PŘÍLOHA Č. 1: Specifikace rozsahu a četnosti úklidových prací na
vozidlech MHD zadavatele
Dopravní podnik města Pardubic a.s. provozuje 72 autobusů a 60 trolejbusů městské
hromadné dopravy. Krom deseti 15-ti metrových trolejbusů (43 sedadel) se jedná o
vozidla o délce 11 až 12 m a šířce cca 2,5 m (cca 30 sedadel).

1. DENNÍ ÚKLID VOZIDEL
Rozsah denního úklidu vozidel:
- úklid podlahy v prostoru pro cestující a kabiny řidiče (vymetení, v případě
„mokrého“ znečistění setření pryžovou stěrkou)
- otření madel v interiéru vozidla
- otření podběhů
- otření ploch u zadního okna a vnitřní spodní části dveří
- v zimním období odstranění umrzlého sněhu a ledu ze schodů vozidel
Četnost denního úklidu vozidel:
- každé vozidlo (včetně záložních) určené na výpravu následující den (v
pracovních dnech cca 94 vozidel, ve dnech pracovního volna a klidu cca 43
vozidel, letní prázdniny v pracovních dnech cca 72 vozidel)
Podmínky:
- denní úklid vozidel bude prováděn na základě rozpisu vypravovaných vozidel
na následující den, který bude upraven dispečerem DPMP a.s. tak, aby
předmětem úklidu nebyla vozidla, na kterých byla v den úklidu prováděna
plánovaná údržba (tudíž byl prováděn velký úklid) a nebyla následně
vypravena na linky MHD,
- ve 24:00 hodin bude dispečerem upřesněn počet a evidenční čísla vozidel
připravených do zálohy (event. výměny z důvodu nepojízdnosti).
- pokud dojde k znečistění uklizeného vozu při údržbě či opravě po již
provedeném úklidu, mistr střediska denního ošetření nahlásí požadavek
opětovného úklidu vozidla.
Časový harmonogram úklidu:
- denní úklid se provádí každý den v době od 18:00 – 3:00 hodin
Místo provádění:
- na odstavných plochách v areálu DPMP a.s. (venkovní prostředí)
Kontrolu provedení denního úklidu vozidla provádí řidič před výjezdem vozidla na
linku MHD, v případě zjištění nedostatků sepisuje hlášení o závadě ve službě.
Zhotovitel je povinen vést podrobnou písemnou evidenci o úklidu vozidel
v jednotlivých dnech a na vyžádání ji předložit zadavateli. Případné vícepráce
v rámci denního úklidu musí být písemně odsouhlaseny mistrem střediska denního
ošetření.
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2. VELKÝ ÚKLID VOZIDEL
Rozsah velkého úklidu vozidel:
Vyčistění celého interiéru vozidla včetně kabiny řidiče mokrou cestou:
- mytí podlahy celého vozidla
- mytí vnitřních bočnic a stropu vozidla
- mytí dveří a dveřního prostoru
- mytí stěn
- mytí držadel a madel desinfekčním přípravkem
- mytí koster sedaček
- mytí kabiny řidiče
- sedačky - vysátí textilního čalounění vysavačem
Četnost velkého úklidu vozidel
- dle rozpisu plánované údržby vozidel (5 – 10 vozidel v pracovní den),
požadavky po prohlídkách plánované údržby nebo velké opravě, resp. při
velkém znečistění.
Časový harmonogram velkého úklidu vozidel:
- úklid bude zajišťován v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin na základě
požadavku mistra příslušného pracoviště.
Místo provádění:
Na halách středisek údržby vozidel

3. ÚKLID PO OPRAVĚ VOZIDLA
Rozsah úklidu po opravě vozidel:
- úklid interiéru vozidla – maximálně 50% rozsahu velkého úklidu vozidla
Četnost úklidu po opravě vozidel:
- dle potřeby - cca 0 až 3 vozidla v pracovní den
Časový harmonogram úklidu vozidla po opravě:
- úklid bude zajišťován v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin na základě
požadavku mistra příslušného pracoviště.
Místo provádění:
- na halách středisek údržby vozidel

4. ČISTĚNÍ LÁTKOU ČALOUNĚNÝCH SEDAČEK
Rozsah čistění látkou čalouněných sedaček:
- vysátí látkou čalouněných sedaček pro cestující a sedačky řidiče, následné
čistění mokrou cestou se zapracováním čistícího přípravku a opětovné vysátí
Četnost látkou čalouněných sedaček:
- dle plánované údržby vozidel 2 až 4 vozidla týdně na základě požadavku
mistra příslušného pracoviště.
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Časový harmonogram čistění látkou čalouněných sedaček:
- v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin na základě požadavku mistra
příslušného pracoviště.
Místo provádění:
- na halách středisek údržby vozidel

Kontrola provedení úklidu vozidel dle bodu 2, 3. 4
Kontrolou pověřenými osobami za zadavatele jsou mistři provozu autobusů,
trolejbusů a denního ošetření. Pověřená osoba zhotovitele bude průběžně během
dne nahlašovat dokončení úklidů vozidel a před ukončením směny předloží
k podpisu pověřené osobě zadavatele písemný přehled o provedených úklidech
vozidel. Zhotovitel je povinen vést podrobnou písemnou evidenci o úklidu vozidel
v jednotlivých dnech a na vyžádání ji předložit zadavateli.
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