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Príloha č. 1 k Výzve na predloženie cenovej ponuky  

Upratovanie dopravných prostriedkov - električky a autobusy 

 
 

Požiadavky na upratovanie a čistenie električiek 
 

Rozsah, harmonogram, miesto, počty čistení: 
 

1.  Denné čistenie vozidiel zahŕňa: 

- čistenie podlahy vozidla vrátane kabíny vodiča, priestorov dverí vrátane schodov vysávaním 

(menšie zvírenie a úplné odsatie prachu), ktoré je možné v prípade poruchy vysávača nahradiť 

navlhčením podlahy a jej pozametaním; 

- čistenie priestoru nad dverným mechanizmom, sedačiek cestujúcich, madiel, kabíny vodiča a na 

základe pokynu vedúceho pracovnej zmeny denného ošetrenia (DO) aj umytie čelných skiel 

(zvonku a zvnútra); 

- dezinfekcia kabíny vodiča vrátane sedačky,  sedačiek cestujúcich a madiel, pričom dezinfekčný 

roztok je nutné podľa znečistenia obmieňať; 

- odstránenie grafitov menšieho rozsahu (do 0,25 m
2 
); 

- odpad a iné mechanické nečistoty z vozidiel ihneď dať do zberných nádob. 

Čistenie sa vykonáva denne podľa príchodu vozidiel z linky  - pondelok – piatok v čase   od 15.00  hod; 

sobota - nedeľa v čase od 21.00 hod 

 (pravdepodobné ukončenie prác o 02.00 hod- možná dohoda na zmene času): 

- za halou denného ošetrenia po výkone údržby - denného ošetrenia vozidla; 

- na odstavných koľajach vo výpravnej hale a mimo haly (priestor bez rozvodu elektrickej energie); 

Predpokladaný počet vozidiel pri dennom čistení:  

– pondelok - piatok (výprava cez pracovné dni): 

            55 vozidiel  (z  toho cca 14 dlhé, 31 stredné a 10 krátke) 

– sobota  a nedeľa: 

32 vozidiel  (z  toho cca   2 dlhé, 26 stredné a   4 krátke) 
 

2. Komplexné čistenie interiéru vozidiel zahŕňa: 

- čistenie podlahy vozidla, priestoru dverí vrátane schodov a priestoru nad dverným mechanizmom, 

sedačiek cestujúcich a vodiča, madiel, kabíny vodiča, čelných a bočných skiel, zásteny vodiča, 

bočníc, okenných rámov, stropu vozidla s dôrazom na očistenie svietidiel;  

- odstránenie grafitov; 

- stoličku vodiča a čalúnené stoličky pre cestujúcich je nutné nielen vysávať ale aj tepovať; 

- čistenie vykonať komplet mokrým procesom, za použitia vhodných čistiacich a dezinfekčných 

prostriedkov, pričom čistiaci a dezinfekčný roztok je nutné podľa znečistenia obmieňať; 
 

Čistenie sa vykonáva len cez pracovné dni (pondelok až piatok) v čase od 06.30 – 14.30 hod (možná 

dohoda na zmene času) :  

- v priestoroch umyvárky električiek a podľa potreby aj na koľaji mimo umyvárky: 

- denný rozsah prác – 6 vozidiel (napr. 6 krátke; 2 kĺbové a 1 stredná; 2 stredné a 2 krátke....) 
 

3. Dočisťovanie exteriéru vozidiel: 

 ručné dočisťovanie exteriéru vozidla po strojnom umývaní a miesta, kam nedosiahnu kefy 

automatickej linky (napr. rozrušenie uhlíka....); 

 dočisťovanie sa vykonáva v priestoroch umyvárky električiek (v zimnom období sa toto čistenie 

vykonáva len výnimočne, v závislosti na vonkajšej teplote a znečistení vozidiel) na základe 

požiadaviek vedúceho pracovnej zmeny denného ošetrenia (DO). 

         Čistenie sa vykonáva len cez pracovné dni (pondelok až piatok) v čase od 06.30 –     

         14.30 hod (možná dohoda na zmene času):  

- v priestoroch umyvárky električiek a podľa potreby aj na koľaji mimo umyvárky: 

- denný rozsah prác – podľa špecifikácie vedúceho pracovnej zmeny denného ošetrenia (DO). 
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4. Odstraňovanie grafitov – extra: 

- odstraňovanie nápisov vytvorených sprejmi, liehovými fixami, či inými popisovačmi väčšieho 

rozsahu; 

- odstránenie vykonať ihneď na požiadanie vedúceho pracovnej zmeny denného ošetrenia (DO) 

pracovníkmi vykonávajúcimi komplexné čistenie vozidiel; 

- odstránenie sa vykoná v priestoroch areálu vozovne podľa pokynu. 
 

5. Mimoriadne upratovacie práce :  

- sa vykonávajú ak dôjde k znečisteniu vozidla na linke cestujúcimi – napr. nevoľnosť a pod.; 

- operatívne upratanie na základe požiadavky vedúceho strediska resp. vedúceho pracovnej zmeny; 

- pracovníci upratovacieho servisu sú povinní riadiť sa operatívnymi pokynmi službukonajúceho 

vedúceho pracovnej zmeny denného ošetrenia (DO). 
 

6. Cena prác – návrh kalkulácie: 
 

Požadujeme spracovať kalkuláciu ceny podľa jednotlivých položiek a typu na 1vozidlo – viď tabuľku: 

Názov výkonu 
Električka krátka 

(14 – 14,7 m)  
Električka stredná 

(22,6 m) 
Električka dlhá 

(30 m) 

Denné čistenie    

Komplexné čistenie 

interiéru 
   

Dočisťovanie exteriéru    

 

Názov výkonu Merná jednotka Jednotná cena 

Odstraňovanie grafitov 

extra -  plocha 
m
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Odstraňovanie grafitov 

extra- sedačka 
ks  

 

Mimoriadne upratovacie 

práce hod 
 

 

 

Poznámka:    1 ks električky typu T3, T6A5, VARIO LF1, T1, T2, historické vozy = krátka električka  

                      1 ks električky typu VARIO LF2 plus    =  stredná električka 

                      1 ks električky typu KT8D5 a KT8D5.RN2   =  dlhá električka   
 

7.  Ďalšie požiadavky: 

- poskytovateľ je povinný súčasne  uzavrieť s objednávateľom aj zmluvu o  užívaní priestorov, 

o úhrade za náklady za spotrebu elektrickej energie, tepla, odber vody a odvoz odpadu z 

upratovania. Objednávateľ stanovuje mesačný paušálny poplatok pri upratovaní električiek bez 

DPH vo výške:    161,-€ 

- zistené nedostatky je nutné odstrániť ihneď; 

- objednávateľ si vyhradzuje právo upravovať počty pristavených vozidiel na čistenie podľa 

požiadavky na výpravu vozidiel; 

- objednávateľ si vyhradzuje právo meniť čas realizácie jednotlivých stupňov upratovania vozidiel; 

 

8. Ďalšie požiadavky - všeobecne:  

- poskytovateľ musí viesť dennú evidenciu všetkých stupňov čistenia, kde zástupca objednávateľa 

svojim podpisom potvrdí vykonanie prác; 

- nedostatky zistené preberajúcim vedúcim pracovnej zmeny DO, alebo určeným pracovníkom 

objednávateľa dodávateľ ihneď odstráni; 
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- objednávateľ si vyhradzuje právo upravovať počty čistených vozidiel podľa skutočne 

vypravovaných vozidiel, najmä s ohľadom na plánované i neplánované výluky, sviatky, školské 

prázdniny, i na zmeny v platnosti cestovných poriadkov; 

- na základe vzájomnej dohody meniť uvedené časy pre realizáciu jednotlivých stupňov čistenia - 

upratovania. Vozidlá pristavené v daný deň na čistenie musia byť v daný deň aj dokončené a tak 

pripravené k výprave; 

- všetci pracovníci poskytovateľa musia byť preukázateľne preškolení z predpisov BOZP; 

- poskytovateľ je povinný používať výlučne svoje čistiace aj technické prostriedky; 

- poskytovateľ je povinný zabezpečiť ekologickú likvidáciu svojich odpadov na vlastné náklady; 

- fakturácia bude vyhotovená za skutočne vykonané práce;  

- poskytovateľ je povinný uviesť jednotkové ceny na jednotlivé typy vozidiel a druhy čistenia do 

tabuľky v Prílohe č. 2a) 

 

Požiadavky na upratovanie a čistenie autobusov  
 

Rozsah, harmonogram, miesto, počty čistení: 
 

1. Denné čistenie vozidiel po skončení služby: (denne vrátane sobôt, nedieľ a sviatkov ) 

- musí zahŕňať čistenie podlahy vozidla vysávaním a mokrým procesom extrakčnými vysávačmi, 

priestorov dverí a schodov, priestoru vedľa sedadiel cestujúcich, kabíny vodiča, v nepriaznivom 

zimnom období a v mrazoch je možné vykonávať denné čistenie vysávaním vozidla bez mokrého 

procesu, 

- utretie prachu na všetkých miestach, ku ktorým majú prístup cestujúci (hlavne parapety pod 

oknami, boky stien v točni kde sadá prach, madlá, vrchné časti operadiel a pod.), čistými 

vlhkými utierkami,  

- smetie a iné mechanické nečistoty požadujeme ihneď zbierať do zberných nádob, 

- čistenie požadujeme vykonávať podľa potreby 3 až 4 pracovníkmi, tak aby sa v danom čase 

18.30hod. - 02.30 hod. upratali všetky vozidlá , 

- u vozidiel Citelis upratanie zadnej časti pod informačnou tabuľou, 

- čistenie požadujeme vykonávať v čase a v počtoch vozidiel: 
 

areál Hornádska - autobusy: 

 18.30 hod. – 02.30 hod. 

 upratovanie sa vykonáva podľa prílohy č.1 ak vychádza na deň pracovný upratuje sa cca 

130 vozidiel ak vychádza na deň pracovného pokoja upratuje sa cca 70 autobusov,  

 upratovanie sa vykonáva na voľných, nezakrytých priestoroch pred umyvárkou karosérií , 

kde je osadená unimobunka 

 prebratie každého vozidla po očiste zvlášť, potvrdí pracovník odberateľa svojim podpisom 

do tlačiva, ktoré mu pracovníci dodávateľa predložia 
 

areál Šaca: 

 upratovanie sa vykonáva v pondelok, streda a piatok pokiaľ sú tieto dni pracovné, upratuje 

sa cca 20 autobusov 

 upratovanie sa vykonáva v areáli Šaca na voľných, nezakrytých odstavných plochách 

vozidiel pri ich nočnom odstavení v čase od 22.00 hod do 01.00 hod., 
 

konečná Lingov: 

 v prípade potreby raz týždenne v pondelok v čase od 8.00 – 14.00 vykonať denné čistenie 

autobusov , ktoré budú mať na tomto mieste konečnú, alebo prestávku medzi rannou a 

poobedňajšou službou. 

Poznámka: konečná Lingov sa vykonáva až po dohode s objednávateľom v prípade 

potreby, 
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 raz týždenne utierať madlá s prídavkom dezinfekčného prostriedku, (platí pre všetky garáže 

) 

 na autobusoch z linky č.11 vykonávať čistenie denne s častejšou a intenzívnejšou 

dezinfekciou, 
 

Poznámka: Denné čistenie autobusov bude možné prispôsobiť na základe dohody objednávateľa 

a vykonávateľa podľa vzniknutej situácie, ktorá nie je opísaná v tejto Zmluve.  
 

2. Celkové čistenie vozidiel: (len pracovné dni v garáži Hornádska) 

- musí zahŕňať čistenia podlahy vozidla, priestorov dverí a schodov extrakčnými vysávačmi, 

priestoru vedľa sedadiel cestujúcich, sedadiel cestujúcich, spodných častí rámov okien, madiel, 

kabíny vodiča bočných stien interiéru, vnútorných blatníkov, okien (aj od zostatkov rôznych 

nálepiek) a stropu vozidla, 

- požadujeme vykonávať komplet mokrým procesom, za použitia vhodných chemických prísad, 

- sedadlá: sedadlo vodiča a látkové sedadlá pre cestujúcich požadujeme vysávať, koženkové sedadlá 

požadujeme čistiť vlhkou čistou utierkou, 

- madlá požadujeme dezinfikovať a čistiť vlhkou čistou utierkou, 

- prístrojové dosky požadujeme utrieť od prachu a ošetriť prípravkom na prístrojové dosky, 

- v rámci celkového čistenia požadujeme odstrániť grafity, 

- požadujeme vykonávať len v pracovných dňoch v čase od 8.00 minimálne 3 pracovníkmi 

dodávateľskej firmy, (čas začiatku upratovania môže byť po dohode s dodávateľom prác upravený) 
 

o 2 až 4 autobusy,  

o upratovanie sa vykonáva v priestoroch haly údržby autobusov  

o počty vozidiel nie sú konštantné a môžu sa pohybovať do plusu, alebo do mínusu 

o prebratie každého vozidla po očiste zvlášť, potvrdí pracovník odberateľa svojim podpisom 

do tlačiva, ktoré mu pracovníci dodávateľa predložia  
 

3. Čiastočné čistenie vozidiel: (len pracovné dni v garáži Hornádska) 

- musí zahŕňať čistenie podlahy, priestorov dverí a schodov extrakčnými vysávačmi, požadujeme 

vykonávať komplet mokrým procesom, za použitia vhodných chemických prísad, 

- priestoru vedľa sedadiel cestujúcich a vnútorných blatníkov, 

- sedadlá: sedadlo vodiča a látkové sedadlá pre cestujúcich požadujeme vysávať, koženkové sedadlá 

požadujeme čistiť mokrým procesom, 

- podľa požiadaviek majstrov SÚATaTV i odstránenie grafitov, umytie okien zvnútra, odstraňovanie 

starých výlepiek a reklám na oknách, 

- madlá požadujeme dezinfikovať a čistiť vlhkou čistou utierkou, 

- čistenie požadujeme vykonávať minimálne 3 pracovníkmi dodávateľskej firmy, 

- požadujeme vykonávať v čase a počtoch vozidiel: 

o pracovné dni – cca 7 až 9 autobusov, plynule nadviazať po celkovom čistení, do cca 15.00 

hod. 

o upratovanie sa vykonáva v priestoroch haly údržby autobusov  

o počty vozidiel nie sú konštantné a môžu sa pohybovať do plusu, alebo do mínusu 

o prebratie každého vozidla po očiste zvlášť, potvrdí pracovník odberateľa svojim podpisom 

do tlačiva, ktoré mu pracovníci dodávateľa predložia  
 

4.  Odstraňovanie grafity – čistenie naviac: 

- odstraňovanie grafických čmáraníc, vytvorených sprejmi, liehovými fixami, či inými popisovačmi, 

- požadujeme vykonávať ihneď - na požiadanie, 

- požadujeme vykonávať hocikde v priestoroch areálu garáží, 
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5.  Mimoriadne čistenie:  

- mimoriadne čistenie môže obsahovať napr. čistenie po znečistení vozidla na linke, dezinfekcia 

vozidla po mimoriadnej udalosti na linke a pod. 

- pracovníci upratovacieho servisu sú povinní riadiť sa pokynmi povereného pracovníka a 

zmenového majstra alebo jeho zástupcu, 

- úhrada za toto čistenie bude vo výške denného čistenia za príslušný typ vozidla, 

- tepovanie alebo chemické vyčistenie a oživenie látkových sedadiel podľa potreby 

objednávateľa  

6.  Ďalšie požiadavky - všeobecne:  

- poskytovateľ je povinný uzavrieť s objednávateľom zmluvu o užívaní priestorov, o úhrade za 

náklady za spotrebu elektrickej energie, tepla, odber vody a odvoz odpadkov. Objednávateľ 

stanovuje mesačný paušálny poplatok nasledovne: 171,00 € 

- poskytovateľ musí viesť evidenciu uprataných vozidiel na tlačivách (pri dennom čistení), resp. 

knihu všetkých stupňov čistenia (pri čiastočnom a celkovom čistení), kde zástupca objednávateľa 

bude podpisovať vykonané práce. Zároveň požadujeme všetky tlačivá a knihy archivovať pre 

prípad kontroly akcionárom DPMK a.s. 

- požadujeme nedostatky zistené preberajúcim majstrom, alebo určeným pracovníkom objednávateľa 

odstrániť ihneď, 

- vyhradzujeme si právo upravovať počty čistených vozidiel podľa skutočne vypravovaných vozidiel, 

najmä s ohľadom na plánované i neplánované výluky, sviatky, školské prázdniny, i na zmeny 

v platnosti cestovných poriadkov, počty vozidiel sa môžu posúvať aj v rámci areálov Hornádska, 

Šaca z jedného na druhý a opačne, zmeny môžu byť aj v pomere upratovaných autobusov  

- na základe vzájomnej dohody meniť uvedené časy pre realizáciu jednotlivých stupňov čistenia - 

upratovania. Všetky vozidlá pristavené v daný deň na čistenie musia byť v daný deň aj dokončené 

a tak pripravené k výprave, 

- poskytovateľ je povinný vybaviť jednotlivé pracovné stanovištia náhradnými technickými 

prostriedkami (extrakčné vysávače, predĺžovacie káble, hadice, trubice, škrabky, metly a pod.) tak, 

aby v prípade poruchy alebo znefunkčnenia niektorých prostriedkov nebolo ohrozené alebo 

zdržiavané upratovanie vozidiel. 

- všetci pracovníci upratovacieho servisu musia byť preukázateľne preškolení z BOZP, 

- požadujeme, aby upratovací servis používal výlučne svoje čistiace aj technické prostriedky, 

- požadujeme, aby upratovací servis zabezpečil ekologickú likvidáciu svojich odpadov na vlastné 

náklady, 

- fakturácia bude vyhotovená za skutočne vykonané práce, 

- požadujeme uviesť (navrhnúť) jednotkové ceny na jednotlivé typy vozidiel a druhy čistenia  do 

tabuľky v Prílohe č. 2b) a Prílohe č. 1c).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


