Cenová nabídka na úklid bytového domu
Předmět nabídky:
Orientační cenová nabídka na úklid jednoho vchodu panelového domu.
Úklid zahrnuje:
1x týdně
• Zametení a vytření chodeb
• Kompletní mytí kabin výtahů
• Mytí schodišť
• Setření madla zábradlí
• Otření schránek
• Otření zvonkového tabla
• Zametení vstupních chodníčků
• Odstranění letáků
• Mytí vchodových dveří
• Pravidelná kontrola celého domu (hlášení závad)
1x měsíčně
• Vymetení vnitřních podlahových roštů
• Kompletní mytí výtahových dveří na každém patře
• Otření hydrantů
• Otření svítidel
2x ročně
• Vymetení pavučin ze společných prostor domu
• Vymetení vnějších podlahových roštů
• Otření svítidel
• Mytí zábradlí
• Mytí oken ve společných prostorech (suterén a kočárkárny)
Kompletní cena:
Cena je touto nabídkou stanovena jako informativní, jelikož nebyla vyhotovena na základě
osobní prohlídky domu. Cena se stanovuje pro jeden vchod a po započtení všech rizik.
Částka za měsíční úklid pro jeden vchod: 2.780Kč
Profesionální čistící prostředky Merida jsou zahrnuty do ceny úklidu. Na přání
bude sestaven jejich jmenný seznam. Kontakt na dodavatele
www.meridahk.cz
(Hana Nováková, +420 733 790 130, hana.novakova@meridahk.cz)
V případě neočekávané absence pracovníka zajistíme náhradu nejpozději do 24h.
Minimální počet kontrol měsíčně je 1.
Všechny oprávněné reklamace budou odstraněny nejpozději 24h od oznámení.
Oznámeny musí být v době 24h po skončení úklidu.

Cena nezahrnuje:
• úklid po malování
• úklid po rekonstrukčních úpravách
• úklidy neveřejných a bytových prostor
Veškeré výše uvedené práce je možné přizpůsobit Vašim požadavkům, ať už se týkají
samotných úkonů nebo jejich četnosti.

Naše firma je pojištěna do celkové výše 5.000.000Kč na krytí škod, způsobených naší
činností. Všichni naši zaměstnanci jsou proškoleni a mají čistý trestní rejstřík.

Jako naši stálí klienti budete mít možnost využívat všechny námi nabízené služby se slevou
10%. Věřím, že budete maximálně spokojeni.

Děkuji za Váš zájem
Martin Meloun

Průvodní zpráva
Výklad pojmů
Pro cenovou nabídku (dále jen nabídka) byl jako podklad použit panelový dům na adrese
Španielova 1317–1323.

1. Bytový dům
1.1. Základní popis
V této nabídce se bytovým domem rozumí sedmipatrový bytový dům, mající devět
shodných podlaží včetně suterénu. Jádrem tohoto bytového domu je v každém vchodě
výtahová šachta s výtahovou kabinou určenou pro přepravu osob. Schodiště vede po
straně výtahové šachty.
1.2. Podlahy a chodby
Podlahy a chodby jsou kryty PVC, linoleem nebo jiným ekvivalentním materiálem.
Služby obsažené touto nabídkou nezahrnují ošetřování chodeb tekutými vosky nebo
polymery, tento úkon lze objednat zvlášť. V případě požadavku na udržování kamenných
nebo betonových podlah bude cena stanovena individuálně.
1.3. Okna
Okny se v této nabídce rozumí otevírací okna, která je možno mýt z nejbližšího podlaží.
Okna neotevírací, příp. nedostupná, nejsou součástí této nabídky. Službu mytí oken
horolezeckou technikou je možné v případě potřeby objednat zvlášť.
2. Venkovní prostory
2.1. Úklid venkovních prostor
Venkovními prostorami bytového domu se rozumí oblast v těsné blízkosti domu, není-li
uvedeno jinak. Úklid odpadu, je-li obsažen, se vztahuje pouze na běžné odpadky, netýká
se tedy případných starých odložených spotřebičů, většího množství suti atp. Likvidaci
rozměrnějšího odpadu lze objednat zvlášť.

