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Dezinfekcia priestorov - bytových domov
Dezinfekcia je používaná v bytových, hotelových, kancelárskych a výrobných priestoroch. Dezinfekcia priestorov prebieha baktericídnym prostriedkom na dezinfekciu
povrchov, materiálov, ktoré sa nepoužívajú na priamy kontakt s potravinami a krmivami, pomocou rozprašovača. Použitý prípravok je bezfarebný, nie je parfumovaný, má
neutrálne pH a slabý zápach po chlóre, nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre ľudský organizmus ani pre zvieratá. Účinnou látkou je chlór uvoľňujúci sa z kyseliny
chlórnej. Prostriedok sa nechá zaschnúť na povrchu.
Počet m.j.

m.j.

Cena za m.j. bez
DPH

DPH 20%

Cena celkom s
DPH

Dezinfekcia spoločných priestorov - dezinfekcia vchodu /zvončeky, schránky, vypínače/,
spoločné priestory na prízemí /bez pivníc/, výťah zvnútra /dvere obojstranne na všetkých
poschodiach/, do 30 m2 podlahovej plochy

1

paušál

40,00 €

8,00 €

48,00 €

Dezinfekcia spoločných priestorov - dezinfekcia vchodu /zvončeky, schránky, vypínače/,
spoločné priestory na prízemí /bez pivníc/, výťah zvnútra /dvere obojstranne na všetkých
poschodiach/, schodisko, zábradlie, vonkajšie povrchy hydrantov a elek. skríň, od 31 m2
podlahovej plochy

1

m2

0,75 €

0,15 €

0,90 €

Popis prác

/všetky ceny sú bez dopravy /

Dezinfekcia zanecháva na povrchu stopy kvapiek, nie je to závada.
Doprava
Doprava: mesto paušál

1

ks

5,40 €

1,08 €

6,48 €

Doprava: mimo mesta

1

km

0,60 €

0,12 €

0,72 €

Počas výkonu prác sa v dezinfikovanom priestore nemôžu pohybovať nepoverené osoby!

Možné objemové zľavy!
* splatnosť faktúry bude dohodnutá pred vykonaním prác
* v cene sú zahrnuté všetky mzdové, materiálové a technické náklady, vrátane prípravy dezinfekčného systému na mieste určenia zákazky
* cena je stanovená ak objednávateľ zašle objednávku vopred na dohodnuté práce a následne po ich vykonaní ich prevezme a odsúhlasí
* práca môže byť prevzatá bezkontaktne - osobou uvedenou na objednávke - e-mailom, prípadne formou SMS
* faktúra bude vystavená na základe skutočne odpracovaných a potvrdených výkonov objednávateľa
* cena prác môže byť prekalkulovaná po zistení špeciálnych okolností na mieste určenia zákazky, napr. špecifické miestnosti ako šatne, prípadne husto zariadené miestnosti vybavením (stroje) a pod.

