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Příloha č. 5 ZD – Položkový ceník (doplní uchazeč) 

 
Vysvětlení k části „Úklid vnitřních ploch“: 

1. Sloupec „počet jednotek“ uvádí u každé kategorie prostou výměru podlahových ploch prostor v této kategorii. 
2. Do sloupce „jednotková cena“ uchazeč uvede jednotkovou cenu v Kč za m

2
 a rok, která v sobě musí zahrnovat 

požadované parametry a četnosti úklidu stanovené v Příloze č. 1 ZD pro danou kategorii. 
3. Do sloupce „cena za rok“ uchazeč uvede součin „jednotkové ceny“ a „počtu jednotek“. 
4. Sloupec „cena“ uvádí „cenu za rok“ vynásobenou čtyřmi, tedy nabídkovou cenu na 4 roky. 

 
 
 
 

Úklid vnitřních ploch 
počet 

jednotek jednotková cena cena za rok cena 

Kategorie vnitřních ploch [m
2
] [Kč/m

2
/rok] [Kč/rok] [Kč/4 roky] 

1. operační sály a zázemí 1347    

2. zákrokové sály, ARO, JIP 1513    

3. toalety, sprchy, koupelny 4154    

4. pokoje pacientů 10978    

5. ordinace, laboratoře 10316    

6a. kanceláře, lékařské pokoje, pracovny - koberce 5116    

6b. kanceláře, lékařské pokoje, pracovny - PVC+dlažba 9793    

7. sklady, archívy, šatny 9119    

8. chodby, čekárny, schodiště 23063    

     

Svoz a likvidace odpadu     

skupina odpadu [t/rok] [Kč/t] [Kč/rok] [Kč/4 roky] 

09 Odpady z fotografického průmyslu 2    

13 Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a 
odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12) 0,7    

15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační 
materiály a ochranné oděvy jinak neurčené 1,5    

16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené 1,3    

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z 
kontaminovaných míst) 70    

18 Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a /nebo z výzkumu 
s nimi souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze 
stravovacích zařízení, které bezprostředně nesouvisejí se 
zdravotní péčí) 394    

20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné 
živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek 
z odděleného sběru 332    

     

Pronájem kontejnerů     

kontejnery na odpad 1100 l horní výsyp na komunální odpady [ks] [Kč/ks/rok] [Kč/rok] [Kč/4 roky] 

směsný odpad 86    

plast 7    

sklo 4    

     

Další služby [ks] [Kč/ks/rok] [Kč/rok] [Kč/4 roky] 

údržba kójí - shromažďovacích míst 14    

     

   [Kč/4 roky] 

CELKOVÁ CENA ZA 4 ROKY  
(nesmí překročit 122.000.000,- Kč bez DPH)     


