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Příloha č. 1E Zadávací dokumentace - Podrobná specifikace předmětu plnění části 5 Poskytování úklidových služeb v budově OI Brno
Rozpis úklidových prací
prostory

kanceláře

počet

40

celková
2
plocha (m )

867

208,
45,8

chodby,
schodiště

druh podlahové
krytiny

zátěžové koberce

denně

3 x týdně

1 x týdně

 stírání prachu z vodorovných
ploch nábytku do výše 1,5m,
ze zařizovacích předmětů,
z křížů
kolečkových
židlí
a z parapetů v interiéru budovy
 stírání prachu
 odstranění ohmatků a skvrn ze
z topných těles
skel, dveří a vnějších ploch
nábytku (eventuálně vitrín)
 ošetřit pracovní plochy stolů a
nábytku dle druhu jejich
povrchu
 stírání prachu
z topných těles
 odstranění
pavučin
 odstranění
ohmatů a skvrn
ze dveří
 stírání prachu z vodorovných
ploch nábytku do výše 1,5m,
 stírání prachu
ze zařizovacích předmětů,
z topných těles
z křížů
kolečkových
židlí
 mytí
dveří
a z parapetů v interiéru budovy
včetně zárubní
 vysát a vyčistit rohožku mezi
vstupními dveřmi

 vyprázdněni odpadkových nádob a
nádob skartovací strojů včetně doplnění
mikroténových sáčků do odpadkových
nádob
 přesun odpadů na určené místo
 podle potřeby – vysátí ploch koberců

 vyprázdněni odpadkových nádob a
nádob skartovacích strojů včetně
doplnění mikroténových sáčků do
keramická dlažba,
odpadkových nádob
broušené teraco
 přesun odpadů na určené místo
 mokré vytírání podlah

recepce

1

45,7

keramická dlažba

 vyprázdnění odpadkových nádob včetně
doplněni mikroténových sáčků do
odpadkových nádob
 přesun odpadů na určené místo
 mokré vytírání podlah
 odstranění ohmatků a skvrn ze dveří
a skel

výtahy

1

1,3

guma

 mokré vytírání podlahy
 odstranění ohmatků ze zrcadel

keramická dlažba

 vyprázdněni odpadkových nádob včetně
doplněni mikrotenových sáčků do
odpadkových nádob
 přesun odpadů na určené místo
 mokré vytírání podlah
 odstranění skvrn z vnějších ploch toalet,
mís a pisoárů
 omytí vnitřních ploch toaletních mís
a pisoárů
 omytí a dezinfekce úchytových míst
(splachovadla, kliky)
 omytí a vyleštěni WC prkénka
 odstranění ohmatků a skvrn z obkladů,
omyvatelných stěn, zrcadel

keramická dlažba

 vyprázdnění odpadkových nádob včetně  podle potřeby
- odstranění
doplněni mikrotenových sáčků do
ohmatků
 mokré otření kuchyňských
odpadkových nádob
a skvrn ze
linek,
mikrovlnné
trouby
 přesun odpadů na určené místo
skel,
dveří
a
dalších
zařizovacích
 mokré vytírání podlah
a
obkladů
předmětů
 vyčištění a vyleštěni baterií, a dřezů
a
včetně odkapávacích ploch
omyvatelných
 setření pracovních ploch
stěn

toalety,
umývárny

kuchyňky

zasedací
místnosti

10

5

4

46,1

32,5

117,3

zátěžové koberce

1 x měsíčně

 vysátí drážek
pojízdných
dveří

1 x za 3 měsíce

2x ročně

1x ročně

 vysávání
Vždy po dohodě s objednatelem
čalouněných
ploch
židlí  očištění obrazů
 mytí topných těles
a křesel
 podle potřeby -  mytí vodorovných i svislých
 mytí dveří včetně
a zařizovacích předmětů
odstranění
zárubní
pavučin
 mytí osvětlovacích těles
 mytí zásuvek a
vypínačů

 mytí dveří
včetně zárubní
 mytí zásuvek a
vypínačů

ploch

nábytku

 podle potřeby Vždy po dohodě s objednatelem
odstranění
 mytí topných těles
pavučin
 mytí osvětlovacích těles
 mytí
zábradlí
schodiště

 vysávání
Vždy po dohodě s objednatelem
čalouněných
 podle potřeby -  mytí topných těles
ploch
židlí
odstranění
 mytí vodorovných i svislých ploch nábytku
a křesel
pavučin
 mytí osvětlovacích těles
 mytí zásuvek a
vypínačů
 mytí dveří

 dezinfekce WC prkénka
 omytí a vyleštění zařizovacích
předmětů (zásobníků
hygienických systémů,
umyvadel, umyvadlových
baterií) a zrcadel

 mytí dveří
včetně zárubní
 stírání prachu
z topných těles  mytí zásuvek a
vypínačů

 mytí zásuvek a
vypínačů

 podle potřeby Vždy po dohodě s objednatelem
odstranění
pavučin
 mytí topných těles
 mytí
 mytí vodorovných i svislých ploch zařizovacích
osvětlovacích
předmětů
těles

 podle potřeby -  mytí topných těles
odstranění
 mytí vodorovných i svislých
pavučin
a zařizovacích předmětů
 mytí dveří včetně  mytí osvětlovacích těles
zárubní

 podle potřeby – vysávání
Vždy po dohodě s objednatelem
koberců
případně
dle
 podle potřeby  mytí topných těles
požadavků
odstranění
 stírání prachu
 mytí dveří včetně  mytí vodorovných i svislých
pavučin
 podle potřeby - odstranění
z topných těles
zárubní
a zařizovacích předmětů
ohmatků a skvrn ze skel, dveří
 mytí zásuvek a
 mytí osvětlovacích těles
a vnějších ploch nábytku
vypínačů
(eventuálně vitrín)

ploch

nábytku

ploch

nábytku
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 podle potřeby - stírání prachu
a
mokré
setření
všech
vodorovných a svislých ploch
do výše 1,5m a parapetů
v interiéru budovy


1

63,8
6

zátěžové koberce,
keramická dlažba

chodník před
budovou,
vstup do
objektu

1

118

zámková dlažba

nouzové
schodiště

1

8,4

keramická dlažby

inspekční byt

 podle potřeby - stírání prachu
z vodorovných ploch nábytku
do výše 1,5m, ze zařizovacích
předmětů, z křížů kolečkových
židlí a z parapetů v interiéru
budovy
 podle potřeby - odstranění
ohmatků a skvrn ze skel, dveří
a vnějších ploch nábytku
 stírání prachu
(eventuálně vitrín)
z topných těles
 podle potřeby - vyprázdněni
odpadkových nádob včetně
doplnění mikroténových sáčků
do odpadkových nádob
 podle potřeby - přesun odpadů
na určené místo
 podle potřeby - mokré vytírání
podlah a vysávání koberců

 podle potřeby odstranění sněhu a
námrazy do 7 hodin ráno a v průběhu
dne dle potřeby

 vysávání
čalouněných
ploch
židlí
a křesel
 mytí zásuvek a
vypínačů
 podle potřeby odstranění
pavučin
 mytí dveří včetně
zárubní

Vždy po dohodě s objednatelem
 mytí topných těles
 mytí vodorovných i svislých
a zařizovacích předmětů
 mytí osvětlovacích těles

 mechanický sběr
nečistot
před
budovou OI

 úklid schodiště

ploch

nábytku

