
REG. Č. Hygienická stanice

RM'Prahy

(WMS/20ml
Dodatek č. 1

ke Smlouvě O dílo uzavřené podle § 2586 násl. zákona TĚ*: < * č.89/20123Wäw
znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 5, 2. 2018 (dále jen

„smlouva")

Níže uvedeného dne, měsíce kl roku smluvní strany

Zhotovitel: Ladislav Vaško

Sídlo: Na Dědince 8, 180 00 Praha 8

lČ: 88513203

Bankovní spojení: Česká spořitelna, 3.5,

Číslo účtu: 0709889193/0800

(dále jen ,.zhotovitel“)

Objednatel: ČR Hygienická stanice hlavního města Prahy 51%] sídlem t'i P raze

Sídlo: Rytířská 404/12, 110 01 Praha 1

Osoba oprávněná jednat

jménem objednatele: MUDr. Zdeňka Jágrová, pověřená zastupováním ředitele

IČ: 71009256

Bankovní
spojení: ČNB Praha

Číslo účtu: 6582501 110710

(dále jen „objednate|“)

dohodly na tomto dodatku k výše uvedene smlouvě

ČI.

1.1. Obě strany shodně konstatují, že mezi nimi byla dne 5, 24 2018 uzavře na shora uvedená

Smlouva O dílo, reg. č. 00081201 8

1.2. V souladu t:: čl. Xl. bodem 2) Smlouvy se strany dohodly, že v období od 1. 11. 2018

do 31. 1. 2020 budou nad rámec původní Smlouvy zaj išťovány úklidové služby na pobočce

Jih, Němčická 1112/8, Praha 4 V rozsahu přesně specifikace prací, která je uvedena

V příloze č. 1 tohoto dodatku.

1.3, Ve Smlouvě je celková cena úklidu sjednána jako součet
ceny

úklidu jednotlivých typů

uklízených ploch S ohledem na četnost zajišt'ovane'ho úklidu. Úklid na pobočce Jih,

Němčická 1112/8, Praha 4 je stanoven na celkovou plochu 1 097 m2. která je rozdělena IB'

jednotlivě typy místností. S ohledem na četnost úklidu na těchto plochách je cena ůklidu

V této budově vypočtena V souladu S cenami stanovenými VE smlouvě na cenu 8 692.20 Kč

bez DPH Za měsíc příloha č. 2 tohoto(viz dodatku).

1.4, Celková cena za úklid poboček je ve Smlouvě stanovena na 34 531,- KČ bez DPH.

Dodatkem č. 1 bude cena navýšena od 1. 11. 2018 O částku 8 692,20 Kč, Celková částka,

která bude Objednatelem V období od 1, 11, 2018 do 31„ 1, 2020 měsíčně zaplacena, tedy

činí 43 223,20 Kč (slovy: čtyřicet tři tisíc dvě stě dvacet tři korun českých dvacet haléřů) bez

DPH. Cena bude navýšena O DPH dle platných předpisů.

1.5. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněny.
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ČI.

2,14 Tento dodatek obsahuje dvě (2) strany ei je vyh otoven ve čtyřech (4) stejnopisech, Z nichž

po dvou (2) stejnopisech obdrží každá ze smluvních stran.

2,2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 1 obsahující specifikaci požadovaných

prací a příloha č. 2 obsahující tabulku sie' specifikací ceny z. četnosti úklidu v jednotlivých

typech
místnosti na pobočce Jih.

2.3, Tento dod atek nabývá platností dnem podpisu obou smluvních stranl

3 í

V Praze dne 3 1 .10. 2018 V Praze dne

.10. 2018

'1 w; - - - lágtñiilütů sta-72.3; Prahy
r'. sram:: t' Praze

TEL

?až
'I'ít' 11': Praha 1

293

255 335 700. ia 7.24 212 335

za zhotovitele n objednatele

Ladislav Vaško MUDr. Zdeňka Jágrová

pověřená zastupováním ředitele
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Příloha č. 1

Specifikace požadovaných praci ".l ieiich četnost íP-Íi pobočce

JIH Němčická 1112/8 Praha V.I

Minimální požadavky na úklidové práce sídlo e* pobočky:

zhotovitel používá vlastní mycí úklidové prostředky. zejména se jedná O prostředky EE

mytí podlah, mytí sanity, utirání prachu, mytí dveří zárubní, dezinfekci WC (Objednatel

zajistí zhotoviteli V sídle Š na každé pobočce uzamykatelné prostory pro uskladnění

mycích a úklidových prostředků)

zhotovitel zajistí doplňování hygienických potřeb na WC (objednatel zajistí hygienické

potřeby. např. toaletní papír, papírové utěrky, vůně na wc>

vynášení odpadkových košů 'A kanceláří 5x týdně

třídění na dle rozmístěníodpadu směsný odpad, papírový odpad, plastový odpad sběrných

nádob v WC E ostatn íchkancelářích, chodbách. prostoru prostorách

vysypávání nádob skartovacích strojů (dle potřeby) V kancelářích do papírového odpadu

sběr a výměna pytlů IP-l tñděný odpad (papír, plast) v nádobách rozmístěných na

pobočkách (dle potřeby)

mytí dveří. zárubní, obkladů na WC, parapetú, madel zábradlí - 1× měsíčně

vynášení odpadků do popelnic

odstranění
prachu Z hasících přístrojů 1× 3 měsíce

včetně požadavků objednatele:

zametání vytírání ?J vysávání podlahové krytiny (PVC, koberec)
stírání rovných

pracovních ploch v kancelářích (m ístnosti č, 0.03, 0,19, 1,13 1.14, 1.15 1.17, 1.20, 1.21,

1.31, 1.37, 1.42, 1.44. 1.46, 1.48. 1.41, 2,07, 2.06, 2.05, 2.08, 2.13, 2.21, 2.22, 2,27, 2.28,

2.26), celková plocha 550 m2 3× týdně

zametání, vytírání podlahové krytiny (dlažba, PVC) čištění WC e sanitární techniky

na sociálních zařízeních b.. přilehlých prostorách, včetně vynášení odpadkových košů

(místnosti č. 0.04, 0.06, 0.08. 1.39, WC U 1.23. WC U 1.48, WC 1.13, WC u 2,06. WC U

2,07, WC u 2.23, WC u 2.28) celková plocha 52 m2 5x týdně

zameta'ní pí vytírání podlahové krytiny (dlažba. PVC) 1P, chodbách (místností č. 0.06 0.10.

0.15. 0.16, 0.18, 0,20, vstup do 1. NP, 1.23, 1.19, 1,23, 1.43, vstup do 2, NP, 2.23, chodba

do 2.13), celková plocha 170 m2 5× týdně

zametání vytírání podlahové krytiny (PVC) v kuchyñkách B1 pñlehlých prostorách

(místnosti Č. 1.27, 1.35, 2,14, 2,19), celková plocha 25 m2 5x týdně

zametání V ostatních místnostech č,vytírání podlahové krytiny (PVC, dlažba) (místnosti

0,06, 0.11, 0.13, 0.14, 0.17, 2.15, 2.17, 2.20). cel ková plocha 100 m2-2x měsíčně

úklid zasklených pavlačí !21 obou schodišť včetně zábradlí, celková plocha 100 m2 5×

týdně

úklid spojovací chodby mezi budovou A a B. celková plocha 100 m2 1x týdně

příprava popelnic pro pravidelný SVOZ odpadu (plast čtvrtek, papír pátek, směsný

odpad úterý I:: pátek)

zadavatel požaduje podle zkušeností úklid min, 1 pracovníkem



Příloha č. ?i Specifikace H , g četnosti úklidu pobočce an, Němčická 1112/8x Praha 4

DPH) na' měsíc 'l'- 1 měsíc lv %) rc měsíc. . ň Cena/mz Četnost Cena bez DPH DPH Cena Vč. DPH Typ mlstnosti (bez tłPH) za měsíc za 1 měsíc ?(VŽQV za 1 měsíc(bez


