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Příloha B 

Rozsah prací a přesná specifikace jednotlivých úkonů

Úklid prostor Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia

1. Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky
Úklid celé Budovy, vyjma prostor školního bufetu v časové dotaci dle článku II odstavce 3 Smlouvy.

1.1. Pravidelný úklid

1.1.1. Denní úklid

a) umývání veškerých podlah školy, dílny;
b) vysávání, stírání prachu na všech dosažitelných místech, včetně zábradlí a na chodbách;
c) otření stolů, židlí ve všech učebnách, včetně odkládací plochy pod tabulí;
d) mytí toalet a umyvadel desinfekčními prostředky, včetně zajištění tablet do pisoáru;
e) vynášení odpadkových košů, včetně zajištění pytlů a třídění odpadu.

1.1.2. Ranní denní úklid

a) úklid tělocvičen a příslušných místností, které jsou jejich součástí (sociální zařízení, šatny).

1.1.3. Dopolední denní úklid

a) jeden pracovník, který bude udržovat pořádek na sociálních zařízeních a chodbách.

1.1.4. Dvakrát (2x) týdně

a) luxování čalouněného nábytku;
b) umývání všech parapetů ve všech místnostech.

1.1.5. Dopolední denní úklid

a) mytí dveří, obkladů na toaletách a obkladů kolem umyvadel.

1.1.6. Jednou (1x) měsíčně

a) otření/vyčištění nečistot ze všech skříní (nábytku) ve všech místnostech školy.

1.1.7. V době školních prázdnin

a) čištění koberců;
b) mytí oken a žaluzií;
c) ošetření podlahových krytin;
d) generální úklid objektu, který není možno provádět v průběhu školního roku;
e) mytí soklů stěn ve všech učebnách.
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1.1.8. Mimořádný okamžitý úklid v rámci Pravidelného úklidu

1.2. Mimořádný úklid

1.2.1. Mimořádný okamžitý úklid mimo rámec Pravidelného úklidu

1.3. Další specifikace

Poskytovatel se dále také neustále podílí  na snižování energetické náročnosti  Budovy a zařízení s ohledem na 
provozní, technické, ekonomické a ekologické parametry:

• nepřetápět kancelářské a provozní prostory Budovy,
• důsledně zavírat okna a dveře ve vytápěných prostorech v zimních měsících,
• v případě delšího opuštění pracoviště zhasínat světla,
• neodkládat předměty na topná tělesa,
• průběžně kontrolovat běžně kapající baterie nebo protékající nádržky na toaletě.

Poskytovatel užívá výhradně vlastní čistící Prostředky a Pomůcky.
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