AS Eesti Liinirongid otsib Valga raudteejaama vedurimeeskonna puhkeruumide
sisekoristusteenuse- ja vastavalt vajadusele igapäevase hooldus- ja remonditeenuse osutajat.
Valga puhkeruumide suurus on ca 51m2 ja seal ööbib ööpäevas keskmiselt 3-6 inimest.
Hinnapakkumises palume näidata teenuse kuumaksumus
Hankija hüvitab eraldi tavapärased kuluvad materjalid nagu WC paber, vedelseep,
paberrätikud jms, samuti vajadusel pesumaja teenuse.
Pakkuja peab omama varasemat koristus- ja haldustööde kogemust. Pakkuja esitab koos
pakkumusega loetelu lepingutest; sh lepingu teise poole kontaktandmed, kellelt on võimalik
küsida täiendavat infot.
Pakkujal ei tohi olla maksuvõlga ega negatiivset kuvandit avalikkuses.
Pakkumused palume saata e-posti aadressile kati.tammjarv@elron.ee hiljemalt 08.02.2019.a.
kell 14.00. Pakkuja valitakse välja pakutud teenuse hinna ning pakkuja varasema sarnase
kogemuse alusel. Pakkujatega peetakse vajadusel läbirääkimisi.
Täiendavate küsimuste korral palun pöörduge Elroni haldusosakonna juhi Kati Tammjärve
poole e-posti aadressil kati.tammjarv@elron.ee.

TEENUSE TEHNILINE KIRJELDUS
TÖÖDE KIRJELDUS
WC, dušširuum
Igal koristuskorral
- Tolmu ja plekkide eemaldamine
mööblilt ja sisustuselementide
vabadelt tasapindadelt
- Puutepindade puhastamine
- Klaas- ja peegelpindadelt plekkide
ja pritsmete eemaldamine
- Prügikastide tühjendamine ja
puhastamine
- Seebidosaatori ja paberihoidikute
täitmine ja puhastamine
- WC -poti, pissuaaride, kraanide,
segistite ja kraanikausi puhastus
- Pesuruumi, wc -poti-, kraanikausija pissuaaride ümbruse seinte
puhastus
- Mustuse (k.a orgaaniline,
mikroobiline) eemaldamine
vertikaalsetelt ja horisontaalsetelt
tasapindadelt

SAAVUTATUD TULEMUS
Iga koristuskorra järgselt
Ei ole häirivat mustust (plekke, tolmu,
setteid, muud määrdumist) mööblil,
sisustuselementidel, seintel, põrandal
jne.
Puutepinnad on puhtad, eemaldatud ka
orgaaniline ning mikroobiline mustus.
Klaas- ja peegelpinnad on puhtad.
Prügikastid on tühjad ja puhtad.
Seebidosaatorid ja paberihoidikud on
täis ja puhtad.
WC-pott, pissuaarid, kraanid, segistid ja
kraanikausid ning nende ümbruses
seinad on puhtad, eemaldatud ka
orgaaniline ja mikroobiline mustus.
Pesuruumi seinad on puhtad settelisest
ja orgaanilisest mustusest.
Põrandad on puhtad, eemaldatud ka
orgaaniline ja mikroobiline mustus.
Ruumid on puhtad, koristusjälgedeta ja
lõhnavabad.

-

Põranda puhastus igapäevasest
mustusest
Igal nädalal
- Tolmu eemaldamine kõrgematelt
tasapindadelt (näit wc kabiinide
servadelt)
- Ukse ja ukseraamide täielik
puhastus
- Põranda põhjalikum puhastamine
- Trappide puhastus

Kord kuus
- Lagede, laelampide, torustike ja
ventilatsiooniseadmete,
õhkkardinate puhastamine
tolmust, plekkidest,
ämblikuvõrkudest jms
Köök, puhkeruumid, esikud, trepid,
koridorid
Igal koristuskorral
- Tolmu, plekkide ja muu mustuse
eemaldamine mööblilt ja
sisustuselementide vabadelt
tasapindadelt
- Mööbli (k.a pehme mööbli)
puhastamine lahtisest prahist,
plekkidest jms
- Puutepindade puhastamine
- Klaas- ja peegelpindadelt tolmu ja
plekkide eemaldamine
- Prügikastide tühjendamine ja
vajadusel puhastamine
- Nähtavate plekkide ja muu
mustuse eemaldamine
vertikaalsetelt ja horisontaalsetelt
tasapindadelt
- Kraanide ja kraanikausside
puhastamine
- Köögitehnika (kohviautomaat,
mikrolaineahi, külmik jms.)
puhastamine.
- Põranda puhastus igapäevasest
mustusest
- Tekstiilist põrandakatete puhastus
tolmust ja plekkidest.

Iganädalaselt
Kõrgemad tasapinnad on pritsmete,
tolmu jms määrdumise vabad.
Uksed on pritsmete, tolmu jms.
määrdumise vabad.
Põrandal ei ole aja jooksul kihistunud,
silmaga nähtavat, ega muud mustust ei
ole.
Trapid on puhastatud orgaanilisest ja
mikroobilisest mustusest, lõhnavabad.
Ruum jätab täielikult puhta mulje.
Igakuiselt
Laed, laelambid jms on visuaalselt
puhtad ja tolmuvabad

Iga koristuskorra järgselt
Ei ole mustust (plekke, tolmu, muud
määrdumist) mööblil,
sisustuselementidel, seintel, klaas- ja
peegelpindadel, põrandal jne.
Pehmel mööblil ei ole nähtavat mustust
(plekke, lahtist prahti)
Puutepinnad on puhtad, eemaldatud ka
orgaaniline ning mikroobiline mustus.
Klaas- ja peegelpinnad on puhtad,
tolmu- ja plekkide vabad.
Prügikast on tühi ja puhas.
Kraanid ja kraanikausid on puhtad.
Köögitehnika on puhas.
Põrandad on puhtad igapäevasest
mustusest
Tekstiilist põrandakatted on tolmu ja
plekkide vabad
Ruum on koristusjälgedeta ja ei
esine nähtavat mustust.

Igal nädalal
- Ukse ja ukseraamide täielik
puhastus
- Pehme mööbli puhastamine
tolmuimejaga
- Tooli- ja lauajalgade puhastamine
(vajadusel sagedamini)
- Põrandaliistude puhastus

Iganädalaselt
Uksed on pritsmete, tolmu jms.
määrdumise vabad.
Pehme mööbli pind on puhastatud
tolmust.
Põrandaliistud on tolmu- ja pritsmete
vabad

Kord kuus
- Lagede, laelampide, torustike ja
ventilatsiooniseadmete ,
õhkkardinate puhastamine
tolmust, plekkidest,
ämblikuvõrkudest jms
- Tolmu eemaldamine kõrgematelt
tasapindadelt

Igakuiselt
Laed, laelambid jms on visuaalselt
puhtad ja tolmuvabad
Kõrgematelt tasapindadelt on
eemaldatud tolm.
Tooli- ja lauajalad on puhtad
Ruum jätab visuaalselt esindusliku
mulje.

