou tohoto seznamu i 
seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % 
základního kapitálu (vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před předložením seznamu 
subdodavatelů objednateli). Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam 
subdodavatelů vždy do 28. února následujícího kalendářního roku. V případě, že 
zhotovitel nebude mít subdodavatele (viz výše), předloží objednateli ve stejném 
termínu čestné prohlášení, že neměl žádné subdodavatele, jimž za plnění subdodávky 
uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky. 

9.6. Tato smlouva může být měněna a doplňována na základě vzájemné dohody 
smluvních stran pouze formou písemných a vzestupně očíslovaných dodatků. Dodatky 
musejí být jako takové označeny, musejí obsahovat dohodu o celém textu smlouvy a 
po potvrzení smluvními stranami se stávají nedílnou součástí smlouvy. Změny 
provedené v jiné než takto sjednané formě smluvní strany vylučují. Písemnou formu 
musejí mít také veškeré jiné dohody smluvních stran související s touto smlouvou. 
Písemná forma a lhůta je zachována, je-li právní úkon učiněn též faxem nebo jinými 
elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení 
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osoby, která jej učinila, a byl doručen oprávněné straně nejpozději v poslední den 
stanovené lhůty. 

9.7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že tato smlouva vyvolává právní následky, 
které jsou v ní samotné vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona a 
dobrých mravů. Jiné právní následky smluvní strany vylučují.  

9.8. Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo jiných důvodů stala 
některá ujednání této smlouvy neplatnými nebo neúčinnými, budou tato ustanovení 
uvedena do souladu s právními normami a účastníci prohlašují, že smlouva je ve 
zbývajících ustanoveních platná, neodporuje-li to jejímu účelu nebo nejedná-li se o 
ustanovení, která oddělit nelze. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy 
zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy 
obdobně podle §  576 občanského zákoníku. 

9.9. Tato smlouva je provedena ve třech vyhotoveních, která, jsou-li opatřena podpisy 
oprávněných zástupců smluvních stran, mají platnost originálu. Objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno. 

9.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhé ze smluvních stran a 
účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po uzavření smlouvy. 

9.11. Smluvní strany vylučují pro smluvní vztah založený touto smlouvou použití 

obchodních zvyklostí zachovávaných obecně i obchodních zvyklostí zachovávaných v 

daném odvětví i použití zavedené praxe smluvních stran. Vedle shora uvedeného si 

strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 

obchodních zvyklostí či praxe.  

9.12. Zhotovitel přebírá ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí 

změny okolností. 

9.13. Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou si vědomy všech právních důsledků 
touto smlouvou vyvolaných, souhlasí se všemi jejími ustanoveními, s nimiž se 
podrobně seznámily, a na důkaz své svobodné a pravé vůle připojují vlastnoruční 
podpisy svých oprávněných zástupců. 

V Praze dne ............    V   „VYPLNÍ UCHAZEČ“ dne „VYPLNÍ UCHAZEČ“ 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

..................................................       ........................................................... 

  Ing. Eva Soubustová, MBA      podpis a firma zhotovitele, jméno, 
    příjmení a funkce osoby oprávněné jednat 

 tajemnice 1. lékařské fakulty 
   Univerzity Karlovy v Praze 



Příloha č. 1 SOD Legenda místností

D
DENNÍ PRÁCE prováděné každý pracovní den dle specifikace prací v jednotlivých 
kategoriích 

S
DENNÍ PRÁCE prováděné v PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK dle specifikace prací v 
jednotlivých kategoriích

T TÝDENNÍ PRÁCE
M MĚSÍČNÍ PRÁCE
DENNÍ SLUŽBA PRŮBĚŽNÝ ÚKLID dle čl. 2.2. Smlouvy o dílo
NE NEUKLÍZÍ SE PRAVIDELNĚ

Průměrná 
četnost úklidu

22
DENNÍ PRÁCE se provádějí PO-PÁ, TÝDENNÍ JEDNOU TÝDNĚ, MĚSÍČNÍ JEDNOU 
MĚSÍČNĚ

12
DENNÍ PRÁCE se provádějí v PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK, TÝDENNÍ JEDNOU 
TÝDNĚ, MĚSÍČNÍ JEDNOU MĚSÍČNĚ

4
DENNÍ + TÝDENNÍ PRÁCE se provádějí JEDNOU TÝDNĚ, MĚSÍČNÍ JEDNOU 
MĚSÍČNĚ

1 DENNÍ + TÝDENNÍ + MĚSÍČNÍ PRÁCE se provádějí JEDNOU MĚSÍČNĚ

Přehled výměr  (Kateřinská 32)+B (Na Bojišti 3)+UN (U Nemocnice 4)
K - 1.PP 1 129,98
K - 1.NP 1 062,61
K - 2.NP 1 382,25
K - 3.NP 1 617,45
K - 4.NP 624,37
B - 1.NP 337,32
B - 2.NP 819,25
B - 3.NP 439,39
B - 4.NP 552,08
CELKEM K32+NB3 7 964,70

UN 4 2 733,30
UN 4 LAB. 116,70
CELKEM UN 2 850,00

CELKEM 10 814,70

LEGENDA  - SPECIFIKACE PRACÍ A PRACOVNÍ RYTMUS DENNÍHO ÚKLIDU

PRACOVNÍ RYTMUS DLE UVEDENÉ PRŮMĚRNÉ ČETNOSTI ÚKLIDU UVEDENÉ VE 
SLOUPCI "G"
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m²
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m²

m²

m²



A B C D E F G

KATEGORIE
SPECIFIKACE 
PRACÍ OZNAČENÍ ÚČEL PLOCHA (M2) DRUH PODLAHY

PRŮMĚRNÁ 
PŘEDPOKLÁDANÁ 
ČETNOST ÚKLIDU 

ZA MĚSÍC
8 T,M 0.01 DEPOZITÁŘ BR 36,7 STĚRKA 4
1 D,T,M 0.02 STUDOVNA 17,6 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
3 D,T,M 0.03 CHODBA 18,1 ŽULOVÁ DLAŽBA 22
1 D,T,M 0.04 KNIHOVNA - PŮJČOVNA KNIH 34,4 ŽULOVÁ DLAŽBA 22
1 D,T,M 0.04 KNIHOVNA - PŮJČOVNA KNIH 41,9 PVC 22
1 D,T,M 0.05 KNIHOVNA 96,5 ZÁTĚŽOVÉ PVC 22
8 T,M 0.06 DEPOZITÁŘ - MANIPULAČNÍ PROSTOR 30,2 STĚRKA 4
8 T,M 0.07 DEPOZITÁŘ BR 55,1 STĚRKA 4
8 T,M 0.08 STROJOVNA VZT 14,4 KERAMICKÁ DLAŽBA 4

3
DENNÍ SLUŽBA, 
D,T 0.09 VÝTAH 3,8 PVC 22

8 T,M 0.10 DEPOZITÁŘ BR 34,5 STĚRKA 4
3 D,T,M 0.11 ZÁDVEŘÍ 7,6 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
1 D,T,M 0.12 PRACOVNA 12,0 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
5 D,T,M 0.13 SCHODIŠTĚ 21,6 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
3 D,T,M 0.14 CHODBA 34,6 ŽULOVÁ DLAŽBA 22
3 D,T,M 0.14a CHODBA 5,9 ŽULOVÁ DLAŽBA 22
3 D,T,M 0.15 CHODBA 24,3 ŽULOVÁ DLAŽBA 22
3 D,T,M 0.16 CHODBA 74,7 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
3 D,T,M 0.16a CHODBA 5,4 ŽULOVÁ DLAŽBA 22

NE 0.17 ÚKLIDOVÁ KOMORA KERAMICKÁ DLAŽBA 0
8 T,M 0.18 DEPOZITÁŘ BR 36,1 STĚRKA 4
6 D,T,M 0.19 ŠATNA - MUŽI - ZAMĚSTNANCI 14,9 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
6 D,T,M 0.20 ŠATNA - ŽENY - ZAMĚSTNANCI 18,5 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 D,T,M 0.21 WC - ŽENY - ZAMĚSTNANCI 17,1 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 D,T,M 0.22 WC - MUŽI - STUDENTI 15,5 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 D,T,M 0.23 WC - ŽENY - STUDENTKY 15,4 KERAMICKÁ DLAŽBA 22

NE 0.24 PLYNOVÁ KOTELNA KERAMICKÁ DLAŽBA 0
NE 0.25 STROJOVNA KERAMICKÁ DLAŽBA 0
NE 0.26 VELÍN KERAMICKÁ DLAŽBA 0
NE 0.27 PLYNOMĚRNA KERAMICKÁ DLAŽBA 0

8 T,M 0.28 DEPOZITÁŘ BR 70,8 STĚRKA 4
8 T,M 0.29 DEPOZITÁŘ - TREZOR 15,2 STĚRKA 4
8 T,M 0.30 DEPOZITÁŘ  15,9 STĚRKA 4
8 T,M 0.31 DEPOZITÁŘ  16,1 STĚRKA 4
8 T,M 0.32 DEPOZITÁŘ  18,1 STĚRKA 4

NE 0.33 NEOBSAZENO - NEUKLÍZÍ SE 0
NE 0.34 STROJOVNA - POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ KERAMICKÁ DLAŽBA 0
NE 0.35 STROJOVNA - POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ KERAMICKÁ DLAŽBA 0

1 D,T,M 1.01a PRACOVNA 19,1 KOBEREC 22
1 D,T,M 1.01b PRACOVNA 12,5 KOBEREC 22
1 D,T,M 1.01c PRACOVNA - PŘEDSÍŇ 5,3 KOBEREC 22
1 D,T,M 1.02a PRACOVNA 12,7 KOBEREC 22
1 D,T,M 1.02b PRACOVNA 13,6 KOBEREC 22
1 D,T,M 1.02c PRACOVNA - PŘEDSÍŇ 4,9 KOBEREC 22

NE 1.02d KOMORA KOBEREC 0
1 D,T,M 1.03 PRACOVNA 17,9 PVC 22
1 D,T,M 1.04 PRACOVNA 16,5 PVC 22
6 D,T,M 1.05 ŠATNA - PRO PŘÍCHOZÍ 37,3 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
1 D,T,M 1.06 STUDOVNA - POČÍTAČOVÁ MÍSTNOST 135,1 ANTISTATICKÉ PVC 22
1 D,T,M 1.07 STUDOVNA - POČÍTAČOVÁ MÍSTNOST 55,8 ANTISTATICKÉ PVC 22

NE 1.08 SERVER ANTISTATICKÉ PVC 0
1 D,T,M 1.09 STUDOVNA - POČÍTAČOVÁ MÍSTNOST 34,8 ANTISTATICKÉ PVC 22
1 D,T,M 1.10 PRACOVNA - KABINET 15,5 KOBEREC 22
5 D,T,M 1.11 SCHODIŠTĚ 22,3 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
3 D,T,M 1.12 CHODBA 31,7 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
3 D,T,M 1.13 CHODBA 62,5 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
3 D,T,M 1.14 CHODBA 30,0 KERAMICKÁ DLAŽBA 22

NE 1.15 NEOBSAZENO - NEUKLÍZÍ SE 0
NE 1.16 NEOBSAZENO - NEUKLÍZÍ SE 0

4 D,T,M 1.17 WC - MUŽI - ZAMĚSTNANCI 4,8 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
NE 1.18 NEOBSAZENO - NEUKLÍZÍ SE 0
NE 1.18a STOJOVNA VZT - NAD SCHODY KERAMICKÁ DLAŽBA 0

4 D,T,M 1.19 WC - ŽENY - ZAMĚSTNANCI 4,0 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
1 D,T,M 1.20 KNIHOVNA 80,2 VLYSY 22
1 D,T,M 1.21 PRACOVNA - PŘEDSÍŇ 10,6 KERAMICKÁ DLAŽBA 22

3
DENNÍ SLUŽBA, 
D,T,M 1.22 VRÁTNICE 6,9 PVC 22

5 D,T,M 1.23 SCHODIŠTĚ 15,0 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 D,T,M 1.24 WC - ŽENY - STUDENTKY 19,5 KERAMICKÁ DLAŽBA 22

PŘÍLOHA č.1  -  LEGENDA MÍSTNOSTÍ - U NEMOCNICE 4



4 D,T,M 1.25 WC - MUŽI - STUDENTI 12,9 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
1 D,T,M 1.26 POSLUCHÁRNA 117,9 PVC 22 + 4 víkend

NE 1.27 NEOBSAZENO - NEUKLÍZÍ SE 0

3
DENNÍ SLUŽBA, 
D,T,M 1.28 DENNÍ MÍSTNOST STUDENTŮ 59,3 KERAMICKÁ DLAŽBA 22

1 D,T,M 1.29 PRACOVNA - PŘEDSÍŇ 3,8 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
1 D,T,M 1.30 STUDOVNA - POČÍTAČOVÁ MÍSTNOST 57,9 ANTISTATICKÉ PVC 22
1 D,T,M 2.01 SEMINÁRNÍ MÍSTNOST 64,0 ANTISTATICKÉ PVC 22
1 D,T,M 2.02 STUDOVNA 36,7 VLYSY 22
1 D,T,M 2.03 STUDOVNA 58,1 VLYSY 22
1 D,T,M 2.04 STUDOVNA 140,2 VLYSY 22
1 D,T,M 2.05 STUDOVNA 57,1 VLYSY 22

NE 2.06 SERVER ANTISTATICKÉ PVC 0
NE 2.07 NEOBSAZENO - NEUKLÍZÍ SE 0
NE 2.08 NEOBSAZENO - NEUKLÍZÍ SE 0

1 D,T,M 2.09 PRACOVNA 35,2 VLYSY 22
1 D,T,M 2.10 PRACOVNA 16,4 VLYSY 22
5 D,T,M 2.11 SCHODIŠTĚ 22,3 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
3 D,T,M 2.12 CHODBA 40,0 ŽULOVÁ DLAŽBA 22

NE 2.13 NEOBSAZENO - NEUKLÍZÍ SE 0
5 D,T,M 2.14 SCHODIŠTĚ 49,4 ŽULOVÁ DLAŽBA 22
3 D,T,M 2.15 CHODBA 41,2 ŽULOVÁ DLAŽBA 22
3 D,T,M 2.16 CHODBA 52,7 ŽULOVÁ DLAŽBA 22
1 D,T,M 2.17 SEMINÁRNÍ MÍSTNOST 64,4 ANTISTATICKÉ PVC 22

NE 2.18 NEOBSAZENO - NEUKLÍZÍ SE 0
1 D,T,M 2.19 PRACOVNA 16,8 PVC 22
5 D,T,M 2.20 SCHODIŠTĚ 10,8 ŽULOVÁ DLAŽBA 22
3 D,T,M 2.21 CHODBA 19,6 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 D,T,M 2.22 WC - ŽENY - STUDENTKY 17,8 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 D,T,M 2.23 WC - ŽENY - ZAMĚSTNANCI 10,5 KERAMICKÁ DLAŽBA 22

NE 2.24 ARCHIV KERAMICKÁ DLAŽBA 0
NE 2.25 ÚKLIDOVÁ KOMORA KERAMICKÁ DLAŽBA 0

4 D,T,M 2.26 WC - MUŽI - ZAMĚSTNANCI 6,5 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
NE 2.27 NEOBSAZENO - NEUKLÍZÍ SE 0

1 D,T,M 2.28 ZVUKOVÁ KOMORA 6,0 KOBEREC 22
1 D,T,M 2.29 PRACOVNA 28,7 VLYSY 22
1 D,T,M 2.30 PRACOVNA 16,1 VLYSY 22
1 D,T,M 2.31 STŘIŽNA VIDEA 28.27 VLYSY 22
4 D,T,M 2.32 WC - MUŽI - STUDENTI 18,6 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
1 D,T,M 2.33 PRACOVNA 60,2 PVC 22
1 D,T,M 2.34 PRACOVNA 20,8 ANTISTATICKÉ PVC 22
1 D,T,M 2.35 PRACOVNA 68,3 PVC 22

NE 2.36 KOMORA KERAMICKÁ DLAŽBA 0
7 D,M 2.37 ČAJOVÁ KUCHYŇKA 11,7 PVC 22

SOUČET PLOCH 2733,3



A B C D E F G

KATEGORIE
SPECIFIKACE 
PRACÍ OZNAČENÍ ÚČEL PLOCHA (M2) DRUH PODLAHY

PRŮMĚRNÁ 
PŘEDPOKLÁDANÁ 
ČETNOST ÚKLIDU 

ZA MĚSÍC
9 D,T,M 1.71 CHODBA 19,2 KERAM. DLAŽBA 22
9 D,T,M 1.72 KANCELÁŘ 17,6 PVC 22
9 D,T,M 1.73 WC 2,6 KERAM. DLAŽBA 22
9 D,T,M 1.74 ÚKLID 1,6 PVC 22
9 D,T,M 1.75 SKLAD 10,6 KERAM. DLAŽBA 22
9 D,T,M 1.76 UMÝVÁRNA, WC 4,8 KERAM. DLAŽBA 22
9 D,T,M 1.77 SKLAD 10,7 KERAM. DLAŽBA 22
9 D,T,M 1.78 ŠATNA 2,3 PVC 22
9 D,T,M 1.79 ÚKLID 1,0 PVC 22
9 D,T,M 1.80 LABORATOŘ 46,2 PVC 22

SOUČET PLOCH 116,7

PŘÍLOHA č.1 - LEGENDA MÍSTNOSTÍ - objekt U NEMOCNICE 4 - laboratoř ve dvoře



A B C D E F G

KATEGORIE
SPECIFIKACE 
PRACÍ OZNAČENÍ ÚČEL PLOCHA (M2) DRUH PODLAHY

PRŮMĚRNÁ 
PŘEDPOKLÁDANÁ 
ČETNOST ÚKLIDU ZA 

MĚSÍC

5 D,T,M 0.001a SCHODIŠTĚ 15,44 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
6 D,T,M 0.001b KOMORA 3,16 KERAMICKÁ DLAŽBA 4
3 D,T,M 0.002 CHODBA 68,24 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 D,T,M 0.003 SPRCHA, WC 7,36 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
6 D,T,M 0.007 ŠATNY MEDIKŮ - MUŽI 64,87 PVC 22
4 D,T,M 0.008 UMÝVÁRNA M 6,06 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 D,T,M 0.009a WC M 1,43 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 D,T,M 0.009b PISOÁR 1,57 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 D,T,M 0.009c SPRCHA M 1,66 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 D,T,M 0.010a WC Ž 1,57 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 D,T,M 0.010b SPRCHY Ž 3,85 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 D,T,M 0.011 UMÝVÁRNA Ž 5,52 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
6 D,T,M 0.012 ŠATNY MEDIKŮ - ŽENY 85,43 PVC 22
3 D,T,M 0.017 CHODBA 65,17 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
3 DENNÍ SLUŽBA, D,T 0.018 VÝTAH V1 5,58 PVC 22
3 DENNÍ SLUŽBA, D,T 0.019 ZÁDVEŘÍ VÝTAHU 8,96 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
5 D,T,M 0.022 SCHODIŠTĚ 15,65 KÁMEN 22
3 D,T,M 0.025 CHODBA 25,57 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
3 D,T,M 0.026 CHODBA 46,63 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
8 D,T,M 0.029 SPISOVNA SEKRETARIÁTU 48,72 KERAMICKÁ DLAŽBA 4
2 D,T,M 0.030 SERVERY OVT 30,06 KERAMICKÁ DLAŽBA 4
4 D,T,M 0.032 PŘEDSÍŇ WC Ž 5,72 KERAMICKÁ DLAŽBA 4
4 D,T,M 0.033 WC-ŽENY-POSLUCHAČI 7,69 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 D,T,M 0.034 WC-MUŽI-POSLUCHAČI 4,82 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 D,T,M 0.035 PŘEDSÍŇ WC 6,80 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
3 D,T,M 0.036 CHODBA 42,36 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
5 D,T,M 0.042 SCHODIŠTĚ 10,75 KÁMEN 22
3 D,T,M 0.043 CHODBA 6,66 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 D,T,M 0.044 UMÝVÁRNA 6,78 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 D,T,M 0.045 PŘEDSÍŇ WC 3,65 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 D,T,M 0.046 WC 1,52 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
3 D,T,M 0.050 CHODBA 72,44 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
3 DENNÍ SLUŽBA, D,T 0.053 VÝTAH V2 4,59 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
6 D,T,M 0.055 ŠATNA STUDENTŮ - CHEMIE 71,62 PVC 22

5
ÚKLIDOVÉ PRÁCE 
DLE SMLOUVY 0.057 SCHODIŠTĚ 5,70 KÁMEN 1

3 DTM 0.058 CHODBA 80,03 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 0.065 WC 1,39 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 0.068 UMÝVÁRNA 7,94 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 0.069 PŘEDSÍŇ WC 1,59 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 0.070 WC-ŽENY-ZAMĚSTNANCI 1,04 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 0.071 PŘEDSÍŇ WC 1,80 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 0.072 WC-MUŽI-ZAMĚSTNANCI 1,04 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
3 D,T,M 0.074 CHODBA 60,67 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
3 D,T,M 0.075 CHODBA 12,40 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
8 T,M 0.076 SPISOVNA 48,67 KERAMICKÁ DLAŽBA 4
8 T,M 0.077 SPISOVNA 48,61 KERAMICKÁ DLAŽBA 4

2
ÚKLIDOVÉ PRÁCE 
DLE SMLOUVY 0.082a SERVERY OVT 12,97 KERAMICKÁ DLAŽBA 4

3 D,T,M 0.083 CHODBA 55,65 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 D,T,M 0.084a ŠATNA-ŽENY-LABORANTKY 9,30 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 D,T,M 0.084b SPRCHA, WC 8,42 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 D,T,M 0.084c ŠATNA-MUŽI-LABORANTI 9,63 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
3 D,T,M 0.086 PŘEDSÍŇ 5,23 KERAMICKÁ DLAŽBA 22

SOUČET PLOCH: 1 129,98

PŘÍLOHA Č. 1 - LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Kateřinská 1. PP



A B C D E F G

KATEGORIE

SPECIFIKACE 
PRACÍ A PRACOVNÍ 
RYTMUS DENNÍHO 
ÚKLIDU OZNAČENÍ ÚČEL PLOCHA (M2) DRUH PODLAHY

PRŮMĚRNÁ 
PŘEDPOKLÁDANÁ 
ČETNOST ÚKLIDU ZA 

MĚSÍC

3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 1.001 ČISTÍCÍ ZÓNA 4,46 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 1.002 VESTIBUL 55,54 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 1.003 VESTIBUL 38,34 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
5 D,T,M 1.004 SCHODIŠTĚ 20,26 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 1.005 VRÁTNICE 9,25 PVC 22
3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 1.007 PŘEDSÍŇ WC 8,02 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 1.008 WC-MUŽI-POSLUCHAČI 12,61 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
1 D,T,M 1.010 CHODBA 4,76 PVC 22
1 D,T,M 1.011 PODATELNA 16,56 PVC 22
1 D,T,M 1.012 PODATELNA 17,22 PVC 22
3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 1.016 CHODBA/ ČEKÁRNA 44,17 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 1.023 CHODBA / ČEKÁRNA 0,00 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 1.025 WC-INVALIDA 4,89 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 1.026a PŘEDSÍŇ WC-M-ZAM 2,91 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 1.026b WC-MUŽI-ZAMĚSTNANCI 4,40 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
5 D,T,M 1.027 SCHODIŠTĚ 21,50 KÁMEN 22
3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 1.028 CHODBA 55,90 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 1.034a PŘEDSÍŇ WC 7,06 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 1.034b WC-ŽENY-ZAMĚSTNANCI 4,03 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
3 S,T,M 1.051 OTEVŘENÁ CHODBA 7,50 KERAMICKÁ DLAŽBA 12
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 1.069 PŘEDSÍŇ WC 8,24 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 1.070 WC-ŽENY-POSLUCHAČI 12,61 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
1 D,T,M 1.072 PRACOVNA 18,89 PVC 22
3 D,T,M 1.073 CHODBA 7,80 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
1 D,T,M 1.074 PRACOVNA AP 27,95 PVC 22
3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 1.075 CHODBA 56,71 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
1 D,T,M 1.077 JEDNACÍ MÍSTNOST 19,10 PVC 22
3 D,T,M 1.078 CHODBA 21,98 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
1 D,T,M 1.079 PRACOVNA STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ 15,36 PVC 22
1 D,T,M 1.080 PRACOVNA STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ 15,36 PVC 22
1 D,T,M 1.081 PRACOVNA STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ 15,96 PVC 22
1 D,T,M 1.083 PRACOVNA STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ 15,45 PVC 22
1 D,T,M 1.085 DENNÍ MÍSTNOST 13,97 PVC 22
1 D,T,M 1.086 PRACOVNA VEDOUCÍHO 24,44 PVC 22

5
ÚKLIDOVÉ PRÁCE DLE 
SMLOUVY 1.087 SCHODIŠTĚ 4,92 KÁMEN 1

3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 1.088 CHODBA 87,48 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
1 D,T,M 1.089 SEMINÁRNÍ MÍSTNOST 103,12 PVC 22 + 4 víkend
1 D,T,M 1.090 SEMINÁRNÍ MÍSTNOST 41,02 PVC 22 + 4 víkend
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 1.091 PŘEDSÍŇ WC 1,44 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 1.092 WC-ŽENY-ZAMĚSTNANCI 1,03 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 1.093 PŘEDSÍŇ WC 1,45 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 1.094 WC-MUŽI-ZAM 1,03 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 1.097 CHODBA 55,80 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
3 D,T,M 1.098a OTEVŘENÁ CHODBA 8,94 KÁMEN 22
3 S,T,M 1.098a SCHODIŠTĚ 8,94 KÁMEN 12
1 D,T,M 1.099 PRACOVNA - ODD. KOMUNIKACE 16,76 PVC 22
1 D,T,M 1.100 PRACOVNA - ODD. KOMUNIKACE 15,56 PVC 22
2 S,T,M 1.101 PRACOVNA 16,13 PVC 12
2 S,T,M 1.102 PRACOVNA 16,34 PVC 12
3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 1.113 CHODBA 69,45 KERAMICKÁ DLAŽBA 12

SOUČET PLOCH: 1 062,61

PŘÍLOHA Č. 1 - LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Kateřinská 1. NP



A B C D E F G

KATEGORIE

SPECIFIKACE PRACÍ A 
PRACOVNÍ RYTMUS 
DENNÍHO ÚKLIDU OZNAČENÍ ÚČEL PLOCHA (M2) DRUH PODLAHY

PRŮMĚRNÁ 
PŘEDPOKLÁDANÁ 
ČETNOST ÚKLIDU ZA 

MĚSÍC

3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.001 CHODBA 36,10 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.002 SCHODIŠTĚ 58,55 KÁMEN 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.003 PŘEDSÍŇ WC 8,00 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.004 WC-MUŽI-NÁVŠTĚVY, OŠETŘOVANÍ 12,61 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.013 CHODBA 43,81 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.017 CHODBA 53,10 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.025a PŘEDSÍŇ WC 2,52 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.025b WC - ZAMĚSTNANCI 2,24 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
5 D,T,M 2.027 SCHODIŠTĚ 19,76 KÁMEN 22
3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.028 CHODBA 40,22 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.029 PŘEDSÍŇ WC 6,20 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.030 WC-ŽENY-POSLUCHAČI 4,01 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.031 PŘEDSÍŇ WC 5,12 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.032 WC-MUŽI-POSLUCHAČI 5,08 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.034 CHODBA 28,34 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
1 D,T,M 2.035 KONZULTAČNÍ MÍSTNOST 37,06 PVC 22
3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.036 CHODBA 15,74 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
3 S,T,M 2.037 SKLAD 8,23 PVC 12
1 D,T,M 2.038 PRACOVNA 10,54 PVC 22
1 D,T,M 2.039 PROPEDEUTIKA 79,22 PVC 22
1 D,T,M 2.040 CHODBA 7,52 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
1 D,T,M 2.041 PROPEDEUTIKA 21,13 PVC 22
1 D,T,M 2.042 LABORATOŘ 12,11 PVC 22
5 STM 2.043 SCHODIŠTĚ 11,33 KÁMEN 12
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.044 WC-ŽENY-ZAMĚSTNANCI 0,94 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.045 PŘEDSÍŇ WC 1,85 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.046 WC-MUŽI-ZAMĚSTNANCI 2,13 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.047 PŘEDSÍŇ WC 2,15 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.048 PŘEDSÍŇ WC 7,56 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.049 WC-ŽENY-NÁVŠTĚVY, OŠETŘOVANÍ 12,22 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.050 CHODBA 56,82 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
1 D,T,M 2.052a PRÁVNÍ 19,08 PVC 22
1 D,T,M 2.052b PRÁVNÍ 19,00 PVC 22
1 D,T,M 2.053 PRACOVNA-VĚDA 19,39 PVC 22
1 D,T,M 2.054 PRACOVNA-VĚDA 20,08 PVC 22
1 D,T,M 2.055 CHODBA VĚDA 4,27 PVC 22
1 D,T,M 2.056 PRACOVNA-VĚDA 14,15 PVC 22
1 D,T,M 2.057 PRACOVNA-VĚDA 19,18 PVC 22
2 S,T,M 2.058 CHODBA - HOSPODÁŘSKÉ 4,75 PVC 12
2 S,T,M 2.059 PRACOVNA-HOSPODÁŘSKÉ 15,74 PVC 12
2 S,T,M 2.060 PRACOVNA-HOSPODÁŘSKÉ 17,43 PVC 12
2 S,T,M 2.061 CHODBA - HOSPODÁŘSKÉ 4,83 PVC 12
2 S,T,M 2.062 PRACOVNA-HOSPODÁŘSKÉ 15,98 PVC 12
2 S,T,M 2.063 PRACOVNA-HOSPODÁŘSKÉ 22,05 PVC 12

5
ÚKLIDOVÉ PRÁCE DLE 
SMLOUVY 2.064 SCHODIŠTĚ 4,95 KÁMEN 1

3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.065 CHODBA 106,22 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
2 S,T,M 2.066 PRACOVNA - EKONOM 18,36 PVC 12
2 S,T,M 2.067 CHODBA 12,12 PVC 12
2 S,T,M 2.068 PRACOVNA - GRANTY 15,40 PVC 12
2 S,T,M 2.069 PRACOVNA - GRANTY 16,82 PVC 12
2 S,T,M 2.070 PRACOVNA - GRANTY 17,28 PVC 12
2 S,T,M 2.071 PRACOVNA - GRANTY 19,09 PVC 12
2 S,T,M 2.072 PRACOVNA - GRANTY 16,77 PVC 12
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.075 WC-ŽENY-ZAMĚSTNANCI 0,98 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.076 PŘEDSÍŇ WC 1,41 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.077 WC-MUŽI-ZAMĚSTNANCI 1,19 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.078 PŘEDSÍŇ WC 1,77 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
2 S,T,M 2.079a KUCHYŇKA - FINANČNÍ ODDĚLENÍ 9,60 PVC 12
3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.079c POKLADNA-PŘEDSÍŇ 4,80 PVC 22
2 S,T,M 2.079d CHODBA-FINANČNÍ ODDĚLENÍ 30,48 PVC 12
2 S,T,M 2.079e PRACOVNA - FINANČNÍ ODDĚLENÍ 16,10 PVC 12
2 S,T,M 2.079f PRACOVNA - FINANČNÍ ODDĚLENÍ 16,10 PVC 12
2 S,T,M 2.079g PRACOVNA - FINANČNÍ ODDĚLENÍ 16,10 PVC 12
2 S,T,M 2.079h PRACOVNA - FINANČNÍ ODDĚLENÍ 16,10 PVC 12
2 S,T,M 2.080 PRACOVNA - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 19,49 PVC 12
2 S,T,M 2.081 PRACOVNA - VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 21,67 PVC 12
3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.082 CHODBA 28,52 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
1 D,T,M 2.083 DĚKANÁT 42,81 PARKETY + KOBEREC 22
1 D,T,M 2.084 SEKRETARIÁT 42,59 PARKETY + KOBEREC 22
1 D,T,M 2.085 TAJEMNICE 20,62 PARKETY + KOBEREC 22
2 S,T,M 2.086 PRACOVNA-TO 19,42 PVC 12
2 S,T,M 2.087 PRACOVNA-TO 15,50 PVC 12
3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.088 CHODBA 21,85 KERAMICKÁ DLAŽBA 22

SOUČET PLOCH: 1 382,25

PŘÍLOHA Č. 1 - LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Kateřinská 2. NP



A B C D E F G

KATEGORIE
SPECIFIKACE 
PRACÍ

OZNAČEN
Í ÚČEL

PLOCHA 
(M2) DRUH PODLAHY

PRŮMĚRNÁ 
PŘEDPOKLÁDANÁ 
ČETNOST ÚKLIDU 

ZA MĚSÍC

3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 3.001 CHODBA 38,12 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
5 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 3.002 SCHODIŠTĚ 40,10 KÁMEN 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 3.003 PŘEDSÍŇ WC 8,00 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 3.004 WC-MUŽI-POSLUCHAČI 12,61 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 3.005 CHODBA 44,60 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 3.017 CHODBA 52,94 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
2 D,T,M 3.021 DENNÍ MÍSTNOST VYUČUJÍCÍCH 22,69 PVC 22
2 D,T,M 3.022 DENNÍ MÍSTNOST MEDIKŮ 21,51 PVC 22
3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 3.023 CHODBA 41,16 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 3.025 PŘEDSÍŇ WC 2,52 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 3.026 WC-ZAMĚSTNANCI 2,24 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
5 D,T,M 3.028 SCHODIŠTĚ 19,76 KÁMEN 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 3.029 PŘEDSÍŇ WC 6,98 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 3.030 WC-ŽENY-POSLUCHAČI 3,34 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 3.031 PŘEDSÍŇ WC 3,38 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 3.032 WC-MUŽI-POSLUCHAČI 4,43 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
1 D,T,M 3.033 POSLUCHÁRNA STOMATOLOGIE 168,42 KOBEREC 22 + 4 víkend
3 D,T,M 3.034 CHODBA 18,03 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
1 D,T,M 3.036 PRACOVNA 13,18 PVC 22
1 D,T,M 3.037 PROPEDEUTIKA 79,36 PVC 22
1 D,T,M 3.038 CHODBA 8,15 PVC 22
1 D,T,M 3.039 PROPEDEUTIKA 20,23 PVC 22
1 D,T,M 3.040 PROPEDEUTIKA 12,84 PVC 22
3 D,T,M 3.041 SCHODIŠTĚ 11,33 KÁMEN 22
4 S,T,M 3.042 PŘEDSÍŇ WC 1,46 KERAMICKÁ DLAŽBA 12
4 D,T,M 3.043 WC-ŽENY-POSLUCHAČI 1,03 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 D,T,M 3.044 PŘEDSÍŇ WC 1,97 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 D,T,M 3.045 WC-MUŽI-POSLUCHAČI 1,06 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
2 S,T,M 3.046 PRACOVNA PŘEDNOSTY 38,64 PARKETY 12
2 S,T,M 3.047 SEKRETARIÁT CHEMIE 40,95 PARKETY 12
5 D,T,M 3.048 SCHODIŠTĚ 2,58 PVC 22
2 S,T,M 3.048/1 PRACOVNA 20,76 PVC 12
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 3.049 PŘEDSÍŇ WC 6,81 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 3.050 WC-ŽENY-POSLUCHAČI 9,80 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
1 D,T,M 3.052 VÝUKOVÁ LABORATOŘ 81,73 PVC 22
1 D,T,M 3.053 VÝUKOVÁ LABORATOŘ 78,29 PVC 22
1 D,T,M 3.054 PŘÍPRAVNA 21,21 PVC 22
2 S,T,M 3.055 PRACOVNA 21,87 PVC 12
3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 3.057 CHODBA 56,86 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
5 D,T,M 3.058 SCHODIŠTĚ 4,95 KÁMEN 1
1 D,T,M 3.060 LABORATOŘ 41,42 PVC 22
1 D,T,M 3.061 LABORATOŘ 43,09 PVC 22
3 D,T,M 3.062 CHODBA 6,51 PVC 22
1 D,T,M 3.063 PŘEDSÍŇ 3,46 BETON 22
1 D,T,M 3.064 TKÁŇOVÉ KULTURY 10,69 BETON 22
2 S,T,M 3.064/1 PRACOVNA 20,58 PVC 12
5 S,T,M 3.065 SCHODIŠTĚ 4,27 OCELOVÉ 12
5 S,T,M 3.065/1 SCHODIŠTĚ 4,27 OCELOVÉ 12
2 S,T,M 3.066 PŘEDSÍŇ 6,91 BETON 12
1 D,T,M 3.067 TKÁŇOVÉ KULTŮRY 10,69 BETN 22
2 S,T,M 3.067/1 PRACOVNA 15,86 PVC 12
3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 3.068 CHODBA 104,75 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 3.069 PŘEDSÍŇ WC 2,06 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 3.070 WC-ŽENY-ZAMĚSTNANCI 1,04 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 3.071 PŘEDSÍŇ WC 1,84 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 3.072 WC-MUŽI-ZAMĚSTNANCI 1,05 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
1 D,T,M 3.073 POSLUCHÁRNA 1.CHEMIE 131,88 PVC 22 + 4 víkend
1 D,T,M 3.074 SEMINÁRNÍ MÍSTNOST 72,13 PVC 22 + 4 víkend

1 D,T,M 3.076
LABORATOŘ FLUORESCENTNÍ 
MIKROSKOPIE 14,07 PVC 22

3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 3.078 CHODBA 30,34 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
2 D,T,M 3.079 PRACOVNA 21,66 PVC 22
3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 3.081 CHODBA 22,99 KERAMICKÁ DLAŽBA 22

SOUČET PLOCH: 1 617,45

PŘÍLOHA Č. 1 - LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Kateřinská 3. NP



A B C D E F G

KATEGORIE
SPECIFIKACE 
PRACÍ OZNAČENÍ ÚČEL PLOCHA (M2) DRUH PODLAHY

PRŮMĚRNÁ 
PŘEDPOKLÁDANÁ 
ČETNOST ÚKLIDU 

ZA MĚSÍC

5 D,T,M 4.001 SCHODIŠTĚ 15,56 PVC 22
3 D,T,M 4.002 CHODBA 86,39 PVC 22
2 D,T,M 4.003 ŠATNA SESTRY 22,67 PVC 22
2 D,T,M 4.004 ŠATNA SESTRY 24,95 PVC 22
5 S,T,M 4.007 SCHODIŠTĚ 11,38 KÁMEN 12
2 S,T,M 4.010 PRACOVNA 15,92 PVC 12
2 S,T,M 4.011 PRACOVNA 18,76 PVC 12
2 S,T,M 4.012 PRACOVNA 19,72 PVC 12
2 S,T,M 4.013 PRACOVNA 18,34 PVC 12
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 4.014 PŘEDSÍŇ 2,06 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 4.015 SPRCHA 1,55 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 4.017 WC 1,06 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
2 S,T,M 4.019 PRACOVNA 18,50 PVC 12
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 4.020 PŘEDSÍŇ WC 2,06 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 4.021 WC 1,06 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 4.023 CHODBA 6,70 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
2 S,T,M 4.025 PRACOVNA 18,60 PVC 12
2 S,T,M 4.026 PRACOVNA 18,80 PVC 12
6 D,T,M 4.027 KUCHYŇKA 14,64 PVC 22
2 S,T,M 4.028 PRACOVNA 18,93 PVC 12
2 S,T,M 4.029 PRACOVNA 14,68 PVC 12
2 S,T,M 4.030 PRACOVNA 18,99 PVC 12
2 S,T,M 4.031 PRACOVNA 14,61 PVC 12
2 S,T,M 4.032 PRACOVNA 18,66 PVC 12
2 S,T,M 4.033 PRACOVNA 14,50 PVC 12
2 S,T,M 4.034 PRACOVNA 18,61 PVC 12
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 4.035 PŘEDSÍŇ WC 3,64 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 4.036 WC 2,44 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 4.037 SPRCHA 1,53 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 4.039 PŘEDSÍŇ WC 1,90 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 4.040 WC 1,25 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
2 S,T,M 4.041 PRACOVNA 41,18 PVC 12
2 S,T,M 4.042 PRACOVNA 14,76 PVC 12
2 S,T,M 4.043 PRACOVNA 17,50 PVC 12
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 4.044 PŘEDSÍŇ 1,80 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 4.045 WC 1,20 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 4.046 SPRCHA 1,55 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
2 S,T,M 4.048 PRACOVNA 15,80 PVC 12
2 S,T,M 4.049 PRACOVNA 17,63 PVC 12
2 S,T,M 4.050 PRACOVNA 17,20 PVC 12
2 S,T,M 4.051 PRACOVNA 14,73 PVC 12
2 S,T,M 4.052 PRACOVNA 17,14 PVC 12
2 S,T,M 4.053 PRACOVNA 15,42 PVC 12

SOUČET PLOCH: 624,37

PŘÍLOHA Č. 1 - LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Kateřinská 4. NP



A B C D E F G

KATEGORIE
SPECIFIKACE 
PRACÍ OZNAČENÍ ÚČEL PLOCHA (M2) DRUH PODLAHY

PRŮMĚRNÁ 
PŘEDPOKLÁDANÁ 
ČETNOST ÚKLIDU 

ZA MĚSÍC

3 D,T,M 1.119 CHODBA 49,20 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
2 S,T,M 1.123 PŘEDSÍŇ 4,36 PVC 12
2 S,T,M 1.125b OVT 13,13 PVC 12
2 S,T,M 1.129 ÚKLID 9,00 PVC 12
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 1.130 PŘEDSÍŇ WC 2,91 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 1.131 WC-ŽENY-ZAMĚSTNANCI 2,03 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 1.133 CHODBA 31,92 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
5 D,T,M 1.134 ZRCADLO SCHODIŠTĚ 4,67 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
5 D,T,M 1.135 SCHODIŠTĚ 6,58 KÁMEN 22
3 DENNÍ SLUŽBA, D,T 1.137 VÝTAH 3,58 PVC 22
3 D,T,M 1.138 CHODBA 5,56 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
3 D,T,M 1.143 CHODBA 66,84 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 1.144 PŘEDSÍŇ WC 2,60 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 1.145 WC-MUŽI-ZAMĚSTNANCI 4,37 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 D,T,M 1.146 AUTOKLÁV 8,09 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 D,T,M 1.149 DENNÍ MÍSTNOST 16,85 PVC 22
4 D,T,M 1.158a PŘEDSÍŇ 5,62 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 D,T,M 1.158b YZOTOPY 16,61 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 D,T,M 1.159a ŠATNA MUŽI - LABORANTI 9,34 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 D,T,M 1.159b SPRCHA 5,11 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 D,T,M 1.163a ŠATNA ŽENY - LABORANTKY 13,23 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 D,T,M 1.163b SPRCHA 2,76 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 D,T,M 1.164a LABORATOŘ SPEKTROMETRIE 18,40 PVC 22
4 D,T,M 1.163b SPRCHA ŽENY 2,76 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 D,T,M 1.164a LABORATOŘ SPEKTOMETRIE 18,40 PVC 22
4 D,T,M 1.164b PRACOVNA 13,40 PVC 22

SOUČET PLOCH: 337,32

PŘÍLOHA Č. 1 - LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Na Bojišti 1. NP



Na Bojišti 2. NP
A B C D E F G

KATEGORIE SPECIFIKACE PRACÍ OZNAČENÍ ÚČEL PLOCHA (M2) DRUH PODLAHY

PRŮMĚRNÁ 
PŘEDPOKLÁDANÁ 
ČETNOST ÚKLIDU 

ZA MĚSÍC

3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.089 CHODBA 54,95 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
2 S,T,M 2.090 PRACOVNA TECHNIC. ODDĚLENÍ 32,03 PVC 12
2 S,T,M 2.091 PRACOVNA MAJETEK 32,40 PVC 12
2 S,T,M 2.092 PRACOVNA PAM 20,50 PVC 12
2 S,T,M 2.093 PRACOVNA PAM 19,80 PVC 12
2 S,T,M 2.094 PRACOVNA PAM + MZDOVKA 40,48 PVC 12
2 S,T,M 2.095a PRACOVNA PAM 19,46 PVC 12
2 S,T,M 2.095b PRACOVNA PAM 20,32 PVC 12
2 S,T,M 2.095c CHODBA - PAM 4,98 PVC 12
2 S,T,M 2.095d PRACOVNA PAM 14,25 PVC 12
3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.096 CHODBA 33,60 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.097 PŘEDSÍŇ WC 7,10 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.098a WC-ŽENY-ZAMĚSTNANCI 2,50 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.098b SPRCHA-ŽENY-ZAMĚSTNANCI 1,55 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.099 PŘEDSÍŇ WC 2,89 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.100a WC-DĚKAN 1,89 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.100b SPRCHA 2,16 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.101a PŘEDSÍŇ WC 2,89 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.101b WC-MUŽI-ZAMĚSTNANCI 5,22 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
5 D,T,M 2.102 SCHODIŠTĚ 22,86 KÁMEN 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.104 PŘEDSÍŇ WC 5,09 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.105 WC-MUŽI-POSLUCHAČI 5,31 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.106a PŘEDSÍŇ WC 8,98 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.107 WC-ŽENY-POSLUCHAČI 4,78 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
1 D,T,M 2.108 SEMINÁRNÍ MÍSTNOST 62,89 PVC 22+4 víkend
1 D,T,M 2.109 MALÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST 40,65 PVC 22+4 víkend
1 D,T,M 2.110 PŘEDSÁLÍ/ ŠATNA 41,35 PVC 22+4 víkend
1 D,T,M 2.111 VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST 124,46 PVC 22+4 víkend
2 S,T,M 2.112 PRACOVNA 20,42 PVC 12
3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.113 VRÁTNICE 16,54 PVC 22
3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.115 CHODBA 18,52 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
2 S,T,M 2.116a PŘEDSÍŇ/ ČAJOVÁ KUCHYŇKA 11,54 KERAMICKÁ DLAŽBA 12
2 S,T,M 2.117a PRACOVNA ODBORY 25,85 PVC 12
2 S,T,M 2.117b KONZULTAČNÍ MÍSTNOST 14,96 PVC 12
3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 2.118 CHODBA 76,08 KERAMICKÁ DLAŽBA 22

SOUČET PLOCH: 819,25

PŘÍLOHA Č. 1 - LEGENDA MÍSTNOSTÍ



A B C D E F G

KATEGORIE
SPECIFIKACE 
PRACÍ OZNAČENÍ ÚČEL PLOCHA (M2) DRUH PODLAHY

PRŮMĚRNÁ 
PŘEDPOKLÁDANÁ 
ČETNOST ÚKLIDU 

ZA MĚSÍC

3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 3.082 CHODBA 46,30 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
2 S,T,M 3.086 PRACOVNA 20,94 PVC 12
6 D,T,M 3.088a ŠATNA - ŽENY-LABORANTKY 13,41 PVC 22
4 D,T,M 3.088b UMÝVÁRNA 6,40 PVC 22
6 D,T,M 3.089 DENNÍ MÍSTNOST 21,16 PVC 22
6 D,T,M 3.090a ŠATNA - MUŽI-LABORANTI 13,16 PVC 22
4 D,T,M 3.090b UMÝVÁRNA 6,20 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 3.091 CHODBA 46,98 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 3.092 PŘEDSÍŇ WC 5,39 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 3.093 WC-ŽENY-ZAMĚSTNANCI 2,10 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
5 D,T,M 3.094 SCHODIŠTĚ 23,18 KÁMEN 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 3.096 PŘEDSÍŇ WC 2,21 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 3.098 WC-MUŽI-ZAMĚSTNANCI 4,62 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
2 S,T,M 3.099 PRACOVNA 18,52 PVC 12
2 S,T,M 3.100 PRACOVNA 21,30 PVC 12
3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 3.106 CHODBA 58,45 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
1 D,T,M 3.107 SEMINÁRNÍ MÍSTNOST HISTORICKÁ 129,07 PVC 22

SOUČET PLOCH: 439,39

PŘÍLOHA Č. 1 - LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Na Bojišti 3. NP



A B C D E F G

KATEGORIE
SPECIFIKACE 
PRACÍ OZNAČENÍ ÚČEL PLOCHA (M2) DRUH PODLAHY

PRŮMĚRNÁ 
PŘEDPOKLÁDANÁ 
ČETNOST ÚKLIDU 

ZA MĚSÍC

2 S,T,M 4.061 PRACOVNA 16,90 PVC 12
2 S,T,M 4.063 PRACOVNA 25,42 PVC 12
2 S,T,M 4.064 PRACOVNA 20,50 PVC 12
2 S,T,M 4.065 PRACOVNA 19,98 PVC 12
2 S,T,M 4.066 PRACOVNA 20,94 PVC 12
2 S,T,M 4.067a PRACOVNA 20,58 PVC 12
6 D,T,M 4.067b ŠATNA-ŽENY-LABORANTKY 13,62 PVC 22
4 D,T,M 4.067c UMÝVÁRNA 6,40 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 4.068 CHODBA 45,20 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 4.069 PŘEDSÍŇ WC 5,39 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 4.070 WC-ŽENY-ZAMĚSTNANCI 2,10 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
5 D,T,M 4.071 SCHODIŠTĚ 23,18 KÁMEN 22
3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 4.073 CHODBA 46,96 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 4.074 PŘEDSÍŇ WC 2,21 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 4.076 WC-MUŽI-ZAMĚSTNANCI 4,62 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 D,T,M 4.077 DENNÍ MÍSTNOST 20,79 PVC 22
6 D,T,M 4.078a ŠATNA-MUŽI-LABORANTI 13,16 PVC 22
4 D,T,M 4.078b UMÝVÁRNA 6,18 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
3 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 4.085 CHODBA 58,35 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
3 D,T,M 4.086 CHODBA 14,66 PVC 22
3 D,T,M 4.090 CHODBA 8,92 PVC 22
4 D,T,M 4.092 CHODBA 3,97 PVC 22
6 D,T,M 4.096 FILTR - ŠPINAVÁ ŠATNA 8,50 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
6 D,T,M 4.097 FILTR - SPRCHA 4,54 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
6 D,T,M 4.098 FILTR - ČISTÁ ŠATNA 7,89 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 4.099 PŘEDSÍŇ WC 1,58 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 4.100 WC 0,99 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 D,T,M 4.102 CHODBA 21,20 PVC 22
2 S,T,M 4.103 PRACOVNA 16,72 PVC 12
2 S,T,M 4.104 PRACOVNA 16,80 PVC 12
2 S,T,M 4.105 PRACOVNA 16,85 PVC 12
2 S,T,M 4.106 PRACOVNA 16,68 PVC 12
2 S,T,M 4.107 PRACOVNA 11,52 PVC 12
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 4.108 PŘEDSÍŇ WC 2,05 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 4.109 WC 1,10 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 4.110 PŘEDSÍŇ WC 2,08 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
4 DENNÍ SLUŽBA, D,T,M 4.111 WC 1,05 KERAMICKÁ DLAŽBA 22
2 S,T,M 4.112 PRACOVNA 11,40 PVC 12
2 S,T,M 4.113 PRACOVNA 11,10 PVC 12

SOUČET PLOCH: 552,08

PŘÍLOHA Č. 1 - LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Na Bojišti 4. NP



CENÍK - Další služby poskytované na základě samostatné objednávky

sl. A sl. B sl. C sl. D sl. E

Název služby Jednotka

Počet jednotek / rok 

(odhad pro modelové 

roční náklady)

Cena za jednotku    

(Kč bez DPH)

Cena celkem     

(Kč bez DPH za rok) - 

modelové roční náklady 

(sl. C x sl. D)

Mytí oken oboustranně včetně rámů a parapetů do 5 m 

výšky 
m

2 6500 "DOPLNÍ UCHAZEČ" "DOPLNÍ UCHAZEČ"

Mytí oken oboustranně včetně rámů a parapetů nad 5 

m výšky
m2 2500 "DOPLNÍ UCHAZEČ" "DOPLNÍ UCHAZEČ"

Čištění koberců mokrou cestou m
2 150 "DOPLNÍ UCHAZEČ" "DOPLNÍ UCHAZEČ"

Čištění čalounění židlí kancelářského typu m
2 500 "DOPLNÍ UCHAZEČ" "DOPLNÍ UCHAZEČ"

Čištění světelných zdrojů (zářivky běžného typu o ploše 

cca 0,75 m2) - čištění bočního a vrchního krytu bez 

demontáže a následné montáže svítidla

ks 200 "DOPLNÍ UCHAZEČ" "DOPLNÍ UCHAZEČ"

Praní záclon vč. svěšování a navěšování m
2 100 "DOPLNÍ UCHAZEČ" "DOPLNÍ UCHAZEČ"

Praní závěsů vč. svěšování a navěšování m
2 100 "DOPLNÍ UCHAZEČ" "DOPLNÍ UCHAZEČ"

Čištění žaluzií (vertikálních, textilních) m
2 100 "DOPLNÍ UCHAZEČ" "DOPLNÍ UCHAZEČ"

Vyčištění a vydezinfikování šatních skříněk (odstranění 

nečistot a vymytí skříněk čisticím roztokem, aplikace 

dezinfekce)

ks 514 "DOPLNÍ UCHAZEČ" "DOPLNÍ UCHAZEČ"

Vysátí prachu z knih v knihovnách a depozitářích 

(vysavačem po vyjmutí knih z regálů a vrácení zpět)
bm 800 "DOPLNÍ UCHAZEČ" "DOPLNÍ UCHAZEČ"

Polymerizace PVC (odmytí, neutralizace a nanesení 

polymeru, ruční dočištění)
m2 1195 "DOPLNÍ UCHAZEČ" "DOPLNÍ UCHAZEČ"

Úklid po malířských a údržbářských pracích hod. 50 "DOPLNÍ UCHAZEČ" "DOPLNÍ UCHAZEČ"

SOUČET

"DOPLNÍ UCHAZEČ"NC (MIMOŘÁDNÝ ÚKLID)  (= součet položek ve sloupci E)

Příloha č.3 Smlouvy o dílo k VZ inter. č. 5150023 "Provádění úklidových služeb v objektech na adrese Kateřinská 32 - Na Bojišti 3 a U Nemocnice 

4, Praha 2"
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Příloha č. 3 Zadávací dokumentace k VZ č. 5150023 

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA 
Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

(DÁLE JEN „ZÁKON“) 

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Druh VZ Podlimitní Dle předmětu VZ Služby 

Interní číslo VZ 5150023 Zadávací řízení Zjednodušené podlimitní zadávací 

řízení 

Název veřejné zakázky: 

Provádění úklidových služeb v objektech 
na adrese Kateřinská 32 - Na Bojišti 3 a U 
Nemocnice 4, Praha 2

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Obchodní firma nebo název: 
Univerzita Karlova v Praze 

veřejný zadavatel dle § 2 odst. 2 písm. d) zákona 

Sídlo: 
Ovocný trh 560/3 – 5, 116 36 Praha 1, Česká 

republika 

Součást dle § 22 odst. 1 písm. a) z.č. 

111/1998 Sb., ve znění pozd. předpisů: 

1. lékařská fakulta, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2,

Česká republika 

Právní forma zadavatele: veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., 

v plat. znění, nezapisuje se do obchodního rejstříku  

IČO, DIČ: 00216208, CZ00216208 

Osoba oprávněná jednat jménem či za 

zadavatele: 

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

Kontaktní osoba pro účely zadávacího řízení 
XXX 

3. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen „KD“) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob 

prokázání splnění kvalifikačních předpokladů.  
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3.1 Kvalifikační předpoklady 

Kvalifikovaným dle § 50 odst. 1 zákona pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: 

a) Splní základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona,

b) splní profesní kvalifikační předpoklady podle § 54 zákona,

c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku a

d) splní technické kvalifikační předpoklady podle § 56 zákona.

3.2 Prokázání splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele 

Pokud není dle § 51 odst. 4 zákona dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace 

požadované zadavatelem dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění 

kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Subdodavatelem se v souladu 

s ustanovením § 17 písm. i) zákona rozumí osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné 

zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. V souladu s 

ustanovením § 1935 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, plní-li 

dodavatel svůj závazek pomocí jiné osoby, tj. osoby subdodavatele, odpovídá tak, jako by závazek plnil 

sám. 

Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit: 

a) Doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona a

profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona subdodavatelem,

b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění

určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel

oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel

prokázal splnění kvalifikace dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace dle § 54 písm. a) 

zákona, tj. výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, 

pokud je v ní zapsán. 

3.3 Prokázání splnění kvalifikace v případě podání společné nabídky 

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem 

podávají či hodlají podat společnou nabídku, je dle § 51 odst. 5 zákona každý z dodavatelů povinen 

prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona 

a profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace dle 

§ 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování

splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se použije § 51 odst. 4 zákona 

obdobně. 

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn dle § 51 odst. 5 zákona společně několika 

dodavateli, jsou zadavateli dle § 51 odst. 6 zákona povinni předložit současně s doklady prokazujícími 

splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé 

budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s 

veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu 
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trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. 

3.4 Prokázání splnění kvalifikace u zahraničního dodavatele 

V případě, že nevyplývá ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje dle § 51 odst. 7 zákona 

zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa 

podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se 

podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý 

doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným 

prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa 

podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení.  

Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením 

jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká 

republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než 

českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České 

republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na 

doklady ve slovenském jazyce. 

3.5 Seznam kvalifikovaných dodavatelů 

V případě, že dodavatel předloží zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů dle 

§ 125 a násl. zákona ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis ze seznamu

kvalifikovaných dodavatelů prokázání splnění: 

a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 nebo 2 zákona a

b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d) zákona v tom rozsahu, v jakém

doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky

veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné

zakázky.

V případě, že si zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení vyhradil, že splnění kvalifikace dle § 

53 odst. 1 písm. f) až h) zákona musí být prokázáno předložením jednoho či více dokladů dle § 53 odst. 3 

zákona, pak splnění této kvalifikace nemůže být dle § 127 odst. 3 zákona prokázáno výpisem ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů.  

Zadavatel je povinen dle § 127 odst. 4 zákona přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, 

pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. 

3.6 Systém certifikovaných dodavatelů 

V případě, že dodavatel předloží zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů 

dle § 133 a násl. zákona, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhůtě pro prokázání 

splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění 

kvalifikace (§ 52 zákona), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění 

kvalifikace dodavatelem. 
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3.7 Zahraniční seznam dodavatelů 

Zadavatel přijme za podmínek stanovených v § 143 zákona výpis ze zahraničního seznamu dodavatelů 

popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského 

hospodářského prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropskou unií 

nebo Českou republikou v případě, pokud má zahraniční dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě 

bydliště, ve státě, ve kterém byl výpis ze zahraničního seznamu dodavatelů či zahraniční certifikát vydán. 

Výpis ze zahraničního seznamu dodavatelů nesmí být starší 3 měsíců, zahraniční certifikát musí být 

platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání kvalifikace. Výpisem ze zahraničního seznamu dodavatelů či 

zahraničním certifikátem dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, popřípadě splnění její příslušné části, 

v rozsahu stanoveném dle § 143 odst. 3 zákona. 

3.8 Pravost a stáří dokladů 

Pokud není zákonem stanoveno jinak, předkládá dle § 57 odst. 1 zákona dodavatel kopie dokladů 

prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel je oprávněn před uzavřením smlouvy požadovat předložení 

originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Uchazeč, se kterým má být 

uzavřena smlouva dle § 82 zákona, je povinen je před uzavřením smlouvy předložit. 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí 

být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů dle § 57 odst. 2 zákona. 

V případě, kdy zákon nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného 

prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat zákonem 

a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno 

osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby 

oprávněné jednat jménem či za dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v 

úředně ověřené kopii. 

3.9 Změny v kvalifikaci dodavatele 

Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je 

dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně 

oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném 

rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti veřejnému zadavateli. Veřejný zadavatel 

může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout. 

Povinnost podle předchozího odstavce se dle § 58 odst. 2 zákona vztahuje obdobně na uchazeče, se 

kterým je v souladu s rozhodnutím zadavatele dle § 81 možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření 

smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné 

dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy. 

3.10 Lhůta pro prokázání splnění kvalifikace 

Ve zjednodušeném podlimitním řízení je dodavatel povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro 

podání nabídek.  
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3.11 Prokazování splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení 

Tato veřejná zakázka je zadávána formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zákona. Dle § 62 

odst. 3 zákona ve zjednodušeném podlimitním řízení uchazeči prokazují splnění kvalifikačních 

předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu je zřejmé, že dodavatel kvalifikační 

předpoklady požadované zadavatelem splňuje. 

Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením 

předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, které 

nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. Nesplnění této povinnosti se považuje 

za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona. 

Uchazeči tedy v  nabídce dokládají splnění kvalifikace pouze čestným prohlášením, požadované 

dokumenty ke splnění kvalifikačních předpokladů uvedené v této zadávací dokumentaci (a to originály 

nebo ověřené kopie) předkládá pouze vybraný uchazeč před podpisem smlouvy. Uchazeči však mohou 

dle svého uvážení předložit i níže uvedené doklady k prokázání kvalifikace již v nabídce.  

Pro zpracování čestného prohlášení do nabídky zadavatel doporučuje uchazečům použít přílohu č. 

1 této kvalifikační dokumentace, tj. vzorový text Čestného prohlášení o splnění kvalifikačních 

předpokladů. 

4. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

a) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) zákona splňuje dodavatel, který nebyl

pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny,

trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti,

podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně

případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k

zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento

předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního

orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická

osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý

člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční

právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene

splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační

předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla,

místa podnikání či bydliště.

K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel (resp. vybraný uchazeč

před podpisem smlouvy – viz čl. 3.11 této kvalifikační dokumentace) dle § 53 odst. 3 písm. a) zákona

výpis z evidence Rejstříku trestů.

b) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. b) zákona splňuje dodavatel, který nebyl

pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání

dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání

takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická

osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem

dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
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splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této 

právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své 

organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž 

vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve 

vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště. 

K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel (resp. vybraný uchazeč 

před podpisem smlouvy – viz čl. 3.11 této kvalifikační dokumentace) dle § 53 odst. 3 písm. a) zákona 

výpis z evidence Rejstříku trestů. 

c) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. c) zákona splňuje dodavatel, který

v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle

zvláštního právního předpisu.

K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle 

§ 53 odst. 3 písm. d) zákona čestné prohlášení dodavatele. Z obsahu čestného prohlášení musí být

zřejmé, že dodavatel splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem. 

d) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. d) zákona splňuje dodavatel, vůči jehož

majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě

nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující

nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle 

§ 53 odst. 3 písm. d) zákona čestné prohlášení dodavatele. Z obsahu čestného prohlášení musí být

zřejmé, že dodavatel splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem. 

e) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. e) zákona splňuje dodavatel, který není

v likvidaci.

K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle 

§ 53 odst. 3 písm. d) zákona čestné prohlášení dodavatele. Z obsahu čestného prohlášení musí být

zřejmé, že dodavatel splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem. 

f) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona splňuje dodavatel, který nemá v

evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa

podnikání či bydliště dodavatele.

K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel (resp. vybraný uchazeč 

před podpisem smlouvy – viz čl. 3.11 této kvalifikační dokumentace) dle § 53 odst. 3 písm. b) zákona 

potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestné prohlášení. Z obsahu 

čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad 

požadovaný zadavatelem. 
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g) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. g) zákona splňuje dodavatel, který nemá

nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v

zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle 

§ 53 odst. 3 písm. d) zákona čestné prohlášení dodavatele. Z obsahu čestného prohlášení musí být

zřejmé, že dodavatel splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem. 

h) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. h) zákona splňuje dodavatel, který nemá

nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel (resp. vybraný uchazeč 

před podpisem smlouvy – viz čl. 3.11 této kvalifikační dokumentace) dle § 53 odst. 3 písm. c) zákona 

potvrzení příslušného orgánu či instituce. 

i) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. i) zákona splňuje dodavatel, který nebyl v

posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné

opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zákona požadováno prokázání

odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost

prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje

se tento předpoklad na tyto osoby.

Zadavatel nepožaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. d) zákona, 

nepožaduje tedy prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu čestným prohlášením dle § 

53 odst. 3 písm. d) zákona. 

j) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona splňuje dodavatel, který není

veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle 

§ 53 odst. 3 písm. d) zákona čestné prohlášení dodavatele. Z obsahu čestného prohlášení musí být

zřejmé, že dodavatel splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem. 

k) Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. k) zákona splňuje dodavatel, kterému

nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle

zvláštního právního předpisu.

K prokázání tohoto základního kvalifikačního předpokladu předloží dodavatel dle 

§ 53 odst. 3 písm. d) zákona čestné prohlášení dodavatele. Z obsahu čestného prohlášení musí být

zřejmé, že dodavatel splňuje příslušný základní kvalifikační předpoklad požadovaný zadavatelem. 
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Dodavatel v nabídce prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů způsobem uvedeným 

v bodě 3.11 této zadávací dokumentace, výše uvedené doklady (dle § 53 odst. 3 zákona) je povinen 

předložit zadavateli pouze vybraný uchazeč před podpisem smlouvy.  

Pro zpracování čestného prohlášení do nabídky zadavatel doporučuje uchazečům použít přílohu č. 
1 této kvalifikační dokumentace, tj. vzorový text Čestného prohlášení o splnění kvalifikačních 
předpokladů. 

5. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

a) Splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) zákona prokáže dodavatel, který

předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence,

pokud je v ní zapsán.

b) Splnění profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. b) zákona prokáže dodavatel, který
předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Dodavatel v nabídce prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů způsobem uvedeným 

v bodě 3.11 této zadávací dokumentace, tj. čestným prohlášením. Výše uvedené doklady (dle § 54 

písm. a) a b) zákona) je povinen předložit zadavateli pouze vybraný uchazeč před podpisem 

smlouvy. Uchazeči však mohou dle svého uvážení předložit tyto doklady již v nabídce. 

Pro zpracování čestného prohlášení do nabídky zadavatel doporučuje uchazečům použít přílohu č. 
1 této kvalifikační dokumentace, tj. vzorový text Čestného prohlášení o splnění kvalifikačních 
předpokladů. 

6. EKONOMICKÁ A FINANČNÍ ZPŮSOBILOST DODAVATELE

Dodavatel v souladu s § 50 odst. 1 písm. c) zákona předloží čestné prohlášení o své ekonomické a 

finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou 

jednat jménem či za dodavatele a z jeho obsahu musí vyplývat, že dodavatel splňuje požadavek 

zadavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat jménem či za 

dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii. 

Pro zpracování čestného prohlášení do nabídky zadavatel doporučuje uchazečům použít přílohu č. 
1 této kvalifikační dokumentace, tj. vzorový text Čestného prohlášení o splnění kvalifikačních 
předpokladů. 
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7. TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

7.1 Dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona: 

Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 5 písm. a) zákona: 

Dodavatel předloží seznam významných služeb realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech 

s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být: 

1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli,

nebo

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému

zadavateli, nebo

3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné

osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 5 písm. b) zákona: 

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu ve formě čestného 

prohlášení včetně příslušných příloh, z nichž bude patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního 

předpokladu. 

Vymezení minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu 

a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 5 písm. c) zákona: 

Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech realizoval alespoň 3 

významné služby obdobného charakteru a rozsahu, z toho alespoň 2 služby ve školském zařízení či jiném 

zařízení obdobného typu (pracovny, knihovny, posluchárny, laboratoře). 

Službou obdobného charakteru a rozsahu se rozumí služba/dílčí služby, jejímž/jejichž předmětem byly 

úklidové práce ve finančním rozsahu min. 1.000.000,- Kč bez DPH. Stanovený celkový finanční rozsah 

1.000.000,- Kč bez DPH je splněn dodavatelem i součtem dílčích služeb pro jednoho objednatele 

realizovaných dodavatelem v průběhu kalendářního roku. 

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že pro účely tohoto ustanovení je uvedené období posledních tří let 
počítáno zpětně od posledního dne lhůty pro podání nabídek. 

Tzn., že pokud uchazeč prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 2 písm. 

a) zákona uvedením významných služeb realizovaných v období r. 2012 a 2015, je nutné, aby tyto

významné služby (resp. dílčí služby realizované pro jednoho objednatele v průběhu jednoho kalendářního 

roku) byly realizovány v  posledních třech letech od posledního dne lhůty pro podání nabídek. 

7.2 Dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona: 

Rozsah požadovaných informací a dokladů dle § 56 odst. 5 písm. a) zákona: 

Dodavatel předloží seznam zaměstnanců, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky. 
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Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 5 písm. b) zákona: 

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu ve formě čestného 

prohlášení, z něhož bude patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu. 

Vymezení minimální úrovně tohoto kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu 

a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 5 písm. c) zákona: 

Dodavatel splňuje tento kvalifikační předpoklad, pokud má k dispozici pro plnění veřejné zakázky min. 18  

zaměstnanců, a to: 

 min. 12 zaměstnanců pro pravidelný úklid v budově Kateřinská 32/Na Bojišti 3, z toho min. 2

zaměstnance pro provádění denní služby,

 min. 5 zaměstnanců pro úklid v budově U Nemocnice 4 (vč. laboratoře), z toho min. 1

zaměstnance pro provádění denní služby.

 min. 1 vedoucího pracovníka pro zajištění organizace práce a pro provádění pravidelných

kontrol kvality provedených prací a dodržování smluvních podmínek zaměstnanci zhotovitele.

7.3 Prokázání technických kvalifikačních předpokladů v nabídce 

Dodavatel v nabídce prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů způsobem 

uvedeným v bodě 3.11 této zadávací dokumentace. 

Pro zpracování čestného prohlášení do nabídky zadavatel doporučuje uchazečům použít přílohu č. 
1 této kvalifikační dokumentace, tj. vzorový text Čestného prohlášení o splnění kvalifikačních 
předpokladů, a přiložit jako přílohu tohoto čestného prohlášení kopie osvědčení, z nichž bude 
zřejmé splnění těchto kvalifikačních předpokladů. Originály nebo úředně ověřené kopie těchto 
osvědčení je povinen předložit zadavateli pouze vybraný uchazeč před podpisem smlouvy. 

Zadavatel výslovně upozorňuje, že v případě zjištění uvedení nepravdivých údajů v nabídce či 

v rámci poskytnutí součinnosti dle § 62 odst. 3 zákona bude postupováno v souladu s 

ustanovením § 82 odst. 8 zákona. 

8. DOKLADY K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PŘEDKLÁDANÉ VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM PŘED

PODPISEM SMLOUVY

V souladu s § 62 odst. 3 zákona je vítězný uchazeč povinen před podpisem smlouvy předložit tyto doklady 
v originále nebo v úředně ověřené kopii (pokud je nepředložil již v nabídce): 

a) originál čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1
písm. c) až e), g), j) a k) zákona – ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky, 

b) výpis z evidence Rejstříku trestů pro právnickou osobu a všechny členy statutárního orgánu
uchazeče – originál nebo ověřená kopie dle § 53 odst. 3 písm. a) –  ne starší 90 dnů ke 
dni podání nabídky), 

c) originál čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1
písm. f) (o neexistenci daňových nedoplatků ve vztahu ke spotřební dani) – ne starší 90 dnů 
ke dni podání nabídky), 

d) potvrzení příslušného finančního úřadu o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle
§ 53 odst. 1 písm. f) – originál nebo ověřená kopie – ne starší 90 dnů ke dni podání
nabídky, 
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e) potvrzení příslušného orgánu či instituce o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle
§ 53  odst. 1 písm. h) – originál nebo ověřená kopie -  ne starší 90 dnů ke dni podání
nabídky, 

f) výpis z obchodního rejstříku (viz odst. 5 písm. a) této zadávací dokumentace – originál nebo
úředně ověřená kopie – ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky, 

g) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (viz odst. 5 písm. b)
této kvalifikační dokumentace) – originál nebo úředně ověřená kopie, 

h) doklad dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona (viz odst. 7.1 této kvalifikační dokumentace), tj.
seznam nejméně 3 obdobných služeb, které uchazeč realizoval v posledních 3 letech od  
posledního dne lhůty pro podání nabídky, s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, včetně 
příloh (osvědčení) – originál nebo úředně ověřená kopie. 

i) Doklad dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona (viz odst. 7.2 této kvalifikační dokumentace), tj.
seznam zaměstnanců, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky  – originál nebo 
úředně ověřená kopie. 

9. PŘÍLOHY

Příloha č. 1 – vzorový text Čestného prohlášení o splnění kvalifikačních 

předpokladů 
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Příloha č. 1 

kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce 
inter. č. 5150023 s názvem: 

„Provádění úklidových služeb v objektech na adrese 
Kateřinská 32 - Na Bojišti 3 a U Nemocnice 4, Praha 2“ 

(dále jen „kvalifikační dokumentace) 

Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů 
(vzorový text) 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Uchazeč [obchodní firma/název/jméno; sídlo/místo podnikání/místo trvalého pobytu; IČO] o veřejnou 

zakázku „Provádění úklidových služeb v objektech na adrese Kateřinská 32 - Na Bojišti 3 a U 

Nemocnice 4, Praha 2“ čestně prohlašuje, že splňuje základní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 53 

odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 

neboť je uchazečem:  

 který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké

skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné

činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového

podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném

činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou

osobu, splňuje tento požadavek jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen

statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu

dodavatele právnická osoba, splňuje tento požadavek jak tato právnická osoba, tak statutární

orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o

účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle

tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedení této organizační složky; tento

základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky,

tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

 který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, splňuje tento požadavek jak tato
právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tento
požadavek jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím
své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob
rovněž vedení této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

 který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,

 vůči jehož majetku neprobíhá, nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek
byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

 který není v likvidaci,

 který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

 který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

 který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště
dodavatele,

 který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

 kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální
práce podle zvláštního právního předpisu.

V [místo podpisu], dne [datum] 

[Jméno/a a vlastnoruční podpis/y osoby nebo oprávněných osob, uvedený v souladu se způsobem 
určeným v obchodním rejstříku nebo v obdobném rozsahu]. 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
o splnění profesních kvalifikačních předpokladů

Uchazeč  [obchodní firma/název/jméno; sídlo/místo podnikání/místo trvalého pobytu; IČO] 
o veřejnou zakázku „Provádění úklidových služeb v objektech na adrese Kateřinská 32 - Na
Bojišti 3 a U Nemocnice 4, Praha 2“   

čestně prohlašuje, že splňuje profesní kvalifikační předpoklady ve smyslu § 54 zákona a čl. 5 

kvalifikační dokumentace a že před podpisem smlouvy předloží originál nebo úředně ověřenou kopii: 

a) výpisu z obchodního rejstříku či výpisu z jiné obdobné evidence, který nesmí být starší než 90

kalendářních dnů před termínem pro podání nabídek, 

b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím

předmětu zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 

V [místo podpisu], dne [datum] 

[Jméno/a a vlastnoruční podpis/y osoby nebo oprávněných osob, uvedený v souladu se způsobem 
určeným v obchodním rejstříku nebo v obdobném rozsahu]. 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

Uchazeč  [obchodní firma/název/jméno; sídlo/místo podnikání/místo trvalého pobytu; IČO] 
o veřejnou zakázku „Provádění úklidových služeb v objektech na adrese Kateřinská 32 - Na
Bojišti 3 a U Nemocnice 4, Praha 2“  

čestně prohlašuje, že je uchazečem, který splňuje ekonomickou a finanční způsobilost dle § 50 odst. 
1, písm. c) zákona, neboť je ekonomicky a finančně způsobilý splnit tuto veřejnou zakázku, a dále 
čestně prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly v budoucnosti zpochybnit 
jeho ekonomickou a finanční způsobilost splnit předmět této veřejné zakázky. 

Uchazeč si je rovněž vědom skutečnosti, že uvedením nepravdivých údajů by se dopustil správního 
deliktu dodavatele ve smyslu § 120a zákona. 

V [místo podpisu], dne [datum] 

[Jméno/a a vlastnoruční podpis/y osoby nebo oprávněných osob, uvedený v souladu se způsobem 
určeným v obchodním rejstříku nebo v obdobném rozsahu]. 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

o splnění technických kvalifikačních předpokladů

Uchazeč [obchodní firma/název/jméno; sídlo/místo podnikání/místo trvalého pobytu; IČO] 
o veřejnou zakázku „Provádění úklidových služeb v objektech na adrese Kateřinská 32 - Na
Bojišti 3 a U Nemocnice 4, Praha 2“ 

čestně prohlašuje, že je uchazečem, který splňuje technické kvalifikační předpoklady v rozsahu 
požadovaném zadavatelem uvedené v čl. 7. kvalifikační dokumentace k této veřejné zakázce. 

Podle § 62 odst. 3 zákona  „ve zjednodušeném podlimitním řízení se splnění kvalifikačních předpokladů 
prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační 
předpoklady požadované zadavatelem splňuje“. „Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle 
§ 82, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů
prokazujících splnění kvalifikace“. 

V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci 
čestným prohlášením, z jehož obsahu vyplývá, jakými doklady disponuje. 

Uchazeč tímto čestně prohlašuje, že splňuje technické kvalifikační předpoklady (vymezené v čl. 7.1. 
kvalifikační dokumentace), neboť se jedná o dodavatele, který realizoval alespoň 3 významné služby 
za poslední 3 roky (dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona a čl. 7.1. kvalifikační dokumentace) a může prokázat 
realizaci těchto služeb předložením dokladů dle §  56 odst. 2 písm. a) zákona), a dále  má k dispozici 
pro plnění veřejné zakázky min. 18  pracovníků ( dle § 56 odst. 2 písm. b) zákona a  čl. 7.2. kvalifikační 
dokumentace), jejichž jmenný seznam předloží  před podpisem smlouvy v rámci součinnosti dle § 62 
odst. 3 zákona. 

1) Uchazeč čestně prohlašuje, že realizoval tyto významné služby v souladu s min.
úrovní stanovenou v čl. 7.1 kvalifikační dokumentace: 

V rámci čestného prohlášení uchazeč vyplní tuto tabulku: 

Název nebo 
označení 
zakázky 

Objednatel a kontaktní osoba 
objednatele 

Doba realizace 
zakázky (datum 
realizace nebo od – do 
v případě součtu 
dílčích služeb pro 
jednoho objednatele)  
(uveďte min. měsíc, 
rok)

Finanční objem 
zakázky  
nebo součet dílčích 
plnění pro jednoho 
objednatele za 
kalendářní rok 
- v Kč bez DPH 

VYPLNÍ 
UCHAZEČ 

VYPLNÍ UCHAZEČ VYPLNÍ UCHAZEČ VYPLNÍ UCHAZEČ 

VYPLNÍ 
UCHAZEČ 

VYPLNÍ UCHAZEČ VYPLNÍ UCHAZEČ VYPLNÍ UCHAZEČ 

VYPLNÍ 
UCHAZEČ 

VYPLNÍ UCHAZEČ VYPLNÍ UCHAZEČ VYPLNÍ UCHAZEČ 

Jako přílohu tohoto čestného prohlášení dokládá uchazeč kopie osvědčení objednatelů nebo 
jiných dokladů dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona. 
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V rámci čestného prohlášení uchazeč vyplní tuto tabulku, ve které uvede identifikaci osvědčení o 
realizaci významných zakázek: 

Název dokladu 
(osvědčení)  

Označení osoby, která doklad 
vyhotovila (včetně kontaktní osoby) 

Datum 
vyhotovení 
dokladu 

Označení služeb 
poskytnutých 
dodavatelem  

VYPLNÍ 
UCHAZEČ 

VYPLNÍ UCHAZEČ VYPLNÍ 
UCHAZEČ 

VYPLNÍ UCHAZEČ 

VYPLNÍ 
UCHAZEČ 

VYPLNÍ UCHAZEČ VYPLNÍ 
UCHAZEČ 

VYPLNÍ UCHAZEČ 

VYPLNÍ 
UCHAZEČ 

VYPLNÍ UCHAZEČ VYPLNÍ 
UCHAZEČ 

VYPLNÍ UCHAZEČ 

2) Uchazeč čestně prohlašuje, že má k dispozici pro plnění veřejné zakázky min. 18
pracovníků, jejichž jmenný seznam předloží zadavateli před podpisem smlouvy v rámci 
poskytnutí součinnosti dle § 62 odst. 3 zákona. 

Dodavatel prohlašuje, že si je vědom všech důsledků plynoucích z předložení nepravdivých nebo 
neúplných informací.  V případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvhodnější, zavazuje se 
poskytnout zadavateli součinnost před uzavřením smlouvy tak, že doloží v zákonem dané lhůtě doklady 
prokazující splnění kvalifikace v originále nebo v úředně ověřené kopii. 

Příloha 

Kopie osvědčení objednatelů nebo jiných dokladů dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona 

V [místo podpisu], dne [datum] 

[Jméno/a a vlastnoruční podpis/y osoby nebo oprávněných osob, uvedený v souladu se způsobem 
určeným v obchodním rejstříku nebo v obdobném rozsahu]. 



Příloha č. 4 Zadávací dokumentace k VZ č. 5150023– Vzorový text Čestného prohlášení dle § 

68 odst. 3 zákona 

Čestné prohlášení uchazeče dle § 68 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

Uchazeč o veřejnou zakázku „Provádění úklidových služeb v objektech na adrese Kateřinská 32 
- Na Bojišti 3 a U Nemocnice 4, Praha 2“  [uchazeč doplní - obchodní firma/název/jméno; sídlo/místo 
podnikání/místo trvalého pobytu; IČO] 

čestně prohlašuje, že: 

a) ***nelze sestavit seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních
3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném
poměru u zadavatele ve smyslu § 68 odst. 3 písm. a) zákona, neboť takové osoby neexistují,

a) *** (v případě, že takové osoby existují, je uchazeč povinen v tomto bodu prohlášení uvést jejich
seznam),
uvádí tento pravdivý seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v
posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či
obdobném poměru u zadavatele ve smyslu § 68 odst. 3 písm. a) zákona:

………………………………………..
………………………………………..  (doplní uchazeč dle skutečnosti) 

b) ***nelze sestavit seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 %
základního kapitálu, neboť níže podepsaný uchazeč není akciovou společností,

b)***uvádí tento pravdivý seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 
10 % základního kapitálu: 

……………………………………….. 
………………………………………..  (doplní uchazeč, je-li akciovou společností) 

c) jsem neuzavřel a ani v budoucnosti neuzavřu zakázanou kartelovou dohodu ve smyslu § 3 zákona
č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů v souvislosti s předmětnou veřejnou zakázkou. 

V [místo podpisu], dne [datum] 

[Jméno/a a vlastnoruční podpis/y osoby nebo oprávněných osob, uvedený v souladu se způsobem 
určeným v obchodním rejstříku nebo v obdobném rozsahu]. 

***  uchazeč vyplní body a) a b)  tohoto prohlášení dle skutečnosti (nehodící se škrtne 

nebo vypustí) 



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  NAŠE ZNAČKA  DATUM        VYŘIZUJE/LINKA       

XXX 19.10.2015 

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Kateřinská 32, 121 08  Praha 2 

Tel.: 224 961 111 

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208 

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Název a sídlo zadavatele: 

Univerzita Karlova v Praze 

Praha 1, Ovocný trh 560/3-5, PSČ 116 36

týká se 

1.lékařské fakulty

Praha 2, Kateřinská 1660/32, PSČ 121 08 

Název veřejné zakázky: 
Provádění úklidových služeb v objektech na

adrese Kateřinská 32 - Na Bojišti 3

a U Nemocnice 4, Praha 2 

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení 

Interní číslo veřejné zakázky 5150023 

Dodatečná informace č. 1:

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že soubor ve formátu .xls, který byl dne 02.10.2015 uveřejněn na 

profilu zadavatele https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil1.LFUK 

pod názvem „Priloha_c_3_SOD_Dalsi_sluzby“, obsahuje navíc kromě Přílohy č. 3 vzorového textu 

smlouvy o dílo ještě další dva listy s názvem „REKAPITULACE“ a „Hlavní budova (SO001)“.  

Tyto listy se však k výše uvedené veřejné zakázce nevztahují, byly v tomto souboru obsaženy a 

následně zveřejněny pouze z důvodu administrativního pochybení.  

Zadavatel žádá dodavatele, aby tyto omylem zveřejněné listy nebrali v úvahu a při zpracování své 

nabídky je nijak nepoužili. 



Přílohou č. 3 vzorového textu smlouvy o dílo je v uveřejněném souboru ve formátu .xls

(„Priloha_c_3_SOD_Dalsi_sluzby“) pouze list s názvem „Ceník – Další služby“, který je rovněž 

součástí dokumentu s názvem „Zadavaci_dokumentace_vc_priloh_p“ uveřejněného ve formátu .pdf na 

profilu zadavatele https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil1.LFUK dne 02.10.2015. 

V návaznosti na výše uvedenou informaci zadavatel upravuje soubor ve formátu .xls s názvem 

„Priloha_c_3_SOD_Dalsi_sluzby“ (jedná se pouze o odstranění prvních dvou listů, které  

se této veřejné zakázky netýkají).  

Upravený soubor ve formátu .xls s názvem „Priloha_c_3_SOD_Dalsi_sluzby_upraveno“ je 

přílohou č. 1 těchto dodatečných informací č. 1 k zadávacím podmínkám. 

Dodatečná informace č. 2:

Vzhledem k  dodatečné informaci č. 1 zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a stanovil

nový termín pro podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami takto:

Konec lhůty pro podání nabídek: Datum: 05.11.2015 Hodina: 09:30 hod 

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v termínu:

Datum: 05.11.2015

Hodina: 09:30 hod 

Místo:    přízemí, číslo 2.109, malá zasedací místnost, Na Bojišti 3, 121 08 Praha 2 

Příloha č. 1 Dodatečné informace č.1
Příloha č. 3 vzorového textu SOD „Ceník - další služby poskytované na základě samostatné objednávky“ 

ve formátu .xls 

- soubor s názvem „Priloha_c_3_SOD_Dalsi_sluzby_upraveno“ 

     XXX  vedoucí oddělení 

veřejných zakázek 



CENÍK - Další služby poskytované na základě samostatné objednávky

sl. A sl. B sl. C sl. D sl. E

Název služby Jednotka
Počet jednotek / rok 

(odhad pro modelové 
roční náklady)

Cena za jednotku  
(Kč bez DPH)

Cena celkem      
(Kč bez DPH za rok) - 

modelové roční 
náklady    (sl. C x sl. D)

Mytí oken oboustranně včetně rámů a parapetů do 5 
m výšky m2 6500 "DOPLNÍ UCHAZEČ" "DOPLNÍ UCHAZEČ"

Mytí oken oboustranně včetně rámů a parapetů nad 5 
m výšky

m2 2500 "DOPLNÍ UCHAZEČ" "DOPLNÍ UCHAZEČ"

Čištění koberců mokrou cestou m2 150 "DOPLNÍ UCHAZEČ" "DOPLNÍ UCHAZEČ"

Čištění čalounění židlí kancelářského typu m2 500 "DOPLNÍ UCHAZEČ" "DOPLNÍ UCHAZEČ"

Čištění světelných zdrojů (zářivky běžného typu o 
ploše cca 0,75 m2) - čištění bočního a vrchního krytu 
bez demontáže a následné montáže svítidla

ks 200 "DOPLNÍ UCHAZEČ" "DOPLNÍ UCHAZEČ"

Praní záclon vč. svěšování a navěšování m2 100 "DOPLNÍ UCHAZEČ" "DOPLNÍ UCHAZEČ"

Praní závěsů vč. svěšování a navěšování m2 100 "DOPLNÍ UCHAZEČ" "DOPLNÍ UCHAZEČ"

Čištění žaluzií (vertikálních, textilních) m2 100 "DOPLNÍ UCHAZEČ" "DOPLNÍ UCHAZEČ"

Vyčištění a vydezinfikování šatních skříněk 
(odstranění nečistot a vymytí skříněk čisticím 
roztokem, aplikace dezinfekce)

ks 514 "DOPLNÍ UCHAZEČ" "DOPLNÍ UCHAZEČ"

Vysátí prachu z knih v knihovnách a depozitářích 
(vysavačem po vyjmutí knih z regálů a vrácení zpět)

bm 800 "DOPLNÍ UCHAZEČ" "DOPLNÍ UCHAZEČ"

Polymerizace PVC (odmytí, neutralizace a nanesení 
polymeru, ruční dočištění)

m2 1195 "DOPLNÍ UCHAZEČ" "DOPLNÍ UCHAZEČ"

Úklid po malířských a údržbářských pracích hod. 50 "DOPLNÍ UCHAZEČ" "DOPLNÍ UCHAZEČ"

SOUČET

"DOPLNÍ UCHAZEČ"NC (MIMOŘÁDNÝ ÚKLID)  (= součet položek ve sloupci E)

Příloha č.3 Smlouvy o dílo k VZ inter. č. 5150023 "Provádění úklidových služeb v objektech na adrese Kateřinská 32 - Na Bojišti 3 a U 
Nemocnice 4, Praha 2"




