Dotazy a odpovědi
Dotaz 1. mytí oken
V příloze č. 1 s harmonogramem na úklid pro pracoviště "Žerotínovo náměstí" je uvedeno:
1x za 6 měsíců:
• mytí vnitřních ploch oken a žaluzií - v období duben a listopad, pokud nebude písemně
z důvodu klimatických nebo provozních podmínek dohodnuto jinak
Tohle je uvedeno u všech typů místností. Znamená to tedy, že vnější plochy si Zadavatel
zajišťuje jiným dodavatelem?
Odpověď 1.
Ano, jedná se pouze o vnitřní plochy oken.
Dotaz 2. strojní mytí chodeb a čekáren
V příloze č. 1 s harmonogramem na úklid pro pracoviště "Žerotínovo náměstí" je uvedeno u
typu místností chodby, hala, čekárny a schodiště:
1x týdně:
• chodby a halu uklízet strojovým čištěním - 1x za 14 dní
Lze chodby a halu dělat strojově každý pracovní den a ne jen jednou za čtrnáct dní? Jednalo
by se o značnou časovou úsporu, tudíž nižší nabídková cena. Bylo by tohle umožněno?
Odpověď 2.
Žerotínovo náměstí - na chodbách, v čekárnách na hale jsou umístěny židle pro pacienty, je
třeba denně umývat i za židlemi, ne pouze volný prostor. Podlaha je z mramorové dlažby.
Pokud by se denně v těchto prostorách uklízelo strojem, je třeba židle odtahovat a umývat i za
nimi, dále by bylo třeba použít vhodný stroj a vhodné odpovídající čisticí prostředky na
mramor. Umývacím strojem nesmí být rušen provoz ordinací (hlučnost stroje), které mají
odpolední ordinační hodiny, nelze stroj používat v době, kdy jsou v čekárnách nebo na
chodbách pacienti čekající na vyšetření.
(Zahradníkova – v objektu máme různé druhy podlahových povrchů, problematika úklidu
stejná).
Dotaz 3. četnosti úklidu na sociálních zařízeních
V tabulkových přílohách č. 3 jsou u úklidu sociálních prostor, tedy převážně u toalet,
uvedeny četnosti 5x denně pro pracoviště A a 3x denně pro pracoviště B.
Lze tedy předpokládat, že ne všechen tento úklid spadá do kategorie "pravidelný úklid od
15:00 do 19:00"? Uvedenu příklad:
Na pracovišti A "Zahradníkova" nelze předpokládat, že v rozmezí od 15:00 do 19:00 bude
úklid toalet proveden 5x dle přílohy č. 1, ale pouze jednou s tím, že zbylé 4 úklidy bude
provádět pracovník během denní služby od 6:00 do začátku odpolední směny v 15:00.
To stejné platí i pro pracoviště B "Žerotínovo náměstí". Je tato úvaha správná?
Odpověď 3.
Žerotínovo náměstí – úklid sociálních prostor/toalet: při odpoledním úklidu 1x, aby byly
prostory při příchodu zaměstnanců a pacientů ráno čisté, ostatní četnost se provádí během
dne do15 hodin v rámci denního úklidového servisu.
Zahradníkova – úklid je potřeba rovnoměrně rozložit do celého dne.
Dotaz 4. jednotkové ceny v tabulkových přílohách č. 3
4a) V příloze č. 3 A ve sloupci J je potřeba doplnit jednotkové sazby za m2. Tabulka nepočítá
s promítnutím cen za mytí oken ve sloupcích M, N a O. Mají tedy položky J15 a J16 zůstat
prázdné/nulové?

Odpověď k 4a
Ano. Položky J15 a J16 zůstanou prázdné/nulové.
Ve sloupcích M,N,O je uvedený počet m² světlé velikosti oken v jednotlivých místnostech,
součet těchto je v tabulce Předmět mytí úklidu.
4b) To stejné platí i pro přílohu č. 3 B, kde jsou typem neoznačené úklidové komory. Tyto
položky mají zůstat také prázdné/nulové?
Odpověď k 4b
Ano. Položky zůstanou prázdné/nulové.
4c) Není pak celý sloupec J v první tabulce zbytečný, když jsou jednotkové sazby uvedeny
níže v oddělených tabulkách?
Odpověď k 4c
Sloupec J je nutný pro kontrolu.
Dotaz 5. úklidové místnosti
Ještě bych měl doplňující otázku k té předešlé, a to ohledně úklidových místností na
pracovišti A "Zahradníkova", kde nejsou nikde uvedeny.
Jsou na pracovišti A úklidové místnosti nebo jiné místnosti k úschově úklidových prostředků
a pracovních pomůcek?
Odpověď 5.
Úklidové místnosti budou určeny k užívání pro úklidovou firmu i na pracovišti A
Zahradníkova, nejsou uvedeny v seznamu
Dotaz 6.
Chtěla bych se informovat, kolik je potřeba cca lidi a na kolik hodin.
Odpověď 6.
V Příloze č. 3a, 3b jsou uvedeny m² úklidových ploch včetně druhů místností a je pouze na
zkušenostech a zralé úvaze každého účastníka jak k těmto podkladům přistoupí.
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