
POPTAVKOVE iZENi
na üklidové s1uby zimnIho stadionu a veejného sportovité

PI1EDMET P1k:

ZajiténI üklidovfth, hygienick’ch pracI a s1ueb na Horáckém zimnIm stadionu
v Jihiavé a Veiejném sportoviti pro lednI sporty v ulici Tyrova, Jihiava

- üklid kabin,
- üklid sociálnIch zaiIzenI,
- üklid chodeb,
- üklid hleditë,
- ükiid infocentra,
- ñklid sekretariátu
- üklid VIP prostor
- a ükiid daiIch prostor die zadánI objednatele

Rozsah a termIn pracI:

pIedpokiádan’ termIn zahájenI pracI v roce 2019: 01.09.2019
smiouva na dobu uréitou: do 3 1.07.2020

Specifikace üklidu:

Denni üklid 2815 m2 7x t’idnë

TdennIük1id 1180m2 1xt’idnë

KondinI centrum (Peklo) 225 m2 3x t9’dnë (Po, St, Pa)

Uklid pied zápasem nad rámec bëného ükiidu 607 m2 Die hracIho plánu

Pozápasov üklid nad rámec bëného üklidu 1599 m2 Die hracIho piánu

P1n a pravidein rozsah pracI se piedpokiádá od 01. 09. do 30. 03. / 30. 04. die v’voje
sezóny. V mésIcich (duben), kvëten, erven a ervenec, tedy mimo sezónu, se müe
rozsah pracI ménit. Tyto mésIce budou Ieeny individuáinë.

Bën dennI a tdennf üklid od pondëlI do pátku je vhodné na obou halách provádët
v rannIch a dopolednIch hodinách.
V sobotu a nedëii je z provoznIho hiediska vhodnëjI rozdëlit siuby na rannI a
odpolednI (pi. 6:00 — 13:00 a 13:00 — 20:00).

Bën reim naruujI miádenické turnaje a kempy. Phpadné dodatené poadavky
nebo zmény budou i’eeny individuáinë.

PIi nemoci i jinch piekákách nutná okamitá náhrada pracovnIka.
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Poadavky na zpracovánI cenové nabIdky:

RozhodujIcIm kritériem je cena: mësIënInãklady bez DPH

Do cen se zahrnujI üklidové prosti’edky.

TermIn vyh1áenI: 22.05.2019

TermIn odevzdánI nabIdek: 29.05.2019 do 12. hod.

MIsto odevzdánI nabIdek: sekretariát HZS Jihiava

HC Dukia Jihiava, s.r.o. si vyhrazuj e právo zmènit, öi doplnit tento zámèr, pfipadnè od nëj
odstoupit, ei toto poptávkové IIzeni zruit. UëastnIci poptávkového fIzenh nemajI nárok na
náhrady nák1adti spojench s üèastI v tomto poptávkovém NzenI.

iG Dukia Jêhlava, s.r.o.
Toistétic 23, 586 01 JihIava
l(: 25514

Bedfich erban
jednatel HC Dukia Jihiava, s.r.o.


