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SMLOUVA O PROVÁD NÍ ÚKLIDOVÝCH
SLU EB . 324/03/09

uzav ená dle ustanovení § 51 zákona . 40/1964 Sb., ob anský zákoník,
ve zn ní pozd ích p edpis

Objednatel:   Spole enství vlastník  jednotek domu Bechlínská 705, Praha 9 – Let any
  se sídlem Bechlínská 705, 190 00 Praha 9 – Let any

O: 27578577
Zaps. v rejst íku spole enství vlastník  jednotek, vedeného  M stským soudem

   v Praze oddíl S, vlo ka 6901
    Bank.spojení: S, . ú tu 1971102389/0800

Zastoupeno: Janem Líka em, p edsedou výboru, ing. Alenou Zají kovou,
místop edsedou výboru

a

Zhotovitel: CLEAN International spol. s r.o, se sídlem v Praze 4, Kaplická 29/601,
  140 00
  I O: 480 35 661
  DI : CZ48035661

Zaps. v obchodním rejst íku, vedeného M stským soudem v Praze, oddíl C,
                       vlo ka 15021
            Bank.spojení:  eská spo itelna, a. s., . ú tu 1928420349/0800
            Zastoupen jednatelem: ing. Tomá  Tervin

  (Objednatel a Zhotovitel dále té  spole  jako „smluvní strany“)

uzavírají dne ního dne, m síce a roku podle ustanovení § 51 a násl. zákona . 40/1964 Sb.,
ob anský zákoník, ve zn ní pozd ích p edpis , tuto

SMLOUVU O PROVÁD NÍ ÚKLIDOVÝCH SLU EB

I.
edm t smlouvy

1.1. p edm tem smlouvy je povinnost zhotovitele poskytovat objednateli úklidové slu by
v objektu na adrese Bechlínská 705, Praha 9 – Let any a na v cn  p íslu ejících pozemcích
k tomuto objektu (dále jen „chodníky a p ístupové cesty ke gará ím“) a kde se termínem
„spole ná ást domu“ rozumí prostor ozna ený jako spole ná ást dle Prohlá ení vlastníka
k objektu Bechlínská 705, Praha 9, a to v rozsahu:
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a) 1x týdn , a to v úterý v dob  od 8.00 do 16.00, pokud  se smluvní strany nedohodnou
na jiném termínu, provád t úklid spole ných ástí domu:

- zametení a vyt ení dosucha podlah v ech spole ných prostor domu v etn  vyt ení a
uklizení kabiny výtahu a to tak, aby z podlah byly odstran ny ve keré ne istoty
(prach, skvrny, bláto, apod.) a ze st n kabiny výtahu ve keré ne istoty a prach

- odstran ní ne istost z podlahových drá ek dve í výtahu
- odstran ní ne istot a mytí ohmatk  skel vstupních a pr chozích dve í
- odstran ní ne istot a mytí ohmatk  na zrcadlech, tla ítkách a madlech v kabin  výtahu

b) 1x m sí , a to první úterý v m síci v dob  od 8.00 do 16.00, pokud se smluvní strany
nedohodnou na jiném termínu, provád t úklid spole ných ástí domu:

- mytí a vyle ní skel vstupních a pr chozích dve í
- ot ení schránek a zvonk
- set ení vnit ních parapet
- set ení rozvodných sk íní a hydrant
- mytí madel na schodi ti
- vymetení pavu in, prachu a ne istot ze st n

c) 2x ro , a to b hem m síce dubna a íjna v dob  od 8.00 do 16.00, pokud se smluvní
strany nedohodnou na jiném termínu, provád t úklid spole ných ástí domu:

- mytí osv tlovacích t les
- mytí topných t les
- mytí st n opat ených obklady, mytí a vyle ní oken a sklen ných st n

d) 1x týdn , a to v úterý v dob  od 8.00 do 16.00, pokud se smluvní strany nedohodnou
na jiném termínu, provád t úklid spole ných velkoprostorových gará í:

- ru ní sb r ne istot

e) 1x m sí , a to první úterý v m síci v dob  od 8.00 do 16.00, pokud se smluvní strany
nedohodnou na jiném termínu, provád t úklid podlah spole ných velkoprostorových
gará í:

- strojní ní na mokro s ru ním do ním a to tak, aby z podlah byly odstran ny
ve keré ne istoty (prach, skvrny,bláto, apod.) s tím, e uklízeny budou jen ty plochy
gará e, které nejsou v dob  úklidu obsazené vozidly

f) 2x ro , a to b hem m síce dubna a íjna v dob  od 8.00 do 16.00, pokud se smluvní
strany nedohodnou na jiném termínu, provád t úklid spole ných velkoprostorových
gará í:

- mytí vjezdových vrat
- mytí osv tlovacích t les

g) 1x týdn , a to v úterý v dob  od 8.00 do 16.00, pokud  se smluvní strany nedohodnou
na jiném termínu, provád t úklid chodník  a p ístupových cest ke gará ím:

- ru ní sb r ne istot, úklid chodník  a p ístupových cest ke gará ím zametením,
odstran ní ne istot z roho ky p ed vchodem

h) 2x ro , a to b hem m síce dubna a íjna v dob  od 8.00 do 16.00, pokud se smluvní
strany nedohodnou na jiném termínu, provád t úklid chodník  a p ístupových cest ke
gará ím:
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- ru ní odstra ování trávy a plevele ze spár komunikací (po písemné dohod
s Objednatelem lze i chemicky)

i) Zimní úklid chodník  a p ístupových cest ke gará ím – zaji ní sch dnosti, sjízdnosti,
odklízení sn hu a likvidaci náledí - zp sob provád ní prací se ídí vyhlá kou hl.m.Prahy o
sch dnosti místních komunikací . 39/1997 a jejími novelami. Sníh bude odstra ován na
volné travnaté plochy a to zp sobem, aby nedocházelo k po kozování vzrostlých d evin a
ke , aby nedocházelo k po kozování travnatých porost  a jejich zaná ením hrubými
ne istotami (typicky kaménky apod.). Sníh nesmí být bez výslovného souhlasu Objednatele
odklízen na pozemky v cn  nep íslu ejících k objektu Bechlínská 705, Praha 9.

II.
Podmínky poskytování slu eb

2.1. Objednatel umo ní zhotoviteli p ístup do objektu a prostor, které jsou p edm tem této
smlouvy.

2.2. Objednatel poskytne bezplatn  zdroj elektrického proudu o nap tí 220 V, zdroj teplé a
studené vody a ur í místo, kam bude vylévána zne ná voda a odpad a bezplatn  poskytne
prostor k ulo ení isticího materiálu a techniky. Zhotovitel se zavazuje, e bude bezplatn
poskytnuté slu by objednatelem vyu ívat maximáln  hospodárn , poskytnuté prostory
udr ovat v naprosté istot .. Objednatel je oprávn n hospodárné vyu ití zdroj  elektrického
proudu, vody a odpadu a také istotu v poskytnutých prostorách kdykoliv kontrolovat.

2.3. Pokud Objednatel nezajistí Zhotoviteli p ístup k teplé vod , bude úklid provád n pouze
studenou vodou, pokud nebude zaji n p ístup ani ke studené vod , bude úklid provád n
pouze zametením. Tato skute nost bude Zhotovitelem jasn  vyzna ena v rozpise úklidu. Za

chto podmínek nebude Objednatel uplat ovat nárok na slevu.

2.4. Objednatel m e ur it odpov dnou osobu, která bude oprávn na kontrolovat kvalitu a
rozsah poskytovaných slu eb. Zhotovitel pro tyto ú ely umístí na dve e úklidových místností
rozpis provád ní úklidu pro jednotlivé vchody s vyzna ením následujícího data a typu (T –
týdenní, M – m sí ní a R – ro ní) provád ného úklidu a to v dy minimáln  4 pracovní dny

ed provád ným úklidem. Po provedení úklidu v p íslu ný den svým podpisem potvrdí
provedení úklidu, vyzna í dobu provád ného úklidu, p ípadn  vyzna í nestandardní
podmínky v poznámce. Podobn  bude rozpis úklidu umíst n i na vstupních dve ích ze v ech
chodeb od výtahu do prostoru gará í, v dy na stran  dve í v prostoru gará í. Pokud Zhotovitel
zjistí, e rozpis úklidu na n kterých dve ích chybí, nahradí jej nejpozd ji v termínu
následujícího týdenního úklidu rozpisem novým.

2.5. Zhotovitel se zavazuje bezplatn  provád t v echny oprávn né reklamace ve vztahu
k poskytovaným úklidovým slu bám a to neprodlen .

2.6. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady svým pracovník m poskytovat p edepsané
ochranné pracovní prost edky a vybavit své pracovníky p íslu nými úklidovými prost edky a
udr ovat jemu poskytnuté prostory v naprosté istot  a po ádku.

2.7. Zhotovitel je oprávn n k provád ní prací na svojí odpov dnost najmout dal í pracovníky,
av ak p ed zapo etím prací je povinen je seznámit s podmínkami této smlouvy.
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2.8. Zhotovitel se zavazuje neprodlen  oznámit Objednateli ve keré závady, nedostatky a
kody na za ízení, elektrických a vodovodních instalacích, stejn  jako ve keré p eká ky

bránící ádnému provád ní úklidu, jen  zam stnanci zhotovitele p i úklidu zjistí.

2.9. Zhotovitel je povinen likvidovat ve keré odpady vzniklé p i úklidu ekologickým
zp sobem dle platných norem a tak, aby Objednateli nevznikala dal í koda i závazky

III.
Zvlá tní ujednání

3.1. Zhotovitel zodpovídá za kody vzniklé v souvislosti s nesch dností nebo obtí nou
sch dností ploch v zimním období.

3.2. Zhotovitel bude provád t v echny innosti v rámci p edm tu smlouvy osobami odborn
zp sobilými, bude dbát na nejvy í mo ný standard provád ných inností a postupovat
v souladu se v emi obecn  platnými právními p edpisy a vyhlá kami.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provád t úklid  na vlastní nebezpe í a na sv j náklad a p ebírá
ve kerou odpov dnost za p ípadné kody zp sobené Objednateli zam stnanci a pracovníky
Zhotovitele p i provád ní úklidu. Zhotovitel bude dbát zvý ené opatrnosti v i majetku

etích osob, ve keré jím zp sobené kody bude neprodlen  hlásit Objednateli.

3.4. Reklamace provedené práce Zhotovitelem je nutno uplatnit bez zbyte ného odkladu po
zji ní. V p ípad  oprávn né reklamace Zhotovitel závadu neprodlen  odstraní. V p ípad
neodstran ní reklamace v dohodnutém termínu (typicky do dal ího termínu provád ní úklidu)
má Objednatel nárok na sní ení odm ny Zhotoviteli a to ve vý i 25% z odm ny za ka dý
zapo atý týden od uplatn ní reklamace a   do jejího vy ení.

IV.
Odm na zhotovitele a její splatnost

4.1. Za úklid domu, gará e a chodníku v rozsahu dle l. I. p íslu í Zhotoviteli pau ální
odm na m sí  K  16.800,-- (slovy estnácttisícosmsetkorun) bez DPH, celkem s platnou
sazbou DPH K  19.992,-- (slovy devatenácttisícdev tseddevadesátdv koruny). Zhotovitel
nemá nárok na ádná dal í pln ní ze strany objednatele nad rámec odm ny. Ve keré náklady
spojené s poskytováním úklidových slu eb, s výjimkou náklad  dle l. II odst. 2 této smlouvy,
nese zhotovitel a jsou ji  zahrnuty v odm .

4.2. Na vý e uvedenou odm nu Zhotovitel vystaví za p íslu ný m síc da ový doklad
(fakturu), a doru í jej objednateli  nejpozd ji do 10. dne kalendá ního m síce následujícího po

síci, za který se úklid objektu dle této smlouvy hradí. Splatnost faktur je 15 dn  od jejich
doru ení Objednateli

4.3. Da ové doklady (faktury) dle l. IV této smlouvy musí obsahovat ve keré nále itosti
da ového dokladu stanovené obecn  závaznými právními p edpisy. Pokud faktura tyto
nále itosti spl ovat nebude, je splatná do 15 dn  od doru ení jejího opraveného zn ní.

4.4. Odm na se pova uje za uhrazenou okam ikem odepsání z bankovního ú tu Objednatele.
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V.
Výpov  smlouvy

5.1. Ka dá ze smluvních stran této smlouvy je oprávn na tuto smlouvu vypov t bez udání
vodu písemnou výpov dí adresovanou druhé smluvní stran . Výpov dní lh ta iní 2 m síce

a po íná b et prvním dnem kalendá ního m síce, který následuje po m síci, v n  byla
druhé stran  doru ena písemná výpov .

5.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neur itou

VI.
Záv re ná ustanovení

6.1. Tato smlouva nabývá platnosti a ú innosti dnem jejího podpisu ob ma smluvními
stranami

6.2. Tuto smlouvu lze m nit pouze písemn , a to o íslovanými dodatky podepsanými a
odsouhlasenými ob ma smluvními stranami

6.3. V echny vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se ídí p íslu nými
právními p edpisy, zejména ustanoveními zákona . 40/1964 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní
pozd ích p edpis

6.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotovení, p em  po jednom vyhotovení obdr í
ka dá ze smluvních stran

6.5. Smluvní strany prohla ují, e tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné
le, ur it , vá  a srozumiteln . Na d kaz toho a svého souhlasu s obsahem smlouvy
ipojují smluvní strany své vlastnoru ní podpisy.

V Praze dne 27.2.2009

………………………………………   ……………………………………
 P edseda výboru spole enství     Ing. Tomá  Tervin
         jednatel spole nosti

………………………………………
Místop edseda výboru spole enství


