Příloha č. 1 – Rozsah služeb
Minimální požadavky na rozsah
V mimopracovní době ČZU (bude stanoveno vždy v konkrétní prováděcí smlouvě)

Pravidelné úklidové a čistící práce:
s četností 5x týdně se provádí:
 Vytření nebo vyluxování podlahových ploch včetně výtahových kabin a vstupních
čistících zón
 Vysypání odpadků včetně výměny igelitových sáčků a pytlů
 Vysypávání a vynášení tříděného odpadu
 Otření prachu na nábytku a jeho ošetření leštěnkou (týká se volných ploch,
s předměty na nábytku není dovoleno pohybovat), otření prachu na kancelářské
technice
 Setření prachu z parapetů
 Mytí a desinfekce umyvadel, WC mís, pisoárů a obkladu
 Doplňování hygienických potřeb – v rámci pravidelných úklidových a čistících prací se
jedná pouze o doplnění ze zásob, předmětem není samotná dodávka těchto
hygienických potřeb (sáčky do odpadkových košů, toaletní papír, mýdlo, papírové
ručníky, hygienické sáčky, atd.)
 Čištění a přeleštění zrcadel
 Třídění a shromažďování odpadu
 Úklid venkovních vstupů, schodů až k chodníku nebo přilehlé komunikaci – zametání,
čištění rohožek, úklid sněhu v rámci pravidelného úklidu
s četností 1x týdně se provádí:
 Čištění svislých ploch (nábytek apod.)
 Zametání a vytření balkonů
 Odstranění usazenin z WC mís a pisoárů

s četností 1x měsíčně se provádí:
 Kompletní mytí zábradlí
 Mytí dveří včetně zárubní
 Odstraňování minerálních usazenin a rzi

s četností 1x za 3 měsíce se provádí:
 Kompletní mytí osvětlovacích těles
V pravidelných úklidových a čistících pracech musí být v ceně zahrnuty i čistící a dezinfekční
prostředky (tzn. leštěnky na nábytek, mycí a dezinfekční prostředky na sociální zařízení
apod.)

Mimořádný úklid:









Mytí oken
Mytí vnitřních žaluzií
Mytí venkovních žaluzií
Čištění koberců mokrým i suchým způsobem
Vytírání tvrdých podlah
Čištění čalouněného nábytku
Mimořádný úklid v případě havárií – např. prasklé vodovodní potrubí
Svěšení, praní a pověšení záclon

V jednotkové ceně mimořádného úklidu musí být zahrnuty i technické vybavení a čistící a
dezinfekční prostředky (tzn. leštěnky na nábytek, mycí a dezinfekční prostředky na sociální
zařízení, vysavač na vodu apod.)

Hygienický servis:
Předmětem plnění hygienického servisu v případě,
požadován, jsou dodávky zboží v následujícím rozsahu:

že

je

objednatelem

 Tekuté mýdlo – dobré mycí vlastnosti, s obsahem kolagenu
 Dezinfekční prostředky (gely) do zásobníků (proti zamezení šíření nákazy
koronavirem)
 Toaletní papír – šířka role min. 24 cm, dvouvrstvý, vymačkávaný, recyklovaný
 Papírové ručníky - dvouvrstvé, vymačkávané, recyklované, "Z" sklad, rozměr max.
25x23 cm)
 Igelitové sáčky do odpadkových košů – rozměr min. 60 x 74 cm, min. 50 ks
 Sáčky na odpad - rozměr min. 70 x 110 cm, min. 40 µm
 Závěsný blok záchodové mísy – čistící a dezinfekční schopnosti, zabraňující usazování
vodního kamene, svěží vůně

Obecné požadavky:
 K uvedeným povinnostem náleží i veškeré ostatní úkony, které jsou nutné pro udržení
čistého a hygienicky přijatelného prostředí

