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التاريخ2019 / 1 / 7 :
عطاء رقم1\2019-2020 :
السادة المحترمين،
الموضوع :دعوة دخول العطاء
طلب عرض سعر خدمات عناية ونظافة
تحية طيبة وبعد،
باإلشارة إلى الموضوع أعاله ،فإن مؤسسة عبد المحسن القطان ترغب في التعاقد مع شركة لتوفير خدمات عناية
ونظافة في مبناها الجديد الكائن في منطقة الطيرة /رام هللا ،لضمان نظافته والعناية به بشكل دائم وبالطريقة
الصحيحة .لذا على الشركات المختصة في هذا المجال والمسجلة رسميا في سجل الشركات تزويدنا بعرض سعر
وفق كراسة العطاء المرفقة والتي تحتوي على التالي:
أ -دعوة دخول العطاء
ب -شروط العطاء العامة
ت -شروط العطاء الخاصة
ث -مهام شركة العناية والنظافة
ج -التزامات شركة العناية والنظافة
ح -شروط عرض السعر الفني والمالي
خ -الجدول الزمني للعطاء
د -قائمة مستلزمات العناية والنظافة الخضراء
ذ -قائمة المعدات والماكينات

نهاية خروب
المديرة اإلدارية
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ب -شروط العطاء العامة:
 -1قبل الموعد النهائي لتسليم عروض األسعار ،يحق للمؤسسة توضيح أو تعديل أو إضافة وثائق بحيث تكون
جزءا من كراسة العطاء ،وستصدر المؤسسة نسخة من كل هذه التعليمات والتعديالت إلى كل شركة استجابت
لدعوة دخول العطاء.
 -2يجب إرسال أي طلب للتوضيح أو االستفسار حول هذا العطاء كتابة إلى عنوان البريد االلكتروني التالي:
a.natour@qattanfoundation.org
ويحق لها إلغاء العطاء في أي وقت أو إحالته إلى الجهة التي تراها
 -3المؤسسة غير ملزمة بأقل األسعار،
ّ
مناسبة أو إعادة دعوة العطاء من جديد دون إبداء األسباب.
 -4المؤسسة غير ملزمة بكافة الخدمات المقدمة من قبل الشركة ولها الحق في اختيار اي بند من البنود او
الغاؤها بالكامل او احالتها الى الجهة التي تراها مناسبة ودون ابداء األسباب.
شهر من تاريخ توقيع االتفاقية ،ويحق للمؤسسة تمديد العقد لفترة إضافية
ا
 -5العطاء هو عطاء سنوي مدته 12
وفقا الحتياجاتها ،مع مراعاة االلتزام الكامل بسياسات واجراءات الشراء في المؤسسة.
ت -شروط العطاء الخاصة:
 -1توفير موظفي عناية ونظافة عددهم ثالثة ( 2رجال وامرأة) بدوام منتظم على مدار  8ساعات  5 /أيام
باألسبوع  /صباحا أو مساء حسب ما يتم االتفاق عليه وبناء على متطلبات المؤسسة.
 -2توفير موظف عناية ونظافة عدد واحد بدوام ساعات للعمل أثناء الفعاليات أو أيام العطل الرسمية واإلجازات
وذلك بناء على احتياج المؤسسة وعند الطلب.
 -3أن تتراوح أعمار الموظفين بين  22سنة 35-سنة ،وأن يكونوا الئقين صحيا وجسديا للقيام بمهام العمل
المطلوبة منهم.
 -4تلتزم الشركة بتقديم السيرة الذاتية ل  8موظفي عناية ونظافة العتمادهم بشكل رسمي من قبل المؤسسة قبل
مباشرة العمل ،بحيث يتم اعتماد  4منهم في القائمة الدائمة التي تشمل الموظفين الواجب تواجدهم في المؤسسة
بشكل يومي و 4اخرين يتم اعتمادهم في القائمة االحتياطية.
 -5في حال تغيب أحد الموظفين الدائمين لظروف قاهرة أو في حال لزم المؤسسة توفير موظفين عناية ونظافة
اضافيين في النشاطات والفعاليات الكبيرة التي قد تستدعي ذلك ،تلتزم الشركة بتوفير موظفي عناية ونظافة
فقط من المعتمدين في القائمة االحتياطية.
 -6تلتزم الشركة بتوفير صور شخصية وصور عن بطاقات الهوية الشخصية لجميع الموظفين في القائمتين
الدائمة والمؤقتة.
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 -7يمنع منعا باتا ادخال موظفي عناية ونظافة إلى مبنى المؤسسة من خارج القائمة الدائمة والقائمة االحتياطية
التي يتم اعتمادها من قبل المؤسسة.
 -8في حال نقل أحد موظفي العناية والنظافة من القائمة االحتياطية إلى القائمة الدائمة ينبغي تقديم السيرة الذاتية
لموظف عناية ونظافة جديد العتماده في القائمة االحتياطية.
 -9تلتزم الشركة بأوقات العمل التي تحددها المؤسسة مع مراعاة متابعة نظافة المرافق خالل الفعاليات سواء كانت
صباحية ام مسائية خالل الفترة بين  7:00صباحا حتى  11:00مساء.
 -10تلتزم مؤسسة عبد المحسن القطان بدفع المبالغ المالية فقط عن اربعة موظفين عناية ونظافة فقط ،من
الموجودة اسمائهم في القائمة الدائمة أو المؤقتة ( 3موظفين دائمين وموظف بنظام الساعة).
 -11تلتزم الشركة بتعليمات المؤسسة وسياساتها حول آليات التنظيف المسموح بها في المرافق المختلفة وتكون
"قائمة تعليمات العناية والنظافة الخضراء في المرافق" الموجودة ضمن سياسات المؤسسة هي المرجع الوحيد
لفهم اآلليات والطرق المختلفة في تنفيذ أعمال العناية والنظافة.
 -12تلتزم الشركة بتدريب موظفي العناية والنظافة في القائمتين الدائمة واالحتياطية على المهام المطلوب منهم
متابعتها في مبنى المؤسسة ،بحيث يكونوا جميعهم في القائمتين على دراية تامة بتفاصيل المبنى واحتياجاته
والمهام المناطة بهم لضمان نظافته بالشكل المطلوب.
 -13تلتزم الشركة باستعمال المواد المسموح بها والمحددة في "قائمة مستلزمات العناية والنظافة الخضراء"
المعتمدة ضمن سياسة إدارة النظافة في مبنى المؤسسة وعدم استعمال أي مواد خارج القائمة نهائيا مع العلم
ان هذه القائمة قابلة للتعديل بإضافة بنود او حذفها من قبل المؤسسة وفي أي وقت وذلك بناء على أي
معطيات جديدة خاصة باألبنية الخضراء.
 -14تلتزم الشركة بتوفير جميع المعدات واللوازم والماكنات التي سيتم استخدامها في عمليات التنظيف في
المؤسسة والمحددة مواصفاتها وأعدادها وتكرار استعمالها في "قائمة المعدات والماكنات" (أو ما يعادلها) على
أ ن يتم تقديم المواصفات الفنية لكل منها العتمادها من قبل المؤسسة قبل البدء باستعمالها وحسب ما يتم
االتفاق عليه مع المؤسسة( .مرفق "قائمة المعدات والماكنات").
 -15على جميع موظفي العناية والنظافة المعتمدين أن يكونوا مجهزين بزي موحد خاص بهم كامال يظهر اسم
العامل ويكون الزي مطابق لشروط السالمة العامة ،وان يكونوا مجهزين بجميع المعدات الالزمة للقيام بمهامهم.
 -16تلتزم شركة العناية والنظافة بتحديد مشرف على موظفي العناية والنظافة للتواصل معه من قبل طاقم
المؤسسة بشكل دائم ،ويحق لطاقم المؤسسة التواصل مع موظفي العناية والنظافة بشكل مباشر واعطائهم
التعليمات الالزمة لضمان تنفيذ المهام المطلوبة منهم بالشكل الصحيح وبالسرعة الممكنة.
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-17

يلتزم موظفي العناية والنظافة بالتعليمات الموجهة لهم من قبل طاقم المؤسسة ،وعليهم إعطاء األولوية

القصوى لهذه التعليمات.
 -18يلتزم موظفي العناية والنظافة بإبالغ المؤسسة مباشرة عن أية أضرار قد تلحق بالمرافق والمحتويات أثناء
قيامهم بالمهام الموكلة إليهم.
 -19يحق للمؤسسة زيادة أو تخفيض عدد عدد موظفي العناية والنظافة حسب ما تراه مناسبا بالتنسيق مع
الشركة.
 -20يحق للمؤسسة في أي وقت تغيير أو استبعاد أي موظف من موظفي العناية والنظافة الموجودين في
القائمتين الدائمة واالحتياطية في حال كان هنالك تقاعس أو تقصير أو إهمال في أداء مهام العمل أو عدم
التزام بتعليمات المؤسسة وقوانينها أو التوجيهات المنصوص عليها في سياسة واجراءات العناية الخضراء في
المؤسسة ،أو أخالقيات العمل أو شروط السالمة العامة ودون إبداء األسباب ،وعلى الشركة فو ار استبدال هذا
الشخص بشخص اخر بالتوافق مع المؤسسة.
 -21تلتزم الشركة وجميع موظفي العناية والنظافة والعاملين والجهات التي تتعامل معها الشركة من موردين
وموظفي صيانة وغيرهم بأنظمة وقوانين المؤسسة ،وتعتبر الشركة هي المسؤولة عن تصرفاتهم وجميع ما
يقومون به أثناء وجودهم داخل المؤسسة.
ث -مهام شركة العناية والنظافة:
تلتزم الشركة بالواجبات التالية -على سبيل الذكر ال الحصر -لضمان المحافظة على نظافة المبنى وجميع مرافقه:
.1

القيام بأعمال النظافة في كل المبنى بما يحتويه من مرافق رئيسية وهي:

➢ سطح المبنى وما يحتويه من معدات وماكنات وخزانات المياه.
➢ مكاتب الموظفين وغرف االجتماعات والقاعات الصفية والمختبرات.
➢ المكتبة وما يتبعها من مرافق ،وبيت الضيافة ومنطقة االستقبال والكافتيريا
ومنطقة البوابات.

➢ الجاليري والقاعة الرئيسية والصالة الرياضية.

➢ األرشيف والمخازن وغرف الخدمات الكهربائية والميكانيكية والمصاعد والمطابخ
والحمامات.

➢ المناطق الخضراء الداخلية والخارجية ومواقف السيارات.
➢ المسرح وقاعات التدريب المجاورة.
.2

القيام بأعمال العتالة ونقل األغراض والمستلزمات واألثاث وما شابهه من أي مكان إلى أي
مكان يحدده طاقم المؤسسة.
4|Page

.3

متابعة تنظيف مداخل المبنى الخارجية والداخلية ومواقف السيارات والساحات واالدراج
والممرات والمنحدرات الخارجية والحدائق والمناطق الخضراء.

.4

متابعة تنظيف المكاتب والمرافق واالدراج والممرات والساحات الداخلية.

.5

متابعة تنظيف جميع القواطع والواجهات والرفوف والحواجز واألبواب الزجاجية ،بما في ذلك
واجهات المبنى الرئيسية والواجهات في الساحات الخارجية والواجهات الداخلية الزجاجية.

.6

متابعة تنظيف جميع القواطع وواجهات االلمنيوم والخشب الموجودة في كل مكان في المبنى
على الحيطان واالسقف ،بما في ذلك االسقف المستعارة وشرائح االسقف المستعارة المصنوعة
من االلمنيوم والخشب.

.7

متابعة تنظيف جميع وحدات االنارة الداخلية والخارجية بغض النظر عن أماكن تواجدها.

.8

متابعة تنظيف التمديدات الكهربائية والميكانيكية الخارجية والتي تتعرض للغبار واالوساخ مثل
االنابيب والداكت الخاص بالتهوية وما شابهها.

.9

وضع مواد النظافة ومعطرات الجو وورق التواليت والتنشيف والصابون في جميع حمامات
المبنى والتأكد من توفرها على مدار اليوم.

 .10وضع اكياس للنفايات في حاويات النفايات في جميع مرافق المبنى والساحات والشوارع
والحدائق وأفنية المبنى الداخلية والخارجية والعمل على تفريغها بانتظام وعلى مدار اليوم ونقلها
إلى نقاط التجميع المحددة للتخلص منها من قبل البلدية واألطراف الخارجية التي تختص
بإعادة التدوير.
 .11توفير جميع مستلزمات النظافة من مواد وأدوات مع االحتفاظ بمخزون يفي بمتطلبات العمل
لمدة شهر واحد كحد أدنى.
ج -التزامات شركة العناية والنظافة:
 -1تلتزم شركة العناية والنظافة بتأمين جميع موظفي العناية والنظافة المعينين للعمل في مبنى المؤسسة ضد
أي ضرر أو أذى قد يلحق بأي منهم أثناء تواجدهم في مرافق المؤسسة المختلفة ،وذلك لدى شركة تأمين
محلية مرخصة ،على أن تقوم شركة العناية والنظافة بتسليم صورة عن بوالص التأمين للمؤسسة.
 -2تعتبر الشركة مسؤولة مسؤولية كاملة عن جميع الحقوق العمالية لموظفيها ،مثل الرواتب واإلجازات ونهاية
الخدمة والتأمين الصحي وغيرها من الحقوق الخاصة بهم ،التي يكفلها قانون العمل الفلسطيني وأية قوانين
أخرى ذات صلة.
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 -3تلتزم الشركة بتعويض المؤسسة عن أية أضرار في المرافق والمحتويات جراء عدم التزام موظفي العناية
والنظافة بالتعليمات الموجودة ضمن "قائمة تعليمات العناية والنظافة الخضراء في المرافق" والتي توضح
آليات تنفيذ عمليات النظافة لكل مرفق من المرافق في المبنى.
 -4تلتزم الشركة بتعويض المؤسسة عن أية اضرار في المرافق جراء عدم التزام موظفي العناية والنظافة باستعمال
المواد والمستلزمات الموجودة ضمن " قائمة مستلزمات العناية والنظافة الخضراء".
 -5تلتزم الشركة بتعويض المؤسسة عن أية اضرار في المرافق والمحتويات جراء عدم التزام موظفي العناية
والنظافة بتعليمات المؤسسة فيما يتعلق باستخدام المعدات والماكينات ،وبآليات التنظيف في المرافق المختلفة
والموجودة ضمن "قائمة تعليمات العناية والنظافة الخضراء في المرافق".
 -6تلتزم شركة العناية والنظافة بالمحافظة على سالمة محتويات المبنى من أثاث ومعدات وأجهزة مختلفة بحيث
ال يمسها أي سوء أو تلف أ و فقدان خالل قيام موظفي العناية والنظافة بأعمال التنظيف بداخلها ،كما تلتزم
الشركة بتغطية اصالح واستبدال اي خلل او تلف ينجم عن قيامهم بالعمل.
ح -شروط عرض السعر:
 -1تلتزم الشركات المعنية بتقديم عرض فني ومالي منفصلين بالظرف المختوم ،وفق الشروط التالية:
➢ العرض المالي ،ويشمل البنود التالية:
أ -بند يوضح تكلفة موظفي عناية ونظافة دائمين على أن تكون التكلفة للموظف الواحد في الشهر
وبالدوالر األمريكي شامل الضريبة.
ب -بند يوضح تكلفة موظفي عناية ونظافة بالساعة على أن تكون التكلفة بالساعة بالدوالر األمريكي
شامل الضريبة.
ت -بند يوضح تكلفة توفير المعدات الموجودة في "قائمة المعدات والماكنات" أو ما يكافئها بالدوالر
األمريكي شامل الضريبة  .على ان يتم توفير الماكينات والمعدات بشكل يومي أو شهري أو عند
الطلب بناء على ما هو موضح في القائمة .وأن يشمل العرض أيضا على المواصفات الفنية لكل
ماكينة من الماكينات التي سيتم توفيرها.
ث -بند يوضح التكلفة (بالدوالر األمريكي شامل الضريبة) لتوفير المواد والمستلزمات من المواد
والمنظفات والسوائل والمعطرات وغيرها المذكورة في " قائمة مستلزمات العناية والنظافة الخضراء"
بناء على احتياجات المبنى والمرافق بحيث ال يؤدي نقصانها إلى أي تقصير في أداء اعمال التنظيف
مع تقديم قائمة باألنواع والكميات المتوقع استعمالها بشكل يومي أو شهري أو عند الطلب لكل منها.
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(يتم اختيار األنواع من " قائمة مستلزمات العناية والنظافة الخضراء" فقط وال يسمح استخدام أي أنواع
أخرى).
ج -بند يوضح تكلفة التنظيف الشامل للمبنى ومرافقه ومحتوياته لجميع الطوابق والساحات ،والذي من
المقرر القيام به مرتين سنويا ،على أن يكون السعر للمرة الواحدة وبالدوالر األمريكي شامل الضريبة.
ح -أن يشمل العرض المالي على ملخص وفق نموذج "ملخص العرض المالي" المرفق.
خ -يتم تعبئة عرض السعر التفصيلي على الجدول الوارد أدناه ،بحيث يتم تعبئة المظلل باألصفر فقط
عن طريق ملف االكسل المرفق فقط مع أوراق العطاء ،ومن ثم وطباعته وارفاقه مع عرض السعر،
وسوف يتم ارسال ملف االكسل بالبريد االلكتروني.

الرقم
1

2

الوصف
تكلفة موظفي عناية ونظافة دائمين
 /شهريا
تكلفة موظفي عناية ونظافة
بالساعة

الوحدة
وحدة

الساعة

تكلفة توفير المعدات الموجودة في
3

"قائمة المعدات والماكنات" او ما

مقطوع

يكافئها

تكلفة توفير المواد والمستلزمات من
4

المواد والمنظفات والسوائل المذكورة

في " قائمة مستلزمات العناية

مقطوع

والنظافة الخضراء "
تكلفة التنظيف الشامل للمبنى
5

ومرافقه ومحتوياته لجميع الطوابق
والساحات

وحدة

التكلفة ()$

الكمية

تكلفة الموظف الواحد شهريا

ثالثة موظفين

0

3

تكلفة الساعة

0

0

للبند

السنوية للبند

عدد الساعات
الشهرية

0

180

التكلفة الشهرية

مقطوع

0

1

التكلفة الشهرية

التكلفة الدورية

التكلفة

مقطوع

0

1

تكلفة المرة الواحدة

عدد التكرار السنوي

0

2

0

0

0

0

المجموع

➢ العرض الفني:
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0

0

0

0

0

أ -أن يشمل العرض الفني على قائمة بأكبر  10مؤسسات أو شركات تم تقديم خدمات مشابهة
لها خالل السنوات الخمس الماضية ،على أن يتم ذكر اسم المؤسسة/الشركة والحجم التقديري
للمبنى الذي كان يتم تنظيفه ،وجهة االتصال معهم.
ب -أن يشمل العرض على تاريخ تأسيس الشركة ،وأن يتم إرفاق شهادة التسجيل.
ت -أن يشمل العرض عدد موظفي الشركة الحاليين (مع توضيح عدد اإلداريين وعدد موظفي
العناية والنظافة من العدد الكلي).
 -2تقوم المؤسسة بتسديد الدفعات للجهة التي يرسو عليها العطاء بناء على فواتير ضريبية ،وشهادة خصم
مصدر سارية المفعول.
 -3تقوم المؤسسة بتوقيع اتفاقية تفصيلية مع الجهة التي يرسو عليها العطاء.
 -4يتم تسليم العروض باليد للسيد عالء ناطور في المؤسسة؛ دائرة المرافق  -على العنوان التالي :مؤسسة عبد
المحسن القطان 22 ،شارع الجهاد/الماصيون – رام هللا.
خ -الجدول الزمني:
الرقم
1
2
3
4
5

الوصف
نزول إعالن العطاء على الصفحة اإللكترونية
والبدء بتسليم كراسة العطاء للراغبين باالشتراك.
نزول إعالن العطاء في الصحف الرسمية
آخر موعد للحصول على كراسة العطاء
للراغبين باالشتراك.
زيارة للموقع للشركات المعنية في العنوان التالي:

رام هللا  -الطيرة – ميدان مانديال.

آخر موعد الستالم عروض األسعار من
الشركات المشاركة.

الموعد النهائي

الساعة

2019/1/7
2019/1/8

 8:00صباحا

2019/1/14

 2:00ظه ار

2019/1/16

 2:00ظه ار

2019/1/24

 2:00ظه ار
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نموذج ملخص العرض المالي
عطاء خدمات نظافة وعناية
الى :مؤسسة عبد المحسن القطان المحترمين،
السادة االعزاء،
نحن الموقعون أدناه ،شركة  ،.................................................................يسرنا تقديم
خدمات العناية والنظافة للمبنى الرئيسي لمؤسسة عبد المحسن القطان في رام هللا – الطيرة وفقا لطلبكم الخاص
المؤرخ في  ................وعرضنا المالي المرفق.
فيمايلي ملخص العرض المالي المرفق:
تقديم خدمات عناية ونظافة بعدد اربعة ( )4موظفين ( 3رجال وامرأة واحدة) بتكلفة :باألرقام ...............
دوالر سنويا ،وكتابة  .................................................دوالر سنويا .يشمل هذا المبلغ جميع
النفقات الالزمة ألداء المهام شامال جميع الضرائب المحلية وضريبة القيمة المضافة على أساس فترة إجمالية سنة
كاملة ( 12شهر) .يكون عرضنا المالي ملزما لنا وفقا للتعديالت الناتجة عن مفاوضات العقد ،حتى مائة وعشرين
( )120يوما من تاريخ فتح العطاء.
نحن ندرك أن أسعارنا تشمل جميع أجورنا ورواتبنا وتعويضاتنا ووسائل النقل والضرائب المحلية ومواد التنظيف
وتوفير المعدات الالزمة وكل التكاليف األخرى الالزمة ألداء المهام وفقا للشروط المرجعية ووفقا لما ورد في جميع
كراسة العطاء وكتاب التكليف .كما اننا ندرك أن المؤسسة غير ملزمة بقبول أي عرض تتلقاه.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام،
اسم الشركة

..........................................................

التوقيع

..........................................................

التاريخ

..........................................................

رقم الهاتف الخليوي

..........................................................

البريد اإللكتروني

..........................................................
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جدول االعمال الدورية

1

جدول االعمال الدورية

1/1

جدول االعمال الدورية  -االعمال اليومية

•

تنظيف لجميع الحمامات والمطابخ والمرافق الصحية في كل المبنى على األقل مرتين يوميا وعند
الحاجة المفاجئة بما تشمله من مغاسل ونياجر ومباول وارضيات وجدران.

•

تفقد لجميع الحمامات والمطابخ والمرافق الصحية في كل المبنى على رأس كل ساعة يوميا بما
تشمله من مغاسل ونياجر ومباول وارضيات وجدران.

•

تزويد جميع المطابخ والمرافق الصحية بالصابون والمحارم وورق التواليت وورق التنشيف على األقل
مرة واحدة يوميا وعند استهالكها وانتهائها.

•

تغيير أكياس النفايات في جميع المرافق والمكاتب والممرات والمداخل والمطابخ والمرافق الصحية
على األقل مرة واحدة يوميا وعند امتالئها.

•

تكنيس مداخل المبنى الرئيسية والساحات والممرات الخارجية ومواقف السيارات على االقل مرة واحدة
يوميا وعند الحاجة المفاجئة.

•

تكنيس موقف السيارات الرئيسي في التسوية الثالثة والممرات على االقل مرة واحدة يوميا وعند
الحاجة المفاجئة.

•

تكنيس جميع األرضيات والممرات واالدراج الداخلية في جميع المبنى ومرافقه من قاعات ومكاتب
والمسرح والقاعة الرئيسية والصالة الرياضية والجاليري والمكتبة على االقل مرة واحدة يوميا وعند
الحاجة المفاجئة وقبل كل نشاط او فعالية.

•

تكنيس وتنظيف بالماء والمواد المسموح بها بيت الضيافة وما يتبعه من مرافق وحمامات ومطبخ مرة
واحدة يوميا.

2/1
•

جدول االعمال الدورية  -االعمال االسبوعية

تنظيف بالماء والمواد المسموح بها مداخل المبنى الرئيسية والساحات والممرات الخارجية ومواقف
السيارات على االقل مرتين اسبوعيا وعند الحاجة المفاجئة وقبل كل نشاط او فعالية.

•

تنظيف بالماء والمواد المسموح بها موقف السيارات الرئيسي في التسوية الثالثة والممرات على االقل
مرتين اسبوعيا وعند الحاجة المفاجئة وقبل كل نشاط او فعالية.

•

تنظيف بالماء والمواد المسموح بها جميع األرضيات والممرات واالدراج الداخلية في جميع المبنى
ومرافقه من قاعات ومكاتب والمسرح والقاعة الرئيسية والصالة الرياضية والجاليري والمكتبة على
االقل مرتين اسبوعيا وعند الحاجة المفاجئة وقبل كل نشاط او فعالية.

•

تنظيف بالماء والمواد المسموح بها القواطع الزجاجية في الساحات الخارجية واألبواب الزجاجية
الداخلية والخارجية على االقل مرتين اسبوعيا وعند الحاجة المفاجئة وقبل كل نشاط او فعالية.

•

تنظيف بالماء والمواد المسموح بها القواطع الزجاجية الداخلية على االقل مرة واحدة اسبوعيا وعند
الحاجة المفاجئة وقبل كل نشاط او فعالية.

•

تن ظيف بالماء والمواد المسموح بها الم ازريب ومصارف المياه الموجود في جميع المبنى ومرافقه على
االقل مرتين أسبوعيا وعند الحاجة المفاجئة وقبل هطول االمطار.

•

تكنيس وتنظيف شامل بالماء والمواد المسموح بها بيت الضيافة وما يتبعه من مرافق وحمامات
ومطبخ مرة واحدة اسبوعيا مع غسل الوسائد والبشاكير والشراشف واالغطية ومسح االسطح والرفوف
وغسيل الجدران وازالة البقع عنها.

3/1
•

جدول االعمال الدورية  -االعمال الشهرية

تنظيف بالماء والمواد المسموح بها أسطح المباني الخارجية على االقل مرة واحدة شهريا وعند
الحاجة المفاجئة وقبل هطول االمطار.
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•

تنظيف بالماء والمواد المسموح بها جدران القواطع الزجاجية الخارجية وجدران القواطع االلمنيوم
لجميع األبواب والشبابيك والواجهات بما يشمل شبك الحماية الخارجية على االقل مرة واحدة شهريا
وعند الحاجة المفاجئة.

•

تنظيف بالمواد المسموح بها كراسي وأثاث ومكاتب وأسطح جميع مكاتب الموظفين والمسرح والجاليري
والقاعة الرئيسية وقاعات األنشطة والمكتبة والصالة الرياضية مرتين شهريا وعند الحاجة المفاجئة
وقبل كل نشاط او فعالية

4/1
•

جدول االعمال الدورية  -االعمال السنوية

تنظيف بالماء والمواد المسموح بها خزانات الماء الرئيسية للمبنى وخزانات الماء االحتياطية مرتين
سنويا وعند الحاجة المفاجئة.
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اء

قائمة مستلزمات النظافة الخ

Company name

Material Name

Picture

Website Link

HARPIC

HARPIC POWER
PLUS

http://www.harpic.co.in/pro
ducts/perfect-clean/harpicpower-plus/

HARPIC

HARPIC BATHROOM
CLEANER

http://www.harpic.co.in/pro
ducts/perfect-clean/harpicbathroom-cleaner/

HARPIC

HARPIC FRESH

http://www.harpic.co.in/pro
ducts/fresh-clean/harpicfresh/

HARPIC

TOUGH CLEAN HARPIC GERM AND
STAIN BLASTER

http://www.harpic.co.in/pro
ducts/tough-clean/harpicgerm-and-stain-blaster/

HARPIC

TOUGH CLEAN HARPIC BATHROOM
CLEANER SPRAY

http://www.harpic.co.in/pro
ducts/tough-clean/harpicbathroom-cleaner-spray/

HARPIC

REGULAR CLEAN HARPIC HYGIENIC

http://www.harpic.co.in/pro
ducts/regular-clean/harpichygienic/

HARPIC

REGULAR CLEAN HARPIC WHITE AND
SHINE BLEACH

http://www.harpic.co.in/pro
ducts/regular-clean/harpicwhite-and-shine-bleach/

Dettol

Dettol Liquid - Original

http://www.dettol.co.uk/pro
ducts/hands/dettol-liquidoriginal/

Dettol

Dettol Power & Fresh
Green Apple 750ml

http://www.dettol.co.uk/pro
ducts/see-allproducts/dettol-powerfresh-green-apple-750ml/

Dettol

Dettol Power & Fresh
Citrus 750ml

http://www.dettol.co.uk/pro
ducts/see-allproducts/dettol-powerfresh-citrus-750ml/

Dettol

Dettol Surface
Cleanser 750ml

http://www.dettol.co.uk/pro
ducts/see-allproducts/dettol-surfacecleanser-750ml/

Dettol

Dettol Power & Pure
Hob & Sink 1000ml

Dettol

Dettol Power & Pure
Shower & Sink 1000ml

http://www.dettol.co.uk/pro
ducts/see-allproducts/dettol-power-purehob-sink-1000ml/

http://www.dettol.co.uk/pro
ducts/see-allproducts/dettol-power-pureshower-sink-1000ml/

Dettol

Dettol Power & Pure
Kitchen 1000ml

http://www.dettol.co.uk/pro
ducts/see-allproducts/dettol-power-purekitchen-1000ml/

Dettol

Dettol Power & Pure
Bathroom 1000ml

http://www.dettol.co.uk/pro
ducts/see-allproducts/dettol-power-purebathroom-1000ml/

Dettol

Dettol Disinfectant
Liquid 750ml

http://www.dettol.co.uk/pro
ducts/see-allproducts/dettol-disinfectantliquid-750ml/

Lifebuoy

Natural Hand Wash

https://www.lifebuoy.com/p
roducts/hand-wash.html

HIGEEN

HIGEEN ANTISEPTIC
HAND&BODY WASH
BRAZILI 500ML

https://uae.souq.com/aeen/higeen-hand-body-washorange-blossom-500-ml30732151/i/

Ajax Spray n' Wipe
Glass Cleaner

https://www.woolworths.co
m.au/shop/productdetails/2
24641/ajax-spray-n-wipeglass-cleanertrigger?googleshop=1&store
_code=woolworths_superma
rkets_1103&cmpid=smaf014

Ajax

Ajax All In 1 Lemon
Fresh

https://www.woolworths.co
m.au/shop/productdetails/6
52866/ajax-all-in-onekitchen-bathroom-floorcleaning-gel-lemon

Ajax

Ajax Spray n' Wipe
Stone Safe with Baking
Soda and Citrus
extracts

https://www.woolworths.co
m.au/shop/productdetails/2
04831/ajax-spray-n-wipekitchen-multi-purpose-withbaking-soda

Ajax

Ajax Orange Triple
Action Dish Liquid &
Hand Soap

http://www.colgatecommer
cial.com/Ajax-Orange-TripleAction-Dish-LiquidHandSoap---28-fl.-oz.-44678.aspx

Palmolive

Palmolive eco+®
Green Apple

http://www.colgatecommer
cial.com/Palmoliveeco%C2%AE-Green-Apple--75-fl.-oz.-42707.aspx

Ajax

Palmolive

Palmolive Essential
Clean Dishwashing
Liquid

http://www.colgatecommer
cial.com/Palmolive-EssentialClean-Dishwashing-Liquid--28-fl.-oz.-46303.aspx

Fairy

Fairy Original Lemon
Washing Up
Dishwashing Liquid

https://www.ozaroo.com/fai
ry-original-lemon-washingup-dishwashing-liquid500ml-long-lasting-suds/

vanish

Vanish Gold Carpet
Care

https://www.vanish.co.uk/pr
oducts/carpetcleaners/vanish-gold-carpetcare-powder/

vanish

Vanish Gold Carpet
Care Oxi Action spot

https://www.vanish.co.uk/pr
oducts/carpetcleaners/vanish-gold-carpetcare-oxi-action-spot-andstain-spray/

clrbrands

CLR® OUTDOOR
FURNITURE
CLEANER

https://clrbrands.com/Produ
cts/CLR-Household/CLROutdoor-Furniture-Cleaner

Dettol

Dettol Mould & Mildew
Remover

https://www.dettol.co.uk/pr
oducts/see-allproducts/dettol-mouldmildew-remover/

Simple Green

Simple Green AllPurpose Cleaner

https://www.simplegreen.co
m/enus/household/products/allpurpose-cleaner--9

Simple Green

Industrial Cleaner and
Degreaser

https://www.simplegreen.co
m/enus/industrial/products/indus
trial-cleaner-degreaser--236

dr-fischer

Sensitive Dreamtime
Shampoo

.....

اﻻسيتون مزيل طﻼء اﻻظافر

https://www.drfischer.com/Babies-andKids/--------------------Product-Line---------------/SensitiveDreamtime/SensitiveDreamtime-Shampoo/

Share
LISTERINE® Teeth &
Gum Defence
Mouthwash

https://www.listerineme.com/mouthwash/listerin
e-naturals/listerine-teethand-gum-defence

AJAX

Ajax Sparkling Clean
Multi-Purpose Cleaner
With Ammonia, 33.8 oz

https://www.amazon.com/S
parkling-Clean-MultiPurpose-CleanerAmmonia/dp/B0061C1BZY

AJAX

Ajax – Detergent
Crystal Clean, For
Glass, With Ammonia,
100% anti-alone

https://www.amazon.co.uk/
Ajax-Detergent-CrystalAmmonia-antialone/dp/B01MDPC2LT

LISTERINE®

قائمة المعدات والماكينات:
الوصف

عدد الما نات او
المعدات الواجب
توفرها حسب تكرار
اﻻستعمال

تكرار
اﻻستعمال

T 15/1 HEPA

ﻣك سة كه ائ ة جافة

2

يوﻣ ا

NT 70/3

ﻣك سة كه ائ ة رط ة  /جافة
ق ة ،تتم اﺣتوائها ع 3
ﻣحرات )  3600واط( و يتم
استعمالها وقت الحاجة

1

 3ﻣرات
اسبوع ا

اسم الما نة

الصورة

مواصفات إضاف ة

اﻻستعمال

فقط للغ ار
فقط أ اس  +وعاء  15ل

HD 10-21 4 S

BD 43/25 C Bp Pack

ستق م ارتﻔاع ضغط الم اه ال اردة
اﻷنظﻒ.
التح م ﻣقدار الضغط  ،الرﻣح
ﻣقاوم للصدأ ،حتوي ع ﺧزان
للمﻨظﻔات.

تقوم شطﻒ و ﻣسح اﻻسطح ،
ﻣﻔ دة ش ل ﺧاص للتﻨظ ﻒ
العميق لﻸسطح ﺣ  900ﻣ
ﻣ ــع ،القدرة ع المﻨاورة
لﻸسطح المزدﺣمة .الممسحات
المستق مة أو المﻨحﻨ ة ﻣتاﺣة
اﺧت ار ا لض ط الما يﻨة ع
الظروف اﻷرض ة السائدة.

الطابق اﻷر

تتم اتم للصوت و تتحمل العمل لساعات ط لة
تحتوي ع فل قاتل للجراث م HEPA filter
تضمن عدم ﺧروج غ ار

غ ار ناشﻒ او رطب  +ﻣاء  +اﺣجار صغ ة
ﻣع أ اس او دون أ اس  +وعاء  70ل
تتم ب ﻨظ ﻒ ﻣاء ع السجاد او اﻷرض
تحتوي ع دفع هواء )  ( blowerلورق الشجر
ول ن ل س كﻔائة عال ة

2

1

يوﻣ ا عﻨد
الحاجة

Puzzi 10/2 Adv

برادي  +زوا ا  +ﺣﻔﻒ

ﻣﻨاﺧل

لﻼستعمال الداﺧ فقط
ﺧاصة السجاد

ﻣﻨاﺧل
لﻼستعمال الداﺧ و
الخار

لﻼستعمال

4

أﻣا ن عاﻣة

4

الممرات الداﺧل ة و الخارج ة
الساﺣات الداﺧل ة و الخارج ة

لﻼستعمال الداﺧ و
الخار

قدرة المحرك  80واط ﻣع تور
وعاء  9 / 10ل
ﻣادة ﺧاصة للتﻨظ ﻒ اودر RM760

الطابق اﻷر

 1250واط
لﻼستعمال اليو ﻣن اجل
إزالة ال قع عن السجاد
ﻣساﺣات صغ ة و ﻣحصورة

 +ب ت الض افة

سلﻚ  3فاز

ال ﻼط
ارك ه
ايبوك

2

الطابق الثالث  +الثا  +اﻷول ) المكت ة (

سلﻚ  1فاز

لﻼرض ات و الجدران

لﻼستعمال الخار

قدرة المحرك  1100واط
 1720ﻣ ﻣ ــع /الساعة
وعاء  25 / 25ل
طول*عرض*ارتﻔاع =  103*505*1136ﻣلم
وزن  107كغم
عرض فرشاة العمل  430ﻣلم
عرض ﻣﻨطقة العمل  /سحب الماء  850ﻣلم

2

سلﻚ  1فاز

ال ﻼط  +ارك ه
برادي  +زوا ا  +ﺣﻔﻒ
ايبوك

 45ﻣ ﻣ ــع /الساعة

تعمل مﻨظﻒ لل قع عن ط ق
خاخ ﺧاص قوم الرش و
التﻨظ ﻒ

 +ب ت الض افة

المﻨاطق العاﻣة
الحدائق
الموقﻒ
المداﺧل و الساﺣات الخارج ة

ﻣرة شه ا او
عﻨد الحاجة

ل  3أ ام

الطابق الثالث  +الثا  +اﻷول ) المكت ة (

ال ﻼط  +السجاد  +ارك ه

ال شغ ل عن ط ق

ايبوك

ﻣقدار التدفق  1000ل  /الساعة
حتوي ع  3ﻣحر ات
 231ار

1

أما ن اﻻستعمال

اسطح اﻻستعمال

تعمل لمدة
متواصلة
)ساعة(

طار ة  24فولت 76 /
اﻣب ساعة

السجاد
ال ﻨب او ال را
2

سلﻚ  1فاز

 250-1000ﻣ ﻣ ــع /الساعة
قدرة ﻣحرك الﻔرشاة  400واط ﻣع تور
واط
وعاء  19 / 22ل
الوزن  65كغم

BRC 40/22 C

ﻣك سة السجاد المدﻣجة
للتﻨظ ﻒ عن ط ق الرش ال
أو المتوسط ﻣن اجل
تﻨظ ﻒ اﻷسطح المغطاة السجاد

1

KM 75/40 W Bp Pack

ﻣك سة لل س ﻣس ﻨة عن ط ق
ال طارة .شمل ال طارة و
الشاﺣن و التح م بها ال ون ا

1

ﻣرة أسبوع ا

Comby 3500

جهاز التﻨظ ﻒ ال خار الجاف ﻣع
ﻣك سة كه ائ ة .ﻣﻨظﻒ ال خار
الجاف لجميع التطب قات التجارة
والصﻨاع ة.

1

يوﻣ ا

PURE WATER
CLEANING SYSTEMS
IPC without
chemical detergents.

تﻨظ ﻒ الزجاج ع ارتﻔاعات
عال ة بتقﻨ ة تﻨق ة الم اه.

1

شه ا

طرد اﻷوراق او القطع او الحطام
ﻣن الط ق عة.

1

عﻨد الحاجة

ـ ــع

ﻣرت شه ا او
يوﻣ ا

الطابق الثالث  +الثا  +اﻷول ) المكت ة (

1119

طول*عرض*ارتﻔاع =  1118*470*889ﻣلم

الطابق اﻷر

قدرة المحرك  3500واط
ضغط  8ار
الوزن  33كغم
طول*عرض*ارتﻔاع =  620*345*730سم
درجة ﺣرارة  180سل سيوس
ب لر  3.2ل
ﺧزان المﻨظﻔات  5ل
ﺧزان الشﻔط  7ل
ﺧزان تعبئة  5ل

 +ب ت الض افة

لﻼستعمال اليو او
الشهري ﻣن اجل إزالة ال قع
ﻣساﺣات واسعة و
ﻣﻔتوﺣة

2

المﻨاطق العاﻣة
الموقﻒ
المداﺧل و الساﺣات الخارج ة

غ ار  +غ ار رطب
وعاء  40ل
قدرة المحرك  400واط
الوزن  124كغم
طول*عرض*ارتﻔاع =  1180*780*1430ﻣلم

السجاد

لﻼستعمال الخار
أسا

ال ﻼط  +ارك ه
ايبوك
الزفتة
اﺣجار اﻷرصﻔة

شل

لﻼستعمال اليو
الوﺣدات الصح ة

سلﻚ  1فاز

2

Bathrooms

لتﻨظ ﻒ الحماﻣات

Kitchens
Curtain wall
café
Roof shutter
Alcabond wall

لتﻨظ ﻒ المغاسل
لتﻨظ ﻒ الزجاج
لتﻨظ ﻒ المطابخ
2

طار ة  24فولت

سلﻚ  1فاز

https://hughcrane.co.uk/sti-combydry-steam-vac.html-3500
Curtain wall
Solar and photovoltaic panels

ال شغ ل عن ط ق
ضغط  7ار

لﻼستعمال الخار و
الداﺧ و المساعدة
ب ﻨظ ﻒ الزجاج ع
ارتﻔاعات تصل ا  18ﻣ

الﻨوافذ الزجاج ة
اﻷبواب الزجاج ة
الواجهات الزجاج ة

2

سلﻚ  1فاز

http://www.ipcworldwide.com/prod
uct/highpure-hpe/#office
ال شغ ل عن ط ق طار ة  50فولت
dB 82

LB 850 Bp

لﻼستعمال الخار

General places

طار ة  50فولت

اشاره تحذير standard

30

دائما

سطل ﻣع عصاره للمسح
standard

2

دائما

ترو للتﻨظ ﻒ ﻣع وعاء
ﻼس ﻚ standard

3

دائما

ﻣوب ﻣسح ارض ات 90
سم

5

دائما

ﻣوب للمسح

5

دائما

2

دائما

تلسكوب  9ﻣ

دوي

2

دائما

قشاطات زجاج  40سم

2

دائما

فروه زجاج للتﻨظ ﻒ 40
سم .

2

دائما

ﻣجرود للساﺣات
الخارج ة ﻣع ﻣك سة

5

دائما

تلسكوب  6ﻣ

دوي

