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a) identifikační údaje o plánované stavbě v členění:
název stavby – tok, název

PS Litoměřice, pravidelný úklid provozní budovy

místo, případně ř. km, k.ú.

Litoměřice, provozní budova, dílna

číslo DM

9051009427 – budova provoz. stř. Litoměřice

identifikátor ISYPO

400109653

b) „Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky“ v souladu s § 156 zákona č.137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
1). Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny:
Pravidelný úklid budovy provozního střediska Litoměřice zajistí hygienické podmínky na
pracovišti a současně i částečnou údržbu předmětné nemovitosti.
2). Popis předmětu veřejné zakázky:
Úklid bude probíhat v budově provozního střediska Litoměřice. Jedná se o pravidelný úklid
přízemí a 1.patra o ploše 207 m2. V přízemí se nachází kancelář, kuchyňka pro zaměstnance,
sklad, sociální zařízení – 1 x WC včetně chodby a schodů do 1. patra. Úklid 1. patra zahrnuje
kancelář vedoucího střediska, 2 kanceláře úsekových techniků, zasedací místnost, sociální
zařízení – 2 x WC, sprchový kout a umývárna ( 2 ks umyvadla ), šatna zaměstnanců.
Pravidelný úklid bude prováděn 3 x do týdne - bude zahrnovat zejména vynesení
odpadkových košů, vytření podlahových krytin z PVC i keramických dlaždic, včetně dlážděných
schodů z kanceláří do dílny, setření prachu na nábytku i volných plochách, umytí sociálního
zařízení a pracovního prostoru kuchyňské linky, vyluxování koberců – viz příloha č.1, oddíl A.
Úklid prováděný 1x za 3 měsíce – bude zahrnovat zejména kompletní vyčištění za mokra,
dezinfekci a odstranění vodního kamene obkladu a podlahy, kompletní vyčištění vchodových
dveří a vykartáčování a vysátí textilních potahů – viz příloha č.1, oddíl B
Úklid prováděný 2 x do roka (1.Q a 3.Q) – bude zahrnovat zejména mytí oken - přízemí (14
ks) - 1. patro ( 16 ks), kde jsou okna o rozměrech 100 x 120 cm - chodba ( 7,4 m2), čištění
koberců mokrou metodou a kompletní vyčištění za vlhka psacích stolů a kontejnerů - příloha
č.1, oddíl C

3). Popis vzájemného stavu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele:
Pravidelný úklid provozního střediska Litoměřice je nutností z hlediska zajištění hygienických
podmínek na pracovišti pro zaměstnance Povodí Labe, státní podnik. V provozních prostorách
je úklid potřebný 3 x do týdne, protože je využíván nejen admistrativními pracovníky, ale i
dělnickými pracovníky, kteří při výkonu pracovních činností znečistí své pracovní oděvy, obuv a
následně zachycené nečistoty na prac. oděvech, obuvi, znečistí provozní prostory . Současně
při úklidu 3 x do týdne by bylo možné lépe udržet hygienu na toaletě, kdy je pro všechny
zaměstnance. Zároveň touto službou bude zajištěna péče nejen o zaměstnance ale i o
majetek Povodí Labe, státní podnik. Bude prodloužena životnost nábytku a zařízení provozní
budovy Litoměřice.

4). Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:
Zahájení provádění služby:
3/2018
Ukončení provádění služby:
3/2022

5). Další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky:
V případě nezajištění této služby by došlo k porušení pravidel bezpečnosti práce a k
nezajištění hygienických podmínek na pracovišti.
c) závazný a kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci stavby s uvedením způsobu
stanovení těchto nákladů.
Předpokládaná hodnota VZ: 101 976,- Kč za rok tj. za 4 let 407 904,- Kč bez DPH
Ocenění veřejné zakázky je dle současné ceny za úklid Provozního střediska Roudnice .
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/
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-
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Celkem

-

-

101 976

407 904

d) požadavky na celkové urbanistické a architektonické řešení stavby a požadavky na
stavebně technické řešení stavby, na tepelně technické vlastnosti stavebních
konstrukcí, odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany, souhrnné
požadavky na plochy a prostory apod.,
Navržená služba nevyžaduje urbanistické a architektonické řešení a není nutné posuzovat
tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí ani odolnost zabezpečení z hlediska požární
a civilní ochrany.
e) územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a
komunikační sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na
dopravní infrastrukturu, vliv stavby, provozu nebo výroby na životní prostředí, zábor
zemědělského a lesního půdního fondu apod.,
Navržená služba nevyžaduje speciální podmínky.
f) majetkoprávní vztahy doložené snímkem pozemkové mapy a výpisem z katastru
nemovitostí,
Veškeré služby budou probíhat na nemovitosti, která je majetkem ČR s právem hospodaření
Povodí Labe, státní podnik. Úklid bude probíhat v budově čp. 2065, která je součástí
pozemku parc. č. 343 v k.ú a obci Mlékojedy. Proto v souvislosti s prováděním služby –
pravidelného úklidu není potřeba řešit žádné majetkoprávní otázky - příloha č.2
g) požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby energiemi, vodou,
pracovníky apod. a předpokládanou výši finančních potřeb jak provozu, tak i reprodukce

pořízeného majetku a zdroje jejich úhrady v roce následujícím po roce uvedení stavby
do provozu,
h) Dokumentace současného stavu, včetně rozhodujících technicko-ekonomických údajů o
provozu (užívání) obnovované kapacity

Fotodokumentace

Chodba - přízemí

Chodba - schodiště

Kancelář -1.patro

Zasedací místnost

1.patro - hygienické zázemí

Sprchy – 1.patro

Oddíl A - činnosti prováděné 3 x týdně

příloha č.1

Položka
Podlahy
Vyčištění za mokra dvoustupňové (mokré vytírání)
Luxování koberců
Stoly, nábytek
Suché čištění - psací stoly, pojízdné kontejnery
Kompletní vyčištění za vlhka - stoly v kuchyních a jídelnách
Odstranění viditelných nečistot - čalouněný nábytek kuchyně
Dveře, dveřní rámy, kliky, panty
Ohmaty a viditelné nečistoty
Ostatní
Parapety - vyčištění za vlhka
Vyčištění a omytí zrcadel - toalety a umývárny
Vyprázdnění odpadkových košů, vložení sáčku.
Kuchyně
Sporák, dřezy, pracovní plochy, mikrovlnná trouba, lednice, digestoř – vyčištění zevně za vlhka
Vyprázdnění nádob na odpadky a popelníků včetně doplnění mikrotenových sáčků do odpadkových nádob, přesun odpadu na určené místo
Odstranění ohmatků a skvrn ze skel, zrcadel, dveří, vnějších ploch nábytku, obkladů, omyvatelných stěn
Vyčištění a vyleštění baterií, umyvadel a dřezů včetně odkapávacích ploch
Sanitární zařízení
Odstranění viditelných nečistot a ohmatu, doplnění mýdla a dezinfekčních prostředků - dávkovače mýdla
Vyčištění umyvadel
Vyčištění armatur, odstranění vodního kamene
Vyklizení a kompletní vyčištění zrcadel
Odstranění viditelných nečistot a ohmatů držáků s toaletním papírem, doplnění nového papíru a nachystání náhradních rolí
Kompletní mokré vyčištění a dezinfekce, včetně rukojetí splach. zaří. a propláchnutí. Odstranění močových usazenin a vodního kamene - WC mísy a pisoáry
Kompletní vyčištění a dezinfekce WC štětky, v případě potřeby výměna štětky

Plocha/ks
139 m2
68 m2
12 ks
5 ks

10 ks
27 ks
2 ks
5 ks
5 ks
2 ks
1 ks
2 ks
4 ks
4 ks
6 ks
3 ks
4 ks
6 ks
4 ks

Oddíl B - činnosti prováděné 1x za 3 měsíce
Položka
Sanitární zařízení
Kompletní vyčištění za mokra, dezinfekce, odstranění vodního kamene obkladu do 1.80 m
Kompletní vyčištění za mokra, dezinfekce, odstranění vodního kamene podlahy - dlažba
kompletní vyčištění vchodových dvěří a pevného rámu, včetně skleněné výplně
Vykartáčování a vysátí textilních potahů
Celkové vlhké stírání prachu ze dveří a zárubní
kompletní vyčištění vchodových dvěří a pevného rámu, včetně skleněné výplně

Plocha/ks
41 m2
22 m2
1 ks
6 ks
10 ks
1 ks

Oddíl C - činnosti prováděné 1x za 6 měsíců
Položka
Podlahy
Čištění koberců mokrou metodou
Dveře, dveřní rámy, kliky, panty
Kompletní vyčištění včetně skleněných výplní a zárubní
Okna,rámy
Kompletní vyčištění za vlhka zevnitř i zevně včetně rámů a parapetů - okno 120x100 , prosklená dělící stěna
Stoly, nábytek
Kompletní vyčištění za vlhka - psací stoly, pojízdné kontejnery
Vnitřní prosklení a vitríny, skříně, police - kompletní vyčištění za vlhka zevnitř i zevně

Plocha/ks
68 m2
10 ks
46,10 m2
12 ks
5 ks

Informace o pozemku

Parcelní číslo:

343

Obec:

Mlékojedy [565296]

Katastrální území:

Mlékojedy u Litoměřic [697303]

Číslo LV:

148

Výměra [m2]:

2250

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

DKM

Určení výměry:

Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití:

jiná plocha

Druh pozemku:

ostatní plocha

příloha č.2

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo

Podíl

Česká republika,
Právo hospodařit s majetkem státu

Podíl

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové

Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 18.01.2018 10:00:00.

