
Celková výmera 

Administratívna časť:    342,70 m2

Školiace a výcvikové centrum :      262,96 m2

Celkom:      605,66 m2

Administratíva a ŠaVC

Názov výmera MJ interval

Kancelárie - koberec - vysávanie 537,66 m2 2x týždenne

Linoleum  - umývanie 50 m2 2x týždenne

Kuchyňa - dlažba 18 m2 2x týždenne

stôl kancelársky - utieranie admin 28 ks 1x  týždenne

stôl kancelársky - utieranie ŠaVC 12 ks 1x  týždenne

okná + rámy + umývanie komplet m2 2x ročne

dvere , kľučky- umývanie 13 ks 1x  týždenne

sedacia súprava- vysávanie,čistenie 1 ks 1x mesačne

skriňa drevená - čistenie 25 ks 2x mesačne

stolička čalúnená- čistenie 70 ks 1x mesačne

smetné koše - vynášanie 30 ks 1x denne

Fancoil-radiátor- čistenie 14 ks 1x mesačne

chladnička- utieranie prachu 1 ks 1x  týždenne

kuchynské umývadlá - umývanie s dezinf. 2 ks 1x denne

Café kútik, nápojové automaty, barové sedenie 2 ks 1x  týždenne

vodovodná batéria - čis.+ dezinf. 2 ks 1x denne

stôl jedálensky- utieranie 1 ks 1x denne

svetlo stropné 40 ks 2 x ročne

regále kovové- umýv. s dezinfekciou 10 ks 1x mesačne

Maketa sanitného vozidla exteriér, interiér 1 ks 1x mesačne

Ďalšie požiadavky na plnenie:

Príloha č. 1 k výzve na predkladanie ponúk

Rozsah a harmonogram upratovacích a čistiacich prác

Upratovanie toaliet a spŕch sa napožaduje.

Počty nábytku sú orientačné a môžu sa líšiť v rozsahu 20%.

Technická špecifikácia predmetu zákazky "Upratovacie a čistiace služby pre 

administratívne priestory ZS Košice" - 1. časť

Zabezpečenie a dodanie utierok, tekutého mydla, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, sáčkov do košov, 

zabezpečenie pracovných pomôcok a technického vybavenia potrebného na vykonanie požadovanej práce 

Čistiace a dezinfekčné prostriedky používané pri poskytovaní upratovacích služieb musia spĺňať také požiadavky, 

ktorými nebude ohrozené zdravie človeka a životné prostredie. 

Vykonanie upratovacích služieb sa požaduje realizovať v pracovných dňoch po 16-tej hodine, podľa rozsahu 

požadovaných služieb, pričom upratovacia činnosť v sebe zahŕňa doplnenie papierových utierok, saponátu na 

umývanie riadu a tekutého mydla v dávkovačoch umiestnených v kuchynkách a upratanie kancelárií, zasadacích 

miestností, kuchyniek, sociálnych zariadení a ostatných spoločenských a iných priestorov (šatňa, chodba, maketa 

sanitného vozidla, sklady, výcvikový byt a pod.).




