
Statutární město Ostrava Smlouva

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

SMLOUVA o provádění kompletních úklidových prací Č. 10568/2017/0M

uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dálejen „občanský

zékonik“)

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. Edvarda Beneše 555/6. 729 29 Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZOOS45451

Bankovní spojení: Komerční banka. a.s. pobočka Ostrava. č. účtu—

Zastoupený ve věcech smluvních: lng. Petrou Bernfeldovou. starostkou

Zastoupený ve věcech technických: Ivanem Rycheckým, vedoucím odboru majetkového

Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku

Markem Plintou, referentem majetkové správy

 

(dále jen ,.objednatel")

a

sUEZ Facility a.s.

Španělská 1073/10. 120 00 Praha _ Vinohrady

IČ: 60487909

DIČ: C260487909

Bankovní spojení: Komerční banka. a.s.. č. účtu:_

Zastoupené Uednající: Ing. Radimem Perutkou, prokuristou

 

(dálejen _.poskytovatel“)

Objednatel a poskytovatel (dále též jako „smluvní strany“) uzavřeli níže uvedeného dne,

měsíce a roku tuto smlouvu na „Provádění kompletních úklidových prací“ pro domovní a

bytový fond v majetku statutárního města Ostravy svěřeném městskému obvodu Moravská

Ostrava a Přívoz“ (dálejen „smlouva“).
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Statutární město Ostrava Smlouva

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

l. Účel smlouvy

Učelem této smlouvy je provádění kompletních úklidových prací pro domovní a bytový fond vmajetku

statutárního města Ostrava svěřeném městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

II.

1.

Předmět plnění smlouvy

Poskytovatel se zavazuje provádět kompletní úklidové práce pro domovní a bytový fond v majetku

statutárního města Ostrava svěřeném městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, a to prostřednictvím

specitikací četnosti a objemu prací pro provádění kompletních úklidových prací vjednotlivých objektech.

které jsou přílohou č. 1 této smlouvy a dále ..Požadavkú na opravu“ vystavených objednatelem v případě

nespecifikovaných činností (práce po stavebních úpravách, malování. mimořádné požadavky na úklid a

jiné).

. Objednatel se zavazuje uhradit poskytovateli za řádně realizovaný předmět plnění specifikovaný

v odstavci 1 tohoto článku smlouvy cenu dle čl. V této smlouvy.

. Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouvaje uzavřena na základě zadávacího řízení

k veřejné zakázce vyhlášené objednatelem a provedeného dle zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku

s názvem „Provádění kompletních úklidových prací“, v němž byl poskytovatel objednatelem vybrán.

Zadávací podmínky dle zadávací dokumentace k uvedenému zadávacímu řízení.jakož i další podmínky

zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem jsou součástí povinnosti poskytovatele dle této smlouvy

a poskytovatel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat. Zadávací dokumentace a veškeré tam

uvedené podmínky tak tvoří nedílnou součást této smlouvy, což obě smluvní strany berou na vědomí.

Ill. Doba účinnosti smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do dne. ve kterém cena za plnění předmětu této smlouvy

dosáhne částky 2.000.000,00 Kč bez DPH, nebo do 31.12. 2020. podle toho. která ze skutečností nastane

dříve.

IV. Vymezení základních podmínek

l.

I
x
.
)

Poskytovatel se zavazuje, že pro provádění předmětu smlouvy doplní do 10 dnů po nabytí účinnosti této

smlouvy Harmonogram úklidu (Příloha č. 3) dle specifikací četnosti a objemu prací pro provádění

kompletních úklidových prací v jednotlivých objektech (Příloha č. 1). Poskytovatel předloží

harmonogram objednateli k odsouhlasení.

V případě nespecifikovaných činností (práce po stavebních úpravách. malování. mimořádné požadavky

na úklid a jiné) se poskytovatel zavazuje provádět tyto činnosti na základě „.Požadavku na opravu“

vystavený objednatelem.

Jednotlivá dílčí plnění v rámci nespecifikovaných činností uvedené v čl. ll odst. 1 této smlouvy budou

prováděny na základě objednatelem a poskytovatelem sjednaných termínů, a to:

3.1. Tennin pro dokončení prací se stanovuje v maximální délce 3 pracovních dnů od vystavení

„Požadavku na Opravu“.

3.2. V případě havarijních stavů neprodleně, s nástupem do 24 hodin po obdržení „Požadavku na opravu"

poskytovatelem a telefonické výzvy objednatele.

„Požadavek na opravu“ je zasílán na elektronickou adresu poskytovatele uvedenou v „Seznamu kontaktů

poskytovatele", který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Poskytovatel nejpozději do 1 dne od obdržení

„Požadavku na opravu" objednateli tento potvrdí & to na elektronickou adresu, ze které mu byl

„Požadavek na opravu" zaslán nebo potvrdí telefonicky.

„Požadavek na opravu“ nabývá účinnosti v případě, že se na něj vztahuje právní úprava dle zákona č.

340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv. uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv). ve znění pozdějších předpisů. dnem uveřejnění tohoto ..Požadavku na

opravu" spolu s písemnou akceptaci poskytovatele.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje předat poskytovateli informace potřebné k zahájení a provádění

předmětu plnění.

. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu a vjejím průběhu zejména sledovat kvalitu a četnost

* ' III
' ' ,' ...
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Statutární město Ostrava Smiowa

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

prováděných prací na základě schváleného harmonogramu prací. zda práce poskytovatele jsou prováděny

dle čl. IV. odst. ] této smlouvy. Průběžnou kontrolu je oprávněn objednatel vykonávat i při plnění

vpřípadech nespecifikovaných činností. Za tímto účelem je objednatel oprávněn provádět prohlídky

prostor před započetím provádění úklidových prací, vjeho průběhu i po skončení úklidových prací. Na

nedostatky zjištěné v průběhu plnění předmětu smlouvy je objednatel povinen poskytovatele neprodleně

písemně nebo elektronicky upozornit a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění.

8. Poskytovatel je povinen před prvním zahájením úklidu vyvěsit vpřízemí každého objektu Záznam

o provedení úklidu (Příloha č. 4) do kterého bude pravidelně a poctivě zaznamenávat informace

o provedeném úklidu. Objednatel doporučuje poskytovateli pravidelně provádět kopii Záznamu o

provedení úklidu. např. fotoaparátem v mobilním telefonu.

9. Při realizaci předmětu plnění smlouvy budou použity materiály a prostředky první jakosti a standardní

výrobky vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č.

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. ve znění

pozdějších předpisů. ajeho prováděcích předpisů.

lO.Poskytovatel bere na vědomí a akceptuje skutečnost. že může dojít k situaci, kdy nebude přístup k vodě

pro realizaci činností dle čl. II, odst. l. Poskytovatel se i přes tuto skutečnost zavazuje dokončit sjednané

práce. ato v termínu dle tohoto článku IV. odstavce 2.1.

11. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje následující pracovní den po uskutečnění prací konaných

v rámci objednatelem vystaveného ..Požadavku na opravu“ informovat objednatele pomoci elektronické

pošty 0 uskutečnění těchto praci, ato na:

12. Jednotlivá dílčí plnění realizovaná dle čl. IV odst. l této smlouvy a na základě vystaveného

..Požadavkem na opravu" budou prováděny dle obvyklých technologických a pracovních postupů.

v souladu s touto smlouvou. právními předpisy, technickými normami. ČSN ajinými právními normami

platnými v době účinnosti této smlouvy.

l3. Pokud poskytovatel způsobí objednateli nebo jiným subjektům škodu. pokud při plnění předmětu této

smlouvy poskytovatel poruší právní předpisy, nesplní technické normy nebo jiné normy související

s předmětem této smlouvy. je poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30

kalendářních dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod, tuto škodu odstranit. nebo finančně nahradit.

14. Poskytovatel je povinen na pracovišti zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. jakož i

protipožární opatření v souladu s bezpečnostními předpisy. Pracovištěm se pro účel této smlouvy rozumí

místo, ve kterém poskytovatel vykonává činnosti související s článkem č. ll této smlouvy.

15. Poskytovatel může pověřit k provádění plněníjinou osobu, odpovídá však jakoby plnění prováděl sám.

Poskytovatel je povinen v případě využití poddodavatelů dodržet poddodavatelské schéma obsažené v

nabídce v zadávacím řízení. V případě. že poskytovatel hodlá využít jiného poddodavatele. než toho.

který je uveden v poddodavatelském schématu, je povinen oznámit objednateli nástup a zahájení

provádění plnění dalšího poddodavatele minimálně tři dny předem, pokud se strany nedohodnou jinak.

Poskytovatel je oprávněn změnit poddodavatele oproti poddodavatelskému schématu pouze po

předchozím schválení oprávněným zástupcem objednatele - vedoucím odboru majetkového nebojím

pověřenou osobou. Změnu poddodavatele. prostřednictvím kterého poskytovatel prokazoval v zadávacím

řízení kvalifikaci. může poskytovatel provést pouze v případě. že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci

v rozsahu, vjakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. 0 změně

poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

V. Cena za plnění

]. Celková cena za plnění předmětu této smlouvyje stanovena na maximální výši 2.000.000,00 Kč bez DPH.

2. Sjednaná cena v rátnci předmětu plnění této smlouvy dle článku ll. odst. ] této smlouvy je stanovena

následovně:

2.1. Nabídková cena na zajištění a provádění úklidových prací pro domovní a bytový fond v majetku

statutárního města Ostrava svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz:
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městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
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Druh činností ÉŠÍaDPH

Celková paušální cena za měsíc v Kč za objekt 10 900 _

Gajdošova 2642/39A, 2638/398 '

Celková paušální cena za měsíc v Kč za objekt 7 800 _

Dobrovského 1069/53 _ '

Celková paušální cena za měsíc v Kč za objekt l 100 _

Trocnovská 855/8 '

Celková paušální cena za měsíc v Kč za objekt 1 OOO _

Dostojevského 1079/3 '

Celková paušální cena za měsíc v Kč za objekt 7 300 _

Na Jízdárně 2895/18 “ “

Celková paušální cena za měsíc v Kč za objekt ] 300 _

Gen. Píky 2911/9 “ '

Celková paušální cena za měsíc v Kč za objekt ! 100 _

Pobialova 1432/23 '

Celková paušální cena za měsíc v Kč za objekt I 100 _

Reální 1859/4 '

Celková paušální cena za měsíc v Kč za objekt 1 400 _

Chelčického 649/10 '

Celková paušální cena za měsíc v Kč za objekt l 700 _

Střelniční 10/1 _ '

Celková paušální cena za měsíc v Kč za objekt 1 700 _

Hornopolní 595/26 " '

Celková paušální cena za měsíc v Kč za objekt 1 300 _

Poštovní 345/23 _ '

Celková paušální cena za měsíc v Kč za objekt 4 000 _

Hornopolní 2851/49 '

Celková paušální cena za měsíc v Kč za objekt 3 500 _

Maroldova 2992/3 _ "

Celková paušální cena za měsíc v Kč za objekt 1 500 _

Úprkova 75/11

Celková paušální cena za měsíc v Kč za objekt 1 000 _

Uprkova 985/18 '

Celková paušální cena za měsíc vKč za objekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Vaškova 1449/19 1 300’—

Celková paušální cena za měsíc v Kč za objekt l 700 _

Tolstého 1809/12 “ '

gelková paušální cena za měsíc v Kč za objekt 1 OOO _

Šafaříkova 286/12 *

Celková paušální cena za měsíc v Kč za objekt l 000 _

Orebitská 191/23 '

Celková paušální cena za měsíc v Kč za objekt 1 OOO _

Orebitská 192/25 '

Celková paušální cena za měsíc v Kč za objekt l 000 _

Orebitská 194/29 '

Celková paušální cena za měsíc v Kč za objekt 1 000 _

Spodni 2151/24 '

Celková paušální cena za měsíc v Kč za objekt 1 OOO _

Spodní 2148/30 '

Celková paušální cena za měsíc v Kč za objekt 1 OOO _

Spodní 2147/32 '

Celková paušální cena za měsíc v Kč za objekt 1 OOO _

Spodní 2146/34 '

Celková paušální cena za měsíc v Kč za objekty 47 200.-

 

” Ill
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městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

Smlouva

2.2 Příplatek k paušální ceně za vlastní dodávku vody na zajištění úklidových prací ve vytipovaných

objektech pro domovní a bytový fond v majetku statutárního města Ostrava svěřeného městskému

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz:

’)

1..

„

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

Cena

bez DPH

Příplatek kpaušální ceně za měsíc vKč za objekt 10_

Dostojevského 1079/3 '

Příplatek k paušální ceně za měsíc v Kč za objekt 10_

Pobialova 1432/23 '

Příplatek kpaušální ceně za měsíc v Kč za objekt 10 _

Chelčického 649/10 '

Příplatek kpaušální ceně za měsíc vKč za objekt 10_

Střelniční 10/1 '

Příplatek kpaušální ceně za měsíc vKč za objekt 10_

Hornoflni 595/26 '

Příplatek kpaušální ceně za měsíc vKč za objekt 10_

Poštovní 345/23 '

Příplatek kpaušální ceně za měsíc vKč za objekt 10_

Uprkova 75/11 *

Příplatek kpaušální ceně za měsíc v Kč za objekt 10_

Uprkova 985/18 '

Příplatek kpaušální ceně za měsíc v Kč za objekt 10_

Vaškova 1449/19 '

Příplatek kpaušální ceně za měsíc vKč za objekt 10_

Tolstého 1809/12 '

Příplatek kpaušální ceně za měsíc vKč za objekt 10_

Safaříkova 286/12 '

Příplatek kpaušální ceně za měsíc VKČ za objekt 10_

Orebitská 191/23 '

Příplatek kpaušální ceně za měsíc v Kč za objekt 10_

Orebitská 192/25 '

Příplatek kpaušální ceně za měsíc v Kč za objekt 10_

Orebitská 194/29 '

Příplatek kpaušální ceně za měsíc vKč za objekt 10_

Spodm’ 2151/24 "

Příplatek kpaušální ceně za měsíc v Kč za objekt 10_

Spodm’ 2148/30 '

Příplatek kpaušální ceně za měsíc v Kč za objekt 10-

Spodní 2147/32 '

Příplatek kpaušální ceně za měsíc vKč za objekt ]0_

Spodni 2146/34 '

Celková cena za příplatek kpaušální ceně v Kč 180-

za objekty '

Cena na jine' nespecifikované činnosti:

Cena

bez DPH

Cena vKč za ] hodinu práce 1 pracovníka vč,

dopravy na jine' nespecifikované činnosti kdykoliv na 190 _

 
objednání zadavatele (práce po stavebních úpravách.

malování. mimořádné požadavky na úklid ajiné)   
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3. V ceně za provedení předmětu plnění dle čl. ll. odst. 1 této smlouvy j sou obsaženy všechny

náklady poskytovatele spojené sjeho řádným provedením, a to zejména cena práce, čisticích prostředků,

nástrojů a pomůcek. které poskytovatel potřebuje k realizaci plnění dle této smlouvy. jakož i náklady

poskytovatele na dopravu do a z místa plnění.

4. Výše daně zpřidané hodnoty se bude odvíjet od výše stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb.. o dani

z přidané hodnoty, v platném znění.

VI. Platební podmínky

l. Poskytovatel bude cenu sjednanou dle čl. V této smlouvy fakturovat vždy měsíčně k poslednímu dni

v měsíci. K faktuře musí být přiloženy všechny doklady prokazující uskutečněné plnění. a to:

- soupis objektů. v nichž v daném kalendářním měsíci poskytovatel provedl úklidové práce

v dohodnutém rozsahu v souladu s harmonogramem prací s vyčíslením paušální ceny. popř. příplatku

k ceně.

- soupis provedených „Požadavků na opravu" v případě nespecitikovaných činnosti s vyčíslením ceny

za práci.

Doklady prokazující uskutečněné plnění musí být odsouhlasený objednatelem.

2. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vždy však zejména:

2.1 označení faktury ajejí číslo.

2.2 název a sídlo objednatele a poskytovatele, přičemž jako sídlo bude uvedeno sídlo statutárního

města Ostravy. tzn.. že daňový doklad bude vystaven takto:

Odběratel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí l803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

Příjemce:

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6

729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

2.3 předmět díla a název zakázky,

2.4 číslo smlouvy a den jejího uzavřenL

2.5 den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti.

2.6 označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno.

2.7 cenu,

2.8 DIČ objednatele i poskytovatele,

3. Faktura bude prokazatelně doručována nejpozději do 10. dne následujícího měsíce na adresu sídla

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. tj. náměstí Dr. E. Beneše 555/6. 729 29 Ostrava —

Moravská Ostrava.

4. Fakturu. která nemá požadované náležitosti. není objednatel povinen uhradit.

5. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje. je objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti a to

doporučeným dopisem. kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně vracenou fakturu je

poskytovatel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení

opravené faktury.

6. Splatnost všech fakturje dohodnuta do 30 dnů odjejího doručení.

. Zálohy nejsou sjednány.

8. Pokud se stane poskytovatel nespolehlivým plátcem daně, dle § 10621 zákona č. 235/2004 Sb.. o dani

zpřidane' hodnoty. ve znění pozdějších předpisů. je odběratel oprávněn uhradit poskytovateli za

zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného

finančního úřadu dle § 1093 zákona o dani z přidané hodnoty. Zaplacení částky ve výši daně na účet

, ,- I

, , ' . .

\
)

6/9
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správce daně poskytovatele a zaplacení ceny bez DPH poskytovateli bude považováno za splnění závazku

odběratele uhradit sjednanou cenu.

VII. Odpovědnost za škody a smluvní pokuty

I.

I
x
)

L
)
)

V případě nesplnění povinností dle této smlouvy se smluvní strany dohodly. že:

1.1 poskytovatel zaplatí objednateli 500.00 Kč za každý i započatý den prodlení v případě nedoplnění

a nepředložení harmonogramu prací dle čl. IV. odst. I objednateli ke schválení.

1.2 poskytovatel zaplati objednateli 10.000,00 Kč v případě nenastoupení na plnění předmětu

v daném termínu bez předchozí dohody s objednatelem v rámci ..Požadavku na opravu"

nespecifikovaných prací.

1.3 poskytovatel zaplatí objednateli 500.00 Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením

předmětu plnění konaného v rámci ..Požadavku na opravu".

1.4 poskytovatel zaplatí objednateli 500,00 za objekt, v případě nenastoupení na úklidové práce

v termínu daném harmonogramem prací bez předchozí dohody s objednatelem,

1.5 poskytovatel zaplatí objednateli 500.00 za každý i započatý den prodlení s neodstraněním

nedostatků z průběžných kontrol dle čl. IV, odst. 7.,

Smluvní strana. která je povinna smluvní pokutu uhradit. tak musí učinit do I4 dnů od doručení písemné

výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku. je tato smluvní strana

povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý i

započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2

občanského zákoníku.

Nedohodnou-li strany něco jiného. zaplacením smluvních pokut dohodnutých vtéto smlouvě není

dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné vedle smluvní

pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou smluvní pokutu.

. Poskytovatel je povinen být po celou dobu trvání této smlouvy pojištěn pro případ škody způsobené

objednateli nebo třetí osobě. kterou může způsobit svou činnosti nebo nečinnosti v souvislosti s plněním

předmětu této smlouvy, a to s pojistným plněním min. ve výši, l.000.000,00 Kč. Poskytovatel se zavazuje

toto pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy, cožje povinen prokázat

kdykoliv, kdy 0 to bude objednatelem požádán a oznámit objednateli bezodkladně uzavření dodatku

k pojistné smlouvě nebo uzavření nové pojistné smlouvy. Za porušení kterékoliv povinností uvedené

v tomto odst. může objednatel po poskytovateli požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč.

Škoda způsobená pracovníky poskytovatele bude posuzována jako škoda způsobená poskytovatelem;

v tomto případě je poskytovatel povinen nahradit objednateli způsobenou škodu. Ustanovení § 2914. věta

druhá občanského zákoníku

. Smluvní strany se dohodly. že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své i nesplatné

pohledávky včetně jejich příslušenství. které má vůči poskytovateli z titulu své smlouvy proti pohledávce

poskytovatele na zaplacení ceny dle této smlouvy.

VIII. Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy

I.

2.

Smluvni strany se dohodly. že smlouvu je možno ukončit těmito způsoby:

l.l. dohodou smluvních stran,

1.2. písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran. i bez uvedení důvodu, s tříměsíční w'povědní

lhůtou. která počíná běžet následující kalendářní den od doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Objednatel a poskytovatel se tímto dohodli_ že v případě prodlení poskytovatele s řádným provedením

předmětu plnění po dobu delší než 15 dnů vůči terminu uvedenému v čl. IV. Odst. 3 nebo prodlení

sjakýmkoliv jiným plněním dle této smlouvy o více než 15 dnů se toto porušení smlouvy považuje za

porušení podstatným způsobem a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez výpovědní lhůty.

Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je oprávněn zaplatit poskytovateli pouze částku přiměřeně sníženou.

přičemž povinnost k náhradě škody vzniklé zdůvodu prodlení ze strany poskytovatele a následného

odstoupení objednatele od smlouvy tím není dotčena.

4. Odstoupení musí být podáno písemnou formou a musí být doručeno.
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IX. Záruční doba

1 .

.
—

M

9.

Poskytovatel odpovídá za vady poskytnutého plnění (zejména kvalitu. funkčnost a úplnost plnění

provedeného dle této smlouvy) a zavazuje se je neprodleně odstranit a to i v případě. že na ně nebyl

výslovně objednatelem upozorněn, zjistí-li je vlastní kontrolní činnosti.

. Reklamaci vadného plnění je objednatel povinen uplatnit u poskytovatele postupem stanoveným v čl. IV

bod 7 této smlouvy. Poskytovatel je povinen reklamované vady plnění ve lhůtě stanovené objednatelem

na vlastní náklady odstranit a provést účinná opatření. která povedou k nápravě.

Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům

poskytovatele přístup do daných prostor. Oprávněný zástupce objednatele po ukončení prací písemně

potvrdí, že odstraněné vady od poskytovatele přejímá.

. Ostatni ustanoveni

. Poskytovatel se bude při plnění předmětu této smlouvy řídit výchozími podklady objednatele, popřípadě

pokyny oprávněných zástupců objednatele.

. Smluvní strany se dohodly na vyvratitelné právní domněnce, dle které se má za to. že jakákoliv písemnost

je doručena, byla-li druhé smluvní straně doručována poštou na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy

nebo na adresu druhé straně dodatečně prokazatelně sdělenou. byla-li Zásilkajako nedoručená uložena na

poště a v odběrní lhůtě nevyzvednuta. Písemnost se v tomto případě má za doručenou 3. denjejího

uložení na poště.

. Poskytovatel nemá právo na zaplacení ceny za neprovedené služby, a to bez ohledu na to, zjakého

důvodu nebyly provedeny.

. Závěrečná ujednání

. Povinností objednatele je zveřejnění smlouvy v registru smluv.

. Tato smlouva nabyde účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není poskytovatel oprávněn postoupit své pohledávky

za objednatelem třetí osobě. Poskytovatel je rovněž povinen objednateli bez zbytečného odkladu oznámit

veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv najeho plnění dle této smlouvy (zejména přeměnu společnosti,

vstup do likvidace, prohlášení konkurzu. apod.)

. Tato smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které lze označitjako obchodní tajemství dle § 504 zákona č.

89/2012 Sb.. občanský zákoník.

. Ke změně či doplnění této smlouvy je potřeba písemný souhlas obou smluvních stran.

. Tato smlouva je zhotovena ve třech tištěných podobách. přičemž dvě dostane objednatel a jednu

poskytovatel.

. Neúčinnost některého zustanovení této smlouvy nemá za následek neúčinnost ustanovení ostatních.

Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením účinným. které se

svým charakterem nejvíce přibližuje původnímu ustanovení.

. Obě smluvní strany prohlašují. že tuto smlouvu neuzavřely vtísni nebo za nápadně nevýhodných

podmínek projednu ze stran.

Vypovědět tuto smlouvu lze i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce. přičemž začíná běžet

prvním dnem následujícího měsíce po měsíci. v němž byla doručena druhé smluvní straně.

lO.Neúčinnost některého zustanovení této smlouvy nemá za následek neúčinnost ustanovení ostatních.

ll

Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením účinným. které se

svým charakterem nejvíce přibližuje původnímu ustanoveni.

.Obě smluvní strany prohlašují. že tuto smlouvu neuzavřely vtísni nebo za nápadně nevýhodných

podmínek projednu ze stran.

12. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením číslo

l948/RMOb1418/65/17 ze dne 20. 7. 2017. kterým současně zmocnila starostku lng. Petru Bernfeldovou

k podpisu této smlouvy.
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Seznam příloh:

Příloha č. l: Specifikace objemu prací pro provádění kompletních úklidových služeb pro domovní a bytový

fond v majetku statutárního města Ostrava svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava

a Přívoz

Příloha č. 2: Seznam kontaktů poskytovatele

Příloha č. 3: Harmonogram úklidu

Příloha č. 4: Záznam o provedení úklidu

Za objednatele . ,..7

"S _ . ‘ '

Datum: ' '

Místo:

  

  

   Ing. Petra Bernf dová

starostka '

Za poskytovatele
/I . “l '7 „ ' .

Datum: 2." , „, : ,

Misto: JIT/„,a

     

 

lng. Radim Perutka

prokurista

%SUE-2 SUEZ Facility a.s.

Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2

tei.:_ IČ: 60487909 .7
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‘

POŽADOVANÝ OBJEM PRACÍ v JEDNOTLIVÝCH OBJEKTECH:

 

Gajdošova 2642/39A a 2638/398 — Dům s pečovatelskou službou

činnost četnost množství

 

 

Uklid společných prostor ve všech patrech domu A. B. spoíovacího kor'ídoni ('

(\vytřenr podlahy a schodiště \'č soklů nedraždivyin čisticím pr'ostředkeni)_

umytí sehodišt'oveho lobrudlh 2x kabina vytahu vč dveří vytahu a dveřních 2x týdně lOóU ml

drážek v_íednotlivyeh patrech (v;tření a umytí nedraždivvm čisticím

prostředkem), ometcni stěn od pavučin. v) nesení letaku

Uinytí 6 ks vchodových dveří vč zarubni a skel (2 ks dveří vchodu A vč

[Lídl/CÍL l ks dveří vchodu B vč zudveři. 2 ks vchodu do kondom C)

 

2 \' tvdne 40 ml

 

Místnost pečovatelek č (ll. ll„ \č WC a příslušens—hr šatna pro učinkuíící &

604. uklid klubu č lUl, WC chodby v koridoru a phzeml č p 2638 (\'ytřeni a 5 x tydne 245 ml

umytí nedroldnym ČlSllClIll prostředkem)

 

Uklid zimních whmd vč WC a přislušenstvr (v_vtřeni u umytí nedraizdixym

 

 

 

 

 

 

ČlSllClm prostředkem) l.\' lydné 100 ml

Úklid venkovní terasy a venkovního schodiště l.\' týdne 150 ml

Umyu vstupnieh dveří vč miubni a skel u nalezdni rzimpy „WB — Lodní vchodu lx tvdnč 30 ml

odstraněni nezodoucrch polepu '

Umytí plexiskel » přízemí ob_íektu lx měsíčně 3 ml

Umytí osvětlovacreh těles 2x ročně 421 ks

()boustranne mytí oken vč rámu & parapetu 2x ročně | l5 ml

llmytr otopnych těles 4x ročně

 

Umyti hvdruntowch skříní. vwrnačú. zastnek, rozvadččm vch skříni. hasrcreh _ _ _

' ' ' lx mcsrcne  přístroju. umytí poštovních sehranek

 

 

Dobrovského 1069/53 — Dům s pečovatelskou službou

činnost četnost množství

 

 

Uklid společných prostor ve všech patrech (vytření podlah) a schodiště vč

soklů nedráidivym ČISllCllll prostředkem)_ umytí schodišťoveho zaihrudlí. 2x týdně 252 ml

ometenr stčn od pavučin

Ukltd klubu. otřeni stolu. nob\1kii_vy|uxováníaumytí soeialniho zařizení

 

 

 

 

 

 

 

_ _ l x (\“dné 60 ml

:: uzemi pccm atclek '

Uklid \'ytahove kabiny vč zrcadla, dveří \ytahu a dveřních dra/"ek 2 x {\‘dné 20 < ml

v lednotlivyeh putrech (vytřeni :: umytí nedráždnjvni čistieim prostředkem) ' "

Umytr proskleného vstupu \'Č dveří a zarubnr. odstraněni nežádoucích polepu 1x I} dne

Oboustranne nm)“ oken \'č ramu a parapetů 2x ročně 38.5 ml

Umytí otopných těles na chodbách 6 ks 4x ročně 0 ml

Urnytí osv ětlovacíeh těles 2x ročně ll ks

Praní záclon 2x ročně 4 ks

 

Uinytr hvdrantoueh skříní. VVpln'dČLL zasuvek, rozvaděčm velí skříní hasicích 1 _ _ _

.v ' , ' _ ' ' x mesicne

pristioíti. Hill)“ poslovnrch schrunck   
 

 

Trocnovská 855/8 — Klub důchodců
 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

  

činnost četnost množství

Uklid klubu. otřeni stolu nábvtku. umytí a v_vtřeni sncmlniho zarizeni. , _

v_\ luxm am vč vstupu pouze v přlAcml Ix tydne 60 ml

Oboustranné myli oken vč ramu a parapetu 2x ročně 79 ml

Umytí kuchyňských spotřebiču_ dveří. ramu lx mčsrčnč 12 ml

Umytí osvětlovaeieh těles 2x ročně 6 ks

Čištění kobercu 2x ročně

Praní záclon 2x ročně 4 ks

Pram prádlu a Žehlcni 13 ks ubrusů, ll) ks utěrek) |x měsíčně 13 ks

Umytí \ypinaču uisuvek ron udččovych skříní hasicích přístroíů |x měsíčně

Q; & L; „"Jdu-\ "1'“- „: !

www_moap_cz MORAVSKÁ OSTRAVA

A PŘÍVOZ
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Dostojevského 1079/3 — bytový dům
 

 

 

 

 

 

 

 

 

činnost četnost množství

Uklid společných prostor ve všech patrech (wtření podlahy. schodiště a balkonu

v 2 NP vč. soklů nedráždivýni čistícím prostředkemk umýtí schodišťověho 1x týdně 79 m2

zzibradli‘ ometení stěn od pavučin. úklid čístící zóny

Umýtí vstupnich dveří vč rámu a skel Ix týdně 7,8 m2

Umýtí balkonových dveří vč rámu a skcl vc I.NP 1x měsíčně

Vynesení letáků 1x týdně

Oboustranné mytí oken včetně rámu a parapetu 2x ročně 5,6 m2

Umytí osvětlovacích těles 2x ročně 4 ks

líklid sklepních prostor — zametení lv ročně 25 m2

Umýtí liýdrantových skříní. vypínaču. zasuvek. roxvaděčových skříní. haSicích 1x měsičně

přistro|u_ umytí poštovních schranek ' 
 

 

Na Jízdárně 2895/18 - nebytové prostory

činnost četnost množství

LNP + 2x WC vč sanity, úklidová místnost + vstup a schody před vstupem

 

 

 

 

 

. , . , „ _ , _ 2xtv'dně 151m2

(umytí a \Mrenl vc soklu nedrazdíwiii cisticnii prostredkcmí '

2.NP chodby + 6x WC vč sanitv (umvtí a vvtření vč soklu nedraždivvm , _

_ _ ' ' ' ' 2x týdne 13l m2

ctstícnn prostredkem)

Pros/glen)” vchod (2x vstupní dveře) umytí vč rámů a skel lx týdně 2] m2

Sch0d1§f0vé vnitřní zábradlí (umytí nedráždivým čisticím prostředkem) lx měsíčně

 

(ímytí hydrantových skříní. vypínacu zásuvek. rozvaděčových skříní hasících

.. „
lx mČSlČnč

pristroju  
 

 

Gen. Píky 2911/9 — bytový dům

činnost
četnost množstvi

 

 

Uklíd společných prostor ve všech patrech (vytření podlahy a schodiště vč

soklfi nedráždivým čistícím prostředken1)_ umýti schodišt'ového zábradlí.

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ometcní stěn od pavučin, úklid čistíci zóny a keramické dlažby před vstupem. lx t_vdnc 88.5 m2

uklíd sklepních prostor — zameteni

límytí otopných těles 4x ročně 2,4 m2

límytí vstupních dveří vč skel a ramu lx týdně 10,5 m2

Vynesení letáků a odstranění nežádoucích polepu lx týdně

Umýti oken, rumů a parapetů uniýti balkonových dveří v 2, — 4.NP.20 m?. a 2x ročně 20 m2

vstupnich dveri do suterenu

Umýtí osvětlovacích těles 2x ročně ll ks

Umytí hydrantovýcli skříní, vypínač—CL zasuvek rozvaděčovych skřínL heme/ch l.\’ měsíčně

přístroiur umytí poštovních schránek

Pobialova 1432/23 — bytový dům

činnost četnost množství

Uklid společných prostor ve všech patrech vě, venkovních pavlačí s přilehlým

schodištěm (vytřcni podlahy a, schodiště ,VČ soklu nedraždivy'irr čisticím Ix týdně [50,3 m2

prostredkem). umytí schodistoveho mbradli. ometeni stěn od puvuc1n_ uklíd '

čistící zóny. odstranění nežádoucích polcpú

Umytí vstupních a pavlačových dveří vč skel a rámu Ix týdně 5l m2

Vynesení letáků lx týdně

Oboustranné mvti oken včetně rámu a parapetů 2x ročně 25 m2

Uinvtí osvětlovacích těles 2x ročně 14 ks

Uklid sklepních prostor — zameteni 2x ročně 35 m2

 

Umýtí hydrantowch skříní. vypínačů, znsuvěk, rozvaděčových skřínio hastcích l\ ě '“ně

. „ , , , ,* m sic

přistro|u„ umýti poštovnich schronek     
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_ Příloha č. '! smlouvu
mestský obvod Moravská Ostrava a Přívoz "

úřad městského obvodu

Reální 1859/4 — bytový dům

činnost četnost množství

Uklrd společnyeh prostor ve všech patrech (v_vtřcní podlahy a sehodtštč vč

soklů nedráždívym črstrcrm prostředkem), umytí sehodlšt'ox eho mhradlr. 1x tydnč 122 1112

ometenr stčn od pa\'uč|n_ ukltd čísttcr zony_ odstranění nežádoucích polepu

Umytí keramrckeho obkladu vstupní častí 4x ročně 20.14 1112

Umvtí vstupních ;: zadních dveřL vmtřnlch ehodbovyeh dveří u sklepních dveří. , _

' v l.\'t\dne 132 m2

vč skel a ramu '

Vynesení letáku |x týdně

Oboustranne mytí oken včetne rumu a parapetů 2x ročně 2.16 m2

Umytí osxetlovaeíeh těles 2x ročně 13 ks

llklld sklepních prostor — zametení 2x ročně 60 m2

Umylt otopných těles 4V ročně 1 ks

llmvtí hydrantovveh skřrnr_ wpínačú, msuvek, rozvaděč-mych skříní, husrcreh _ _ _

., ' ' _ . ' |x mesrene
pnstror|u_ umytí postovmeh schranek

Chelčického 649/10 — bytový dům

činnost četnost množství

llklíd společnych prostor ve všech patrech (vytření podlahy a sehodrštč vč

soklu nedráždrvým člstrerm prostredkem). umytí schodrštioveho zubrudlL 1x týdně 170 m2

ometem stěn od pavučm. uklíd črsticr zony; odstranění ne?;idouereh pole-pu

Umylí keramického obkladu vstupní částí 4x ročnč 341112

UmytI \'stupnieh. tnezrchodbovýeh a mdních vstupních dveří ve skel u rámu 1x týdne l3.l 1112

Vynesení letáků 1x tydnč

Oboustranné mytí oken včetně rámu a parapetu 2x ročně 31 1112

Umyli osvětlovueteh těles 2x ročně 6 ks

Uklrd sklepních prostor — zametenr 2x ročně 50 m2

Umytr hydrantovyeh skříní, vyprnučtr zusuvek, rozvudččovych skříni, lmsreíeh _ , ,

přístroru. umytí poštomíeh schrunek lx mesmne

Střelniční 10/1 — bytový dům

činnost četnost množství

Uklid společných prostor \e všech patrech tvytřem podlahy o schodiště \č

soklu nedraždtvým črstreím prostředkem), umytí sehodlšt'oveho zabradli, lx týdnč 164.5 1112

ometení stěn od pavučin. uklrd ČlSllCl zOny. odstranění nežudoucleh polepú

Umytí keramlckého obkladu vstupní části 4x ročně 9 m2

Umyti \stupních. mcnchndbovych a wdnlch vstupních dveří vč skel a ramú lx týdně 1 1,5 1112

Vynesení letáků 1\' t)dné

Oboustranné mytí oken včetně ramú ;) parapetu 2x ročně 24 m2

Umyll osx čtlovuemh těles 2.\' ročně l4 ks

Uklrd sklepních prostor — 7u111ctcn1 2x ročně 801112

Zamctení dvora lv týdně ()0 1112

Umytí hydrantovych skříní. vyprnaču. msuvek. rozvadččm ych skřínl. hasrereh 1x mčsrčnč

přístrolu. umytí poštovních schrunek

Hornopolní 595/26 — bytový dům

činnost četnost množshi

Uklrd společných prostor ve všech patrech (vytření podlahy a sehodtšté vč

soklu nedraždrvým črstreím prostředkem )_ umytl sehodrštoveho zabradli, IV tydnč | 17.5 m2

ometenl stěn od pavučln. odstranění nežadoucích polepú

Umytí vstupních dveřI vč skel u rámu 1x týdně 12,61112

Vynesení letaků lx týdně

Oboustranné mytí oken včetně ramu a parapetu 2x ročně 13,2 1112

Umytí osvětlovaeteh těles 2x ročně 29 ks

Uklrd sklepních prostor — mmeteni 2x ročně 271112

llmytí hydrantovych skřínr. vypínačů, zostrvek, royvadččovýeh skřinL husrelch lx městčně

přístroru. umytí poštovních sehranek
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mestsky obvod Moravska Ostrava a Prívoz
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Poštovní 345/23 — bytový dům

činnost četnost množství

Uklíd společných prostor ve všech patrech (v_vtření podlahy a schodlštč \ě

soklu nedráždívým čistícím prostředkem), umytt schodtšt'ověho 72bradlí, lx týdně llšó m2

ometeni stěn od pavučin. úklid čístící zony a venkovní schody

Umytí vstupních a zadních dveří. vnltřnlch chodbových dveří. vč, skel a ramů lx týdně IS m2

Umyti výtahove' kabrny (rozměry výtahu l_4 x 1,1 x 2,3 m) vč zrcadla, dveří

v_vtahu a dveřních drážek v fednotlívých patrech (vvtření a umytí nedráždrwm l x týdně 1 ks

čistícím prostředkem)

Vynesení letáků lx týdně

Oboustranné mytí oken včetně rámu ;: parapetů 2x ročně 1 1.5 m2

Umytí osvětlovacích těles 2x ročně 24 ks

Uklíd sklepních prostor — lametcní 2x ročně 60 m2

Umytí h_vdrantových skříní. vypínačů. zásuvek. rozvaděčových skříní, hasteích _

., „ , , , l\' mesrčně

pnstront, umytí postovních schranck

Hornopolní 2851/49 - bytový dům

činnost četnost množství

Ukhd společných prostor ve všech patrech (vytřeni podlahy a schodíště vč

soklu nedráždtvým čístlcím prostředkem), umytí schodištoveho zábradlí, lx týdně 663,4 m2

ometení stěn od pavučíír odstranění nežádoucích polepů

Uklíd 1. NP \č čístící zony, přední a zadní vchod vč schodů 2x týdně 60 m2

Umytí vstupních. mezrchodbo'vých'dveří [. NP. a výlednothVýCh patrech vc lxtvdnč 101 n12

skeL d\'en zadního vstupu. dvere kocarkamy '

Prosklené dveře a prosklení kolem schodiště 1 x měsíčně I43,l ml

Umvtí v_vtahových kabin o rozměrech 2.15 x L05 x 2,15 m a 1.15 x 1 x 2,15 m _

„' V, ., ,. . , . ._ , . _ 2xtvdne 2ks

ve dveri a dverních dm7ek (vytrent a umytí nedrazdrvym čístrcnn prostredkem) '

Oboustranné umytí výtahtwých dveří v patrech vč dveřních drážek (26 ks) l x měsíčně 62 m2

Umýtí schránek a skříní rozvaděčů v patrech. odstranění polcpu I x týdně 38 m2

Vynesení letaku lx týdně

Umytí otopných těles 4K ročně l ks

Oboustranné nntí oken včetně rámu a parapetů 2x ročně 45 m2

Umýtí osvětlovactch těles 2x ročně l 12 ks

Uklíd sklepních prostor — zametení 4x ročně 80 m2

llmytí hydrantových skřinL vypínačů, zásuvek: rozváděčových skříní, hasmích „ „

přístroú. umw poštovních schranek Ix mestcnč

Maroldova 2992/3 — bytový dům

činnost četnost množství

Uklíd společných prostor ve všech patrech před výtahy. vč schodišť (v_vtření

podlahý a schodiště \č soklú nedraždívym črstrcrm prostředkem) umytí Ix týdně 624,6 m2

schodistoveho zabradlíx ometení stěn od pavučin, odstranění nezadoueích '

polepů

Uklíd společných prostor v přízemí (od vstupu do domu„ u výtahu a prostor u 2x týdně 50 m2

zadního vchodu)

Umytí vstupních dveří_ mezichodbovýeh dveří a zadniho vstupu vč. skel a ranni lv týdně 9,8 m22

Umýtí výtahových kabin o rozměrech 20 x 1.05 x 2.15 m vč zrcadla. dveří a ,

-. „_ ' . , . „„ , , , „ lxtvdnč 2ks

dvemích drazek (\ytrem a umytí nedrazdívym cístlcnn prostredkem) '

Oboustranne umvti výtahovvch dveří l_l x 2,2 m a dveřních drážek ,_ „

, ' ' ' l x měsrcne 77,5 m2

v_tednothVýeh patrech (32 ks)

Vynesení letáků 2x týdně

Oboustranné mytí oken včetně rámů a parapetů 2x ročně 54 m2

Umýti osvětlovacích těles 2x ročně 89 ks

Ukhd sklepních prostor — Lametcní 2x ročně 401112

Umytí lwdrantovvch skříní, vypínaču. zásuvek. rozvadččových skřínil hasících Ix měsíčně

přístrolu. umýtí poštovních schránek
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Úprkova 75/11 — bytový dům
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

činnost četnost množství

Uklíd společných prostor ve všech patrech, vč schodíšt“ tvytření podlahy a

schodrštč vč soklíí nťdl'áŽdl\)m čístícím prostředkem), umvlí sehodlšt'ove'ho 1x tydne 791112

zobrudIL ometení stěn od puvuěín odstraněni nemdoucích polcpu

Ukl1d podlah pavlačí (mokrou cestou a nedrzíždívym čístícím prostředkem) l x t_vdně 105 1112

llmvtí vstupních dveří nu puvlučc 1 x týdně l3_() m2

llmytí vstupních dveří vč rámu lx t_vdnč 41112

Vynesení letáku 1x t_\dně

Oboustranné mytí oken včetně rámu a parapetu 2x ročně 6.8 m2

M_vtí osvětlovacích těles 2x ročně l3 ks

Uklld sklepních prostor — zametení 4x ročně 25 1112

Umyti hydrantových skřínL vypínačů. Lasuvek mm aděěovych skř1n1_ hasmích l.\' měsíčně

přístro|u_ umytí poštovních schránek “

Uprkova 985/18 — bytový dům

činnost četnost množství

Uklíd společnych prostor ve všech patrech. vč schodíšt“ (vytření podlahy u

schodíště vč soklú nedraldtvym čísttcim prostředkemt umytí schodíšl'ového 1x týdně 791112

zabrodlí. ometení stěn od pavuěín odstranění nežadoucích polepu

Umytí vstupních a zadních dveř1 vě rámu a skel 1x týdně 91n2

Vynesení letaku 1x týdně

oboustranně my“ oken včetně rámu a parapetu 2x ročně 5.5 m2

Mytí osvětlovacích těles 2x ročně 13 ks

Uklíd sklepních prostor — mntetení 4x ročně l5 m2

Umytí hydrantovych skříní. vvpínačd zasuv ck. rozvaděěových skříní h'dSICICh 1x městčně

přístrow, umytí poštovních schránek

Vaškova 1449/19 — bytový dům

činnost četnost množství

Uklíd společných prostor ve všech patrech (vvtření podlahy & schod1štč vč

soklu nedmždívym čístícím prostředkem L umytí schodíšt oveho zobrudlí 1x tvdnč 144.6 m2

ometení stěn od pavučin. odstranění nežádoucích polepu

Umytí otopnveh těles 4x ročně 4 ks

Umytí vstupních mezrchodbovych a zadních dveří vč„ skel a ramu 1.\' t_vdně 12.x 1112

Vynesení letáků 1x t_vdně

oboustranně mytí oken včetně rumu a parapetu 2x ročně 7,5 1112

Mytí osvětlovacích těles lx ročně 15 ks

Ukl1d sklepních prostor — mmetení 2x ročně 25 m2

Umytí h_vdrontových skříní. v_vpínaěú. msuvek. rozvaděčovych skříní. hasících 1x měsíčně

přístro|u_ umyt1 poštovních schronek

Tolstého 1809/12 — bytový dům

činnost četnost množství

llklíd společných prostor ve všech patrech (v_vtření podlahy a schodíště vč

soklu a balkonu v 3,NP nedrzíždívym číst1cím prostředkem). um)“ , „

. . v , , , _ _ _ \ _ 1x tvdne 114,5 m2

schodístoveho mbradlt, ometení sten od pavucm_ uklíd c1st|c1 7.011). odstranení *

nežadoucíeh polepu

Umytí keramického obkladu vstupní částí lx týdně 3.3 1112

Umytí vstupních u memchodbovych dveřt vč skel a rámu 1x t_vdně 1 1.3 1112

Vynesení letáků 1x t_vdnč

()houstranne 111_vt1 oken včetně rámu a puraípetír balkonove dveře vc 3 NP 2 \ ročně 3.7 1112

Mytí osvětlovacích těles 1x ročně 6 ks

llklíd sklepních prostor — wmetcm 2x ročně 25 1112

  Umytí h_vdrantovych skhnl, vypínač-u. zasuvck rozvaděěovyeh skříní. hasmíeh

přístro_|u_ umytí poštovních schranek
1x mésuéné   
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Safaříkova 286/12 — bytový dům

činnost četnost množství

Uklíd společných prostor ve všech patrech vč balkonu (vytření podlahy a

schodiště vč soklů nedraZdívym ČlSlíClm prostředkem), umytí schodištov eho 1x týdně 85 m2

zábradlí. ometení stěn od pavučin. odstranění nežádoucích polepu

Umytí vstupních dveří na balkony 7. vnitřní strany 1 x týdně 5 m2

límytí vstupních dveří vč rámu a skel Ix týdně 4 m2

Vynesení letáků Ix týdně

Oboustranné mytí oken včetně rzlmů a ara ctu ve s olcčn "ch rostorcch a _ _

oboustranne mytí balkonových dveří we": razm a skel p ) p 2x rocne 10 m2

Mytí osvětlovacích těles lx ročně I?. ks

Uklíd sklepních prostor — zametení 2x ročně 25 mZ

Umytí hydrantovych skříní vypínačít zasuvek. rozvadččovych skříní. hasících 1x měsíčně

přístrojů. umytí poštovních schranek

Orebitská 191/23 — bytový dům

činnost četnost množství

Uklíd společných prostor ve všech patrech (v_vtření podlahy a schodíštč vč

soklu nedraždtvým ČlSlIClm prostředkem). umytí schodištoveho zábradlí. lx týdně 82 n12

ometcní stěn od pavučin odstranění nežádoucích polepů

Umytí vstupních a zadních dveří vč rámu a skel IX týdně 8 m2

Vynesení letáků Ix týdně

Oboustranné mytí oken včetně rámu a parapetu 2x ročně 9 m?.

Mytí osvětlovacích těles lv ročně 10 ks

Uklid sklepních prostor — zametení 2x ročně 25 m2

Umytí hydrantových skříní, vypínaču. zasuvck_ rozvadččovych skříní, hastcích lv měsrčnč

přístroíů. umytí poštovních schránek

Orebitská 192/25 — bytový dům

činnost četnost množství

Uklíd společných prostor ve všech patrech (vytřcm podlahy a schodiště vč

soklu nedraždívym čistícím prostředkem), umytí schodišťove'ho zábradlí lx týdně 82 m2

ometem stěn od pavučin odstranění nežádoucích polcpů

Umytí vstupních a zadních dveří vč rámu a skel lx týdnč S mí!

Vynesení letaků Ix týdně

Oboustranné mytí oken včetně rámu a parapetu 2x ročně 9 m2

Mytí osvětlovacích těles Ix ročně lO ks

Uklid sklepních prostor — zametení 2x ročně 25 m2

Umytí hydrantovych skříní. vypínačů. zasuvek. rozvaděčových skříní. haswích _ _ _

přístro_1ů_ umytí poštovních schránek 1x mesncne

Orebitská 194/29 — bytový dům

činnost četnost množství

Uklíd společných prostor ve všech patrech (vytření podlahy a schodiště vč

soklu nedraždívým čistícím prostředkem). umytí schodíštového zábradlí. lx týdně 82 m2

ometcní stěn od pavučin, odstranění než/adoucích polepů

Umytí vstupních a mdních dveří vč rámu a skel lx týdně 8 m2

Vynesení letáků lx týdně

Oboustranné mytí oken včetně rámu a parapetů 2x ročně 9 m2

M_\tí osvětlovacích těles lx ročně IO ks

Ukhd sklepních prostor — zametení 2x ročně 25 m2

Umytí hydrantovych skříní. v_vpínaču. zasuvek rozvadččových skříní. hasících ix měsíčně

přístroíu. umytí poštovních schránek   
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Spodní 2151/24 — bytový dům
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

činnost četnost množství

Uklrd společných prostor ve všech patrech (vvtřenr podlahy u schodiště vč

soklt'r nedráždrvyn črstrcínr prostředkem). unrvtí sehodíšt'oveho zabradli. Ix t_vdně ox ml

ometcní stěn od pavučin. odstranění nežodoucrch polept'í

Urnytr vstupních dveří vč rámu :: skel Ix Iydné 4 1112

Ilmytr otopných těles 4x ročně

Vynesení letáků Ix t_\dné

Oboustranné mytí oken včetně rámu a parapetu 2x ročně 6,8 m2

Mytí osvětlovucrch těles Ix ročně X ks

Uklrd sklepních prostor — lurnetenr Ix týdně 25 m2

Umytí h_vdrantových skříní. vvprnaču. zasuwk. rozvaděčovvch skříní. hasrcrch _ _ '

přístro|u_ umytí poštovních schranek Ix mesrcne

Spodní 2148/30 — bytový dům

činnost četnost množství

llklíd společných prostor ve všech patrech (vytíení podlahy u schodrstě \č

soklú nedraždrvyrn Crstrcnn prostředkem). umytí schodrst'oveho zabrodlt Ix tydne (as 1112

omelení stěn od pavuěrn odstranění nežadoucrch polepu

Umytr vstupních dveří vě tomu a skel Ix týdně 4 m2

Umytr otopnych těles 4x ročně

Vynesení letáku 1x t_\' dně

()boustranne mvtr oken včetně ramú a parapetu 2x ročně 6.8 H12

M_vtr osvětlovacích těles Ix ročně 8 ks

Uklíd sklepních prostor — zamerem Ix t_vdně 25 m2

llmytí h_vdrantových skříní. v_vplnuěu. msuvek rozvaděěov ych skříní. huSICICh 1x měsíčně

přístr0|u_ urnvtr poštovních schrunek

Spodní 2147/32 — bytový dům

činnost četnost množství

Uklrd společných prostor ve všech patrech (vytřeni podlahy & schodíště vč

soklú nedráždrvvnr ěrslrcnn prostředkem |_ unrvtí schodíst'ovcho mhrudlL Ix týdně os n12

ometení stěn od pavučin. odstranění nežádouerch polepu

Umytí vstupních dveří vc rámu a skel Ix týdně 4 [112

Urnytí otopných těles 4x ročně

Vynesení letáků Ix týdně

Oboustranne mytí oken včetně ramu a parapetu 2x ročně 6.3 m2

Mytí osvětlovacích těles Ix ročně X ks

llklrd sklepních prostor — zmnetenr Ix [ydné 25 m2

llmytí h_vdrantovyeh skříní. v_vprnnču_ zasuvek. rozvaděčovyeh skřrnt hasících Ix měsrčně

přistroru. umytí poštovních schranek

Spodní 2146/34 - bytový dům

činnost četnost množství

Uklrd společných prostor ve všech patrech (vytření podlahy a schodrště vč

soklú nedruzdívvm erstrenn prostředkem). umytí schodršt oveho mbrudlt. Ix tvdně ox m2

ometcnr stěn od pavučrn, odstranění nežadoueích polepu

Urnytí vstupních dveří vč rumu ;: skel Ix týdně 41112

Umytí otopných těles 4x ročně

Vynesení letaku Ix tydné

Oboustranné mytí oken včetně rámu & parapetu 2x ročně 6.8 1112

Mytí osvětlovacrch těles Ix ročně R ks

Uklrd sklepních prostor — l,;íínetenr Ix týdně 25 I112

llmyu hvdranrovych skřínL v_vprnaču. zusuv ek. rozvaděěovych skřínr hasrcrch Ix měsíčně

přístroru umytí poštovních schranek
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úřad městského obvodu

Seznam kontaktů poskytovatele:

Příloha č. 2 smlouvy

 

Kontaktní osoba Funkce Telefon Elektronická adresa
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Statutární město Ostrava Př"

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

HARMONOGRAM ÚKLIDU:

Název: SUEZ Facility a.s.

Sídlo: Španělská 1073/10, 120 00 Praha - Vinohrady

IČ: 60487909

oha č. 3 smlouvy

 

Gajdošova 2642/39A a 2638/39B — Dům s pečovatelskou službou
 

činnost četnost kalendářní den/dny/mčsíe/měsíce
 

llklid společných prostor ve všech patrech domu A. B. spojovacího koridoru C (vytření podlahy a

schodiště vč. soklu nedráždivým čisticím prostředkem), umytí schodištoveho zabradli, 2x kabina

 

, , , , w . , , „ , 2x tvdně

vytahu vč dveří vytahu a dveřních drazek VdenOÍilVyCh patrech (vytřcni a umvti nedraldivym '

čisticím prostředkem), ometeni stěn od pavučin. vynesení letáků

Umyti 6 ks vchodových dveří vč zárubní a skel (2 ks dveří vchodu A vě zádveří, 2 ks dveří ,) \t'd ,

/_ ,' y ne

vchodu B vč, ZádveřL 2 ks vchodu do koridoru C)
 

Místnost pečovatelek č Oli ll. vč WC a příslušenstvr šatna pro účinkující č 604, úklid klubu č

101, WC. chodby vkoridoru :: přízemí č p 2638 (vytření & unijtínedraždivvm čisticím 5 xtýdnč

prostředkem)
 

llklid Zimních zahrad vč WC a příslušenství (vytřeni a umytí nedraždivvm čisticím prostředkem) 1x týdně
 

 

 

 

 

 

Uklid venkovní terasy a venkovního schodiště Ix týdně

Umytí vstupních dveří vě. zárubní ;] skel u nájezdni rampy 393 — ?adní vchod. odstranění Ix t\"dné

nežádoucích polepu '

Umytí pleXiskel v přízemí objektu lx měsíčně

Umytí osvětlovacích těles 2x ročně

Oboustranné mytí oken vč. rámů a parapetu 2x ročně

Umvtí otopných těles 4x ročně
 

Umytí h_vdrantovyeh skřínír vypínačů zásuvek, rozvaděčovvch skříní_ hasicích přístrojů. umytí

, Ix měsíčně

poštovních schranek  
 

 

Dobrovského 1069/53 — Dům s pečovatelskou službou
 

činnost četnost kalendářní den/dny/mčsíc/měsíce
 

Uklid společných prostor ve všech patrech (v_vtření podlahy a schodiště vě soklů nedraždivým

 

 

 

 

 

 

 

čisticím prostředkem). umytí schodxét‘m‘ého zabradli. ometcní stěn od pavučin 2x t_vdne

Uklid klubu. otřcni stolu. nabitku vvluxovaní a umytí somalního zařizení 2 x týdně

a zázemí pcěovatelek “

Uklid výtahove kabiny vě zrcadla. dveří výtahu a dveřních drážek v jednotlivých patrech (\)tření : x týdně

a umytí nedráždivvm čistiCim prostředkem)

Umvti proskleného vstupu vč dveří a zárubní. odstranění nežádoucích polepu 1x týdně

Ohoustranne omytí oken vč rámů a parapetů 2x ročně

Uniití otopných těles na chodbách 6 ks 4x ročně

Umvtí osvětlovacích těles 2x ročně

Praní melon 2x ročně
 

Umvtí hvdrantovvch skříni, vypínačů, zásuvek. rozvaděčových skříní. haswich přístroni, umytí ! _ „ _

' * * ' x mcSicne poštovních schránek  
 

 

Trocnovská 855/8 — Klub důchodců
 

činnost četnost kalendářní den/dny/měsic/mčsíee
 

Uklid klubu. otření stolů. nábytku. umytí a vjtření socuílniho 7ařízení. vyluxovaní vč vstupu

 

 

 

 

 

 

 

.. lx týdně

pouze v prizemi

Oboustranné mytí oken vě rámu a parapetu 2x ročně

Umui kuchyňských spotřebičů dveří_ rámu Ix měsíčně

Uinytí osvětlovacích těles 2x ročně

Cištění koberců 2x ročně

Praní záclon 2x ročně

Praní pradla a žehlení (3 ks ubrusů IO ks utěrek) 1x měsíčně

Umytí vypínačů zásuvek. rozvaděčovvch skříní. haSicích přístrojů 1x měsíčně   
 

1/7 www.moapcz

5% ‘2 : * i-i-íi \ Š'

sw „SŠT TĚ ;; “SW—t ' I 't7 ...

MORAVSKÁ OSTRAVA

A pŘívoz

 

 



Statutární město Ostrava Příloha {3. 3 smlouvv
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Dostojevského 1079/3 — bytový dům

činnost četnost kalendářní den/dny/mčsíc/mčsíce

 

 

Ukhd společných prostor ve všech patrech (vytření podlnhv, schodíště a balkonu v 2 NP vč soklu

nedraždívvm ČlSllClm prostředkem L umytí schodištov eho zabradli. ometení sten od pavučín, Ix t_vdné

úklld čístíct zony
 

 

 

 

 

 

Umytí vstupních dveří vc' rámu a skel Ix týdne

lhnytí bulkonovych dveří vč rumu a skel ve 2 NP 1x měsíčně

Vynesení letáků lx t_vdnč

Oboustranné mytí oken včetně rumu a parapetu 2x ročně

Umyti osvětlovacích těles 2x ročně

Ukhd sklepních prostor — mmetení lx ročnč

 

llmvtí hydrantovych skříní. meaču. zásuvek. rozvadččovvch skflnl, hasrctch přístro|u_ umvtí l _ ,_ _

- - ' ' ' x níeStcne   poštovmch schránek
 

 

Na Jízdárně 2895/18 — nebytové prostory
 

 

 

 

 

   
 

 

 

činnost četnost kalendářní den/dny/mřsíc/měsíce

I.NP + 2x WC vč sanity, ukhdova místnost + vstup a schody před vstupem (umytí a vytření vč 2.\' tvdnč

soklu nedráždívvm ČlSllClm prostředkem) '

I.NP chodby + 6x WC vč santtv (umytí u vytření vč soklu nedraždívvm čistícím prostředkem) 2x týdně

l'roskleny vchod (2x vstupní dveře) umytí vč nímu a skel lx tvdně

SChOdlŠftWC vnítřní nibrudlí (umytí nedroýdíwm ČtSltClm prostředkem) Ix měsíčně

UmytI hydrantovvch skříní, vypínaču. zasuvck rozvadččovvch skříni. hasících příslrolu Ix městčnč

Gen. Píky 2911/9 — bytový dům

činnost četnost kalendářní den/dny/mčsic/mčsíec
 

Ukhd společných prostor ve všech patrech (výřeni podlahy u schodiště vč soklu nedruždívím

ČlSltCtm prostředkern)_ umytI schodišťoveho zábradlí, ometení stěn od pavučtn ukhd čístící zon). |x tydne

u keramrcke dlažby před vstupem, uklíd sklepních prostor » mmctení

 

 

 

 

 

Umytí otopných těles 4x ročně

Umytí vstupních dveří vč skel a rámu lx t_vdné

Vynesení letáků a odstranění nežádoucrch polepu 1x týdně

Umvti oken. rámu a parapetu. \““le balkonovvch dveří v 2. » 4 NP 20 ml 21 vstupních dveří do 2x ročně

sutercnu

Umvtí osvětlovumch těles 2x ročně

 

Umytí hydrantovych skřín|_ vypínaču. msuvek, rozvadččovýeh skřmr hasících přístrotu. umytí [ _ „_ _

, , ' x mesícnc

poštovních schranck
 

 

Pobialova 1432/23 — bytový dům

činnost četnost kalendářní den/dny/měsic/mřsíce

 

 

Ukltd společných prostor ve všech patrech vč venkovních pavlačí s přílehlym schodtštčm

(vytření podlahy a schodíštč vč soklu nedráždtvym čístícím prostředkem). umytí schodrštoveho Ix t_vdne

7Abrndli. ometení stěn od pavučin. ukhd élstiCl zen)" odstranění nežadoucích polepu
 

 

 

 

 

Umytí vstupních a pavlučovvch dveří vč skel a rámu |x tydne

V_vnesení letáku Ix tydne

()houstrunne mytí oken včetně rumu a parapetu lv ročně

Umytí osvětlovacích těles 2x ročně

Uklíd sklepních prostor — zumetení 2x ročně

 

llmvtí hvdrantovych skříní, vvpmnču. msuvek rozvaděčow'ch skříní. hasrcích přístrolu umytí l _ ., _

x mesrcnc     poštovních schrunek
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Reální 1859/4 — bytový dům
 

 

 

 

 

 

 

 

 

činnost
četnost kalendářní den/dny/mčsic/měsíce

Uklíd společných prostor ve všech patrech (vytření podlahy a schodiště vč soklu nedraždívým

ČlSllClm prostředkemL umýtí schodišťoveho zábradlí ometení stěn od pavučm. uklíd čístíc1 zony, Ix týdně

odstranění nežádoucích polepu

Uínýtí keramického obkladu vstupní částí 4x ročně

llmýtí vstupních u zadních dveří_ vnítřních chodhových dveří a sklepních dveří vě skel a rámů lx týdně

Výnesení letáků lx týdně

Oboustranné mytí oken včetně rámu a parapetu 2x ročně

Umýtí osvětlovacích těles 2x ročně

llklíd sklepních prostor — zametení 2x ročně

llmytí otopných těles 4x ročně

 

Umytí hydrantových skříní. vypínačů. zásuvek. rozvadččových skříní_ hasrcich přístrojů umytí

poštovních schránek

1x měsíčně

 

 

Chelčického 649/10 — bytový dům
 

 

 

 

 

 

 

 

činnost
četnost kaltndářni den/dny/mčsic/měsice

Uklíd společných prostor ve všech patrech (vytření podlahy a schodíště vč soklu nedráždívým

čístícím prostředkem). umytí schodíšfoveho zabradli, omětení stěn od pavučin. úklid čístící Zóny. lx týdně

odstranění nežádoucích polepu

Umvtí keramického obkladu vstupní části 4x ročně

Umvtí vstupních meztchodbových a zadních vstupních dveří vě skel a rámů lx týdně

Vynesení letáků 1x týdně

Oboustranné mytí oken včetně rámu a parapetu 2x ročně

Umytí osvětlovacích těles 2x ročně

Uklíd sklepních prostor — zametení 2x ročně

 

Umýtí hvdrantovych skříní_ vypínačů. zasuvek. rozvaděč—ových skříní, hasreích přístroru. umýtí

poštovních schránek

lx měsíčně  
 

 

Střelniční 10/1 — bytový dům
 

 

 

 

 

 

 

 

 

činnost
četnost kalendářní den/dný/měsic/mčsice

Uklíd společných prostor ve všech patrech (v_vrtření podlahy a schodiště vě soklu nedráždívým

čístícím prostředkem)_ umytí schodišťovčho zábradlí. ometení stěn od pavučin. uklíd čístící zónv_ Ix týdně

odstranění nežádoucích polcpu

Umýtí keramického obkladu vstupní částí 4x ročně

Umytí vstupních meztchodbovych a zadních vstupních dveří vět skel ;: ramú lx týdně

Výncsení letáků
lx týdně

Oboustranné mytí oken včetně rámů a parapetu 2x ročně

Umýtí osvětlovacích těles 2x ročně

Uklíd sklepních prostor — zametení 2x ročně

Zametení dvora
lx týdně

 

Umvtí hvdrantových skříní, v_vpínačd zásuvek. rozvaděčových skříní. hasících přístrolt'í, unntí

poštovních schránek

lx měsíčně

 

 

Hornopolni 595/26 — bytový dům
 

 

 

 

 

 

 

činnost
četnost kalendářní den/dny/měsic/měsíct

llklíd společných prostor ve všech patrech (vytření podlahy a schodiště vě soklu nedráždívým

čístícím prostředkem), umytí schodrštíoveho zábradlí, ometení stěn od pavučrn. odstranění lx týdně

nežádoucích polepů

Umýtí vstupních dveří vč. skel a rámů 1x týdně

Vynesení letáků
Ix týdně

Oboustranne mytí oken včetně ramu a parapetu 2x ročně

Umýtí osvětlovacích těles 2x ročně

Uklíd sklepních prostor — zametení 2x ročně

 

Umvtí hydrantovýeh skřínt vypínačuo yasuvek, rozvaděčovych skříní hasících přístro|u_ umytí

poštovních schránek  lx měsíčně  
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Poštovní 345/23 — bytový dům

 

 

 

 

 

 

 

 
Ukhd sklepních prostor — zametení

činnost
četnost kalendářní den/dny/měsic/měsícc

Uklíd společných prostor ve všech patrech (vytřcní podlahy a schodíšlě vč soklu nedruždívvm

čístícíní prostředkem). umytí schodíšt—oxeho Labradll'. ometem stěn od pavučin, uklíd čísttcr zóny 1x tydnč

;: venkovní schody

Umytí vstupních ;: zadních dveří. vnítřních chodbovych dveří, vč skel a rámu 1x tydne

Umytí \ytuhove' kabrny (rozměry v_vtuhu 1.4 x 1.1 \' 2.3 111) vč zrcadla, dveří v_vuhu u dveřních 1 x tvdnč

dražck v jednothvych patrech (vytření a umytí nedraždívvrn ČtSllCIm prostředkem) '

Vynesení letáků
1x týdně

()houstrunně mytí oken včetně rámů a parapetu 2x ročně

Umytí osvětlovacrch těles
2x ročně

2x ročně

 Umytí hydrantových skřínL vypínačů. zásuvek. ro7vaděčovvch skřínit hastcích přístro|u_ umytí

pt)Šl0\nlCll schrunek
lx rněsrčnč

 

 

Hornopolní 2851/49 — bytový dům

 

 

 

 

vstupu. dveře kocarkámv

činnost
četnost kalendářní den/dny/mřsie/měsíee

Uklíd společnvch prostor ve všech patrech (vytření podlahy a schodrště vč soklů nedráždívym

čístícím prostředkem). umytí schodíšfoveho mbradlL ometení stěn od pavuém. odstranění 1x týdně

nežádoucích polcpů

Uklíd 1. NP vč ČISIICIZOI1)_přCdnld Lodní vchod vč schodů 2x týdně

Umytí vstupních, mezrchodbovych dveří 1. NP. & v_|ednot|ívych patrech \č skel_ dveří mdního lx tvdné

 
Prosklene dveře u prosklení kolem schodíštč

1 x mčsrčne

 
Umytí výtahovych kabin o rozměrech 2.15 x 1.05 x 2.15 m u 1.15 x 1 x 2.15 m vč dveří ;:

dveřních drážek (vytření ;: umytí nedrúždívym čístícím prostředkem)
2 x tydne

 

Oboustranne umytí vytahovych dveří v patrech vč dveřních drážek (26 ks) | x měsíčně

 

llmytí schránek u skříní rozvaděčů v patrech. odstranění polepu 1 x týdně

 
Vynesení lctaků

IV týdně

 
Umyn otopnyeh těles

4x ročně

 

Oboustranné mytí oken včetně rámů a parapetů 2x ročně

 
Umytí osv ětlovacrch těles

2x ročně

 
Uklíd sklepních prostor — zametení

4x ročně

 
llnívtí hydrantových skřínL vypínačů, zásuvek, rozvaděčovych skříní. ltdSlClClt přístro|u_ umytí

poštovních schránek  1x mesrčně  
 

 

Maroldova 2992/3 — bytový dům

 
činnost

četnost kalendářní den/dny/měsie/měsíee

 
Ukhd společných prostor ve všech patrech před vvtuh). vč SChOdlŠ—k (vytření podlah) a schodístě

vč soklu nedráždívvm čístrcrm prostředkem). umytí SChOLllŠÍOVČhO zabradli. omeletu stěn od

pavuém. odstranění nežndoucrch polepu

1 x tydne

 

 

 

(vytření a umytí nedrtíždnýní člshcrm prostředkem)

llklíd spolcčnych prostor v přízemí (od vstupu do domu. u v_vtahů & prostoru 7adního vchodu) 2x týdně

Umytí vstupních dveří. meztchodbovych dveří a zadního vstupu vč skel ;] rumu lx tydne

llmvtí vytahových kubín o rounčrcch 2.0 x 1.05 x 2.15 m vč zrcadla, dveří a dveřních drážek 1 \ I'd _

' )“ ne

 

Oboustranné umytí vytahových dveří 1.1 x 22 m a dveřních drnžek v _lcdl'lOlll\'_\'Cl1 patrech (32

ks)
1 x měsíčně

 

 

 

 

Vynesení letáků 2x týdně

()houstrunne mytí oken včetně ramů a parapetu 2x ročně

llmytí osvětlovacích těles 2x ročně

Ukhd sklepních prostor — zametení 2x ročně

 

llínytí h_ydrantovych skřinír vypínačů, zásuvek, rozvaděčovvch skříní. hasících přístro|u_ umytí poštovních schránek  1x měsíčně  
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Uprkova 75/11 — bytový dům
 

 

 

 

 

 

 

 

 

činnost
četnost kalendářní den/dny/mčsíc/měsíce

Uklíd společných prostor ve všech patrech. vč schodršt' (vytření podlahy a schodrště vč soklů

nedraždívy m čístícím prostředkem). umytí SChOdlŠÍhVČhO zabradli, omctení stěn od pavučin 1x týdně

odstraněni nežádoucích polepu

Uklld podlah pavlačí (mokrou cestou a nedraždrvým čistícím prostředkem) l x týdně

Umytí vstupních dveří na pavlače | x týdně

llmytí vstupních dveří vč ramu lx týdně

Vynesení letáků lx týdně

Oboustranné mytí oken včetně rámu a parapetu 2x ročně

Mytí osvětlovacích těles 2x ročně

Uklíd sklepních prostor — zametení 4x ročně

 

Umytí hydrantových skřínL vypínačů, zásuvek. rozvaděčových skřinL hasících přístronl umytí

poštovních schránek

lx měsíčně

 

 

Úprkova 985/18 — bytový dům
 

 

 

 

 

 

 

činnost
četnost kalendářní dcn/dny/mčsíe/měsíce

Uklíd společných prostor ve všech patrech. vč schodršt' (vytření podlahy a schodíště vě soklu

nedraždívym črstlcím prostředkem). umytí sehodršt'ového zabradlL ometení stěn od pavučrn lx týdně

odstranění nežádoucích polepu

Umýtí vstupních & zadních dveří vč ramů a skel lx týdně

Vynesení letáků lx týdně

Oboustranné mytí oken včetně rámu a parapetu 2x ročně

Mytí osvětlovacích těles 2x ročně

Uklid sklepních prostor — zametenr 4x ročně
 

Umytr hydrantových skříní. vypínačů. msuvck. rozvadččových skříní, hasrcích přístroíu. umytí

poštovních schránek

lx měsíčně

 

 

Vaškova 1449/19 — bytový dům
 

 

nežádoucích polepů

činnost
četnost kalendářní den/dny/měsíc/mčsíce

Uklíd společných prostor ve všech patrech (vytření podlahy a schodíště vč soklů nedraždívým

čístícím prostředkem) umytí schodršt'oveho zábradlí. ometení stěn od pavuč|n_ odstranění lxtýdně

 

Umýtí otopných těles
4x ročně

 

Umytí vstupnich. mezíchodbových a zadních dveří vč skel a ramů lx týdně
 

Vynesení letáků lx týdně

 

Oboustranné mytí oken včetně rámu a parapetu 2x ročně

 

Mytí osvětlovacích těles Ix ročně

 

Uklíd sklepních prostor — mmetení 2x ročně

 

Umytí hydrantových skříní. vypínačů. zásuvek. rozvaděčovych skříní. hastcích přístroju. umytí

poštovních schránek

lx měsíčně

 

 

Tolstého 1809/12 — bytový dům
 

 

 

 

 

 

 

 

činnost
četnost kalendářní den/dny/měsíc/měsíce

llklrd společných prostor ve všech patrech (vytření podlahy a schodiště vč soklů a balkonu

v 3.NP nedraždívým čístícím prostředkem)_ umytí sclíodlšt'oveho zabradlL omctcní stěn od lx týdně

pavučin. uklíd čístící zony, odstranění nežádoucích polepů

llmytí keramíckého obkladu vstupní častí lx týdně

Umýtí vstupních a mezrchodbových dveří vč. skel a ranní lx týdně

Vynesení letáků
lx týdně

Oboustranné mytí oken včetně rámu :: parapetů. balkónové dveře ve 3 NP 2 x ročně

Mytí osvětlovacích těles 1x ročně

Uklíd sklepních prostor — zametení 2x ročně

 

Umýtí hydrantových skřinL vypínačů. zásuvek. rozvaděčových skříní, hasrcich přístrojů. umytí poštovních schránek  lx měsíčně  
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Safaříkova 286/12 — bytový dům

činnost
četnost kalendářní den/dny/mčsíc/mčsice

 

 
Ukhd společných prostor ve všech patrech vč balkonu (vytření podlahy a schodiště vč soklu

nedrdždivvm čistícím prostředkemt umytí schodišťoveho mbradh ometent stěn od pavučin lxtvdně

odstraneni ncžádoucrch polepu

 

 

 

 

 

 

Umvtí vstupních dveří na balkony z vnitřní strom I \' tydně

Umvtí vstupních dveří vč rumu a skel Ix týdně

Vynesení letáků lx týdně

Oboustranne mytí oken včetně ramu a parapetu \e společných prostorech u oboustranně mytí 2x ročně

balkonových dveří včetně ranní a skel

Mytí osvětlovacích těles
1x ročně

Ukhd sklepních prostor » zametent 2x ročně

 
Umvtí hydrantových skříní. vypínačů zusuvek, rozvaděč—ových skříní. hasrcích přístro|u_ urnvtí I _ „ „, ' * ' x mestene
poštovních schranck

 

 

Orebitská 191/23 — bytový dům

činnost
četnost kalendářní den/dny/mčsíc/měsíce

 

 
Ukhd společnych prostor ve všech patrech (vytření podlahy a schodiště vč soklů nedráždtvym

čisticrm prostředkem). umytí schodištm'eho mbradh, ometení stčn od pavučin. odstraněni lxtvdne

nežadouctch polepů

 

 

 

 

 

Um)“ vstupnich :: mdních dveří vč ramu & skel lx týdně

Vynesení letaku
lx t_vdné

Oboustranné mytr oken včetně ramu a parapetu 2x ročně

Mytí osvětlovactch těles Ix ročně

Ukhd sklepních prostor — wmetent 2x ročně

 Umytt h_ydrantovvch skřiní_ vypmaéu. msuvek. rozvudččových skr'mL hustcích pfistrotu. umvtí 1 _ ,_ _

' ' x mesrcne   poštov ních schránek

 

 

Orebitská 192/25 - bytový dům

činnost
četnost kalendářní den/dny/mčsíc/měsícc

 

 
Ukltd společných prostor ve všech patrech (\ytření podlahy a schodiště vč soklu nedmždtvvm

ČlSllclm proslřCdkcmL umytí schodršt'oveho zabradli. ometem stěn od pavučin. odstraněni lxtt'dnč

nežádoucích polepu

 

 

 

 

 

Umyti vstupních a zadních dveří vč rámu a skel lv t_vdně

Vynesení letaků
1x týdně

Oboustranné mytí oken včetně tomu u parapetu 2x ročně

Mytí osvětlovacích těles lx ročně

Ukhd sklepních prostor— zametent 2x ročně

 
Umytí h_vdrantovych skřínr vypínačů. zásuvek rozvaděčovych skříní. hastcích přístront umvtí ] _ ,_ _

' ' x mestcne   poštovních schranek

 

 

Orebitská 194/29 — bytový dům

činnost
četnost kalendářní den/dny/mčsíc/mčsíce

 

 

Uklíd společnych prostor ve všech patrech (vytření podlahy a schodiště vč soklu nedráždívvm

čisticím prostředkemt umytí schodtštoveho zabradli, ometení stěn od pavučin odstraněni lxtýdně

nežadoucích polepu

 

 

 

 

 

límytí vstupních a zadních dveří vč ramů a skel 1x týdně

Vynesení letáků
Ix týdně

Oboustranné mytí oken včetně rámu a parapetů 2x ročně

Mytí osvětlovacích těles Ix ročně

Ukhd sklepních prostor — mmeteni 2x ročně

 
Urnyti hydrantovych skříní. v_vptnač'u_ zasuvek. rozvaděčovvch skříní. hasících přistrotu umytí l _ „ _

x mestcne     poštovmch schranek
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Spodni 2151/24 — bytový dům

činnost četnost kalendářní den/dny/mřsie/měsíce

Uklíd společných prostor ve všech patrech (vytření podlahy a schodiště vč soklu nedráždrvým

čístíctm prostředkeín)_ umvtt schodištovcho zábradlí, ometeni stěn od pavučin. odstranění lxtydnč

nežádouctch polcpů

 

 

 

 

 

 

 

 

Umvtí vstupních dveří vč rámu :: skel 1x tydně

llmvtí otopných tčlcs 4x ročně

V) nesení letaku Ix tydné

Oboustranné mytí oken včetně rámu a parapetu 2x ročně

Mytí osvětlovacích těles lx ročně

Uklld sklepních prostor — ?ametení lx týdně
 

Umytí hydrantovych skřtnL vypínačů. zásuvek. rozvadččovvch skřínL hasrcích přistrom. umytí    
 

 

poštovních schránek lx městčnc

Spodní 2148/30 — bytový dům

činnost četnost kalendářní den/dny/měsíc/měsíee
 

Uklíd společných prostor ve všech patrech (vytřcní podlahy a schodiště vč soklu ncdráždrvvm

čtstlcím prostředkem). umvtt schodtštioveho 7ábrad|í_ ometení stěn od pavučtnt odstraněm l\'t_vdně

nežádoucích polepú
 

 

 

 

 

 

Utmtí vstupních dveří vč rámu a skel lx týdně

Umytí otopnych těles 4x ročně

Vynesení letáků 1x týdně

Oboustranné mytí oken včetně rámu a parapetu 2x ročně

Mytí osvětlovacích těles Ix ročně

Ukltd sklepních prostor — mmctení lx t_vdně
 

llmvtí hvdrantovvch skříní_ wpínačů. zásuvek. rozvaděčovvch skříní. hasících přístro|u. umvtí 1 „ .. _

_' f , ' ' ' ' ' x mcstcnc

postovních schranck
 

 

Spodní 2147/32 — bytový dům

činnost četnost kalendářní den/dny/mčsic/měsíce

 

 

Uklíd společných prostor ve všech patrech (vytření podlahy a schodiště vč soklu nedráždtvym

člstícím prostředkem). umytt schodtšt'ove'ho 7abrad|í_ ometení stěn od pavučin odstranění lxtvdně

nežádoucrch polcpů
 

 

 

 

 

 

Umytí vstupních dveří vč rámu a skel Ix týdně

Umytí otopnvch těles 4x ročně

Vynesení letáků 1x týdně

Oboustranné mytí oken včetně rámu a parapetů 2x ročně

Mytí osvětlovacích těles lx ročně

Ukhd sklepních prostor - zametení lx týdně
 

llmvtí hvdrantovvch skříní. vvpínačút msuvek rozváděčových skříní, hasících přístrotu. umvtí ] _ „\ _

' ,' , ' ' ' ' ' )( mcsmne

poštovních schránek
 

 

Spodní 2146/34 — bytový dům

činnost četnost kalendářní den/dny/mčsic/mčsice

 

 

llklíd společných prostor ve všech patrech (vvtřem podlahy a schodtště vč soklu nedrázdtvvm

čísttcím prostředkcm)_ um_\1í schodištiovcho 73bradlí_ omctcnt stěn od pavučin. odstraněni 1x tvdně

nežádoucích polcpú
 

 

 

 

 

   Umvtí vstupních dveří vč ramu a skel 1x týdně

Umvtí otopných těles 4x“ ročně

Vynesení letáků lx týdně

Oboustranné mytí oken včetně rámu a parapetu 2x ročně

Mytí osvětlovacích těles lx ročně

Uklíd sklepních prostor — zametení lx t_vdnč
 

    
  

Umytí h_vdrantovych skříní. v_vpínačů. zásuvek. rozvaděčových skřínL hastcích přístroyu. um  poštovních schránek
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