الملحق رقم ( )2للقرار رقم ()2021/01
(الكشف التفصيلي لحاجة مبنى الهيئة من مواد تنظيف وكادر عمال النظافة)

أولا :كادر العمال مبنى الهيئة بحاجة الى ( )15خمسة عشر عامل نظافة من ضمنهم عاملتي نظافة ومراقب عمال
باإلضافة لعملهم.

ثانيا :األدوات الخاصة بالنظافة وهي على النحو التالي:
 1عربايه شاملة جميع مواد وأدوات النظافة المستخدمة يوميا /واحدة لكل طابق  /متوفرة بشكل دائم.
 2سويب ( )60سم  /واحدة لكل طابق  /متوفرة بشكل دائم  1( +سويب لمبنى المستودعات).
 3جالية لألرضيات  /واحدة للمبنى  /متوفرة بشكل دائم (مهما تكرر عدد مرات طلبها).
 4جالية سجاد وموكيت عند الحاجة وحسب طلب الهيئة
 5شفاط غبره  /واحدة للمبنى  /متوفرة بشكل دائم.
 6مكانس خشنة وناعمة حسب الحاجة ( 7ناعمة و 5خشنة) على االقل.
 7قشاطات أرضيات حسب الحاجة (وال تقل عن  15مكنسة من النوعين).
 8سيبة ألمنيوم او خشب حجمين ( )3متر ( )4متر  /متوفر بشكل دائم.
 9مجاريد عدد حسب الحاجة (وال تقل عن  15مجرود).
 10فراشي حمامات مع القاعدة /واحدة لكل حمام /متوفر بشكل دائم (وعلى ان ال تقل عن  35حبة).
 11شفرات زجاج لتنظيف الزجاج من الملصقات حسب الحاجة.
 12منافض غبرة حسب الحاجة (وعلى ان ال تقل عن  12منافض).
 13اشارات تحذيرية للسالمة العامة اثنان لكل طابق متوفرة بشكل دائم.
* إضافة الى ما سبق يراعى توفير العدد واألدوات التي تتطلبها األعمال الشهرية والدورية لكل ( )6أشهر من أهمها
السيب الخارجية لتنظيف الزجاج من الخارج والداخل واألسقف العالية.
* العمل على تجديد المعدات المستهلكة والتي تتلف مع الستخدام أو األجهزة التي تتعطل (ويرجع الية تقيم
استهالكها الى الجهات المعنية في الهيئة) ،علم ا بأنه في حال وجود أجهزة معطلة أو تالفة تعتبر مخالفة

لالتفاقية.
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ثالثا :مواد التنظيف وهي مبينه بالجدول التالي:
نوعها

الكمية الشهرية المطلوبة

اسم المادة

الرقم
1

مطهر ارضيات

نخب اول  /تركيز عالي

 40لتر

2

كلور سائل

نخب اول  /تركيز عالي

 30لتر

3

صابون ومعطر أرضيات (جل)

نخب اول  /رائحة جيدة

 25لتر

4

ملمع زجاج

نخب اول

 20علبه

نخب اول

 60علبة

السعر
اإلفرادي

5

صابون أيدي (علبة 500مل)

6

فاين باكيت سحب

نخب اول  100 /ورقة

 250باكيت

7

فاين تواليت رول

نخب اول

 1000رول

8

اسفنج جلي

نوعية جيدة

 40حبة

9

ملطف جو  350مل

نوع ورائحة جيدة

 50علبة

10

ملمع أثاث

نوعية جيدة

30علبة

11

اكياس نفايات 90x70

نخب اول

حسب الحاجة (متوفرة بشكل دائم)

12

أكياس سالت لون ابيض

نوعية جيدة

حسب الحاجة متوفرة بشكل دائم

13

أكياس نفايات ( )120*90

نوعية جيدة

حسب الحاجة متوفرة بشكل دائم

14

مماسح أرضيات

نخب اول /امتصاص عالي

 60حبة

15

فوط غبرة قماش

نخب اول/قطنية

 60حبة

16

كفوف أيدي مطاط

نوعية جيدة  /نخب اول

 26كفوف (مزوج)

17

حجر حمام (قابلة للتعليق داخل المقعدة)

نوعية جيدة

 160حبة

18

فالش

نوعية جيدة وتركيز عالي

 50لتر

19

فاين بشكير (تنشيف)

نوعية جيدة

 1000رول

20

معطر ارضيات

نوعية جيدة وتركيز عالي

60

21

مادة سائلة لتنظيف الباركيه

نوعية جيدة نخب اول

 5علب 1 /لتر

22

معقم ايدي ضد البكتيريا

نوعية جيدة  /نخب اول

 35علبة  /لتر

23

مبيد حشري

نوعية جيدة وامنة

 900/24مل

• جميع المواد المقدمة يجب ان تكون من النخب األول وذات الجودة العالية
• جميع العينات يجب ان تقدم عند تقديم العروض الفنية والمالية وللهيئة الحق باستبعاد أي عرض غير ملتزم بذلك.
• يلتزم المناقص بتقديم السعر االفرادي في عرضه المقدم وللهيئة الحق باستبعاد أي عرض غير ملتزم بذلك.
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