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CENA ÚKLIDOVÝCH SLUŽEB 
Obecního domu v Praze 

 
 
 
Cena úklidových služeb Zhotovitele pro Objednatele podle Smlouvy o dílo je sjednána jako cena 
smluvní s ohledem na výsledky výběrového řízení vyhlášeného Objednatelem dne 18. 1. 2018 
pod č.: : Z2018-001864 na předmět služeb uvedený ve Smlouvě o dílo.  
 
 

 

Předmět úklidových prací: 

 

 

Cena úklidových prací bez 

DPH: 

 

Předpokládaný rozsah 

služby za 4 roky plnění 

 

Základní úklidové práce 

 

 

Paušální měsíční cena ve výši 

176.921,- Kč 

 

Celková cena za 48 měsíců 

8.492.208,- Kč 

 

Nadstandardní úklidové 

práce 

(prováděné pouze na 

písemnou výzvu objednatele) 

 

Hodinová sazba 110,- Kč / 1 hod 

/osoba 

(Rozsah poskytnutých prací musí 
být potvrzen v měsíčním výkazu 
provedených nadstandardních 
úklidových prací podepsaným 
odpovědným pracovníkem 
Objednatele) 
 

 

Zadavatel předpokládá 

6000 člověkohodin za 48 

měsíců plnění. 

Celková cena za 48 měsíců 

plnění činí 660.000,- Kč. 

 

Mimořádné úklidové práce 

(prováděné pouze na 

písemnou výzvu objednatele) 

 

a) Čištění parketových 
podlah sálů 

 
Cena 45,- Kč/1 m2/za 
veškeré tyto činnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
b) Čištění teracových podlah 

 
Cena 25,- Kč/1 m2/za 
veškeré tyto činnosti 
 
 

 

a) Zadavatel předpokládá 

za období 48 měsíců plnění 

čištění a voskování 14 400 

m2 parketových podlah 

sálů. Celková cena za 48 

měsíců tohoto plnění činí 

648.000,- Kč. 

 

b) Zadavatel předpokládá 

za období 48 měsíců plnění 

čištění a odbornou  

impregnaci 960 m2  

teracových podlah. Celková 

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/SearchForm/SearchContract?contractNumber=Z2018-001864
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c) Čištění kancelářských 
chodeb  

 
Cena 29,- Kč/1 m2/za 
veškeré tyto činnosti 
 
 
 
 
 
 
 

 
d) Čištění  dlažeb  provozních 

zázemí 
 
        Cena 29,- Kč/1 m2/za veškeré 

tyto činnosti 
 
 
 
 
 
 
 

cena za 48 měsíců tohoto 

plnění činí 24.000,- Kč. 

 

c) Zadavatel předpokládá 

za období 48 měsíců plnění 

čištění a odbornou 

impregnaci 2 480 m2 

historických dlažeb 

kancelářských chodeb. 

Celková cena za 48 měsíců 

tohoto plnění činí 71.920,- 

Kč. 

d) Zadavatel předpokládá 

za období 48 měsíců plnění 

čištění 4 480 m2 dlažeb 

provozních zázemí. Celková 

cena za 48 měsíců tohoto 

plnění činí 129.920,- Kč. 

 

 

Celková cena úklidových 

služeb za 48 měsíců plnění 

v Kč bez DPH 

10.026.048,- Kč 

DPH 2.105.470,- Kč 

Celková cena úklidových 

služeb za 48 měsíců plnění 

v Kč vč. DPH 

12.131.518,- Kč 

 
  
K výše uvedené ceně služeb bude účtována sazba DPH podle příslušných právních předpisů 
České republiky platná k datu uskutečnění zdanitelného plnění. 
 


