Příloha č. 1: Soupis prováděných činností

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

