დანართი N1
ტექნიკური დავალება
1.
საწმენდი საშუალებების და დასუფთავების ჯგუფებად დაყოფა და საერთო აღწერა:
1.1. შენობა - შენობის ინტერიერი:
•
ჯგუფი G - 0 სართული;
•
ჰგუფი 1 - პირველი სართული;
1.2. ნაგებობა - ვიტრაჟი, კარებები და ფანჯრები:
•
ჯგუფი 2 - ნაგებობა - ვიტრაჟი, კარებები და ფანჯრები;
1.3. გარეგანი სახე და შენობის მიმდებარე ტერიტორია:
•
ჯგუფი 3 - შენობა, სენობის მიმდებარე ტერიტორია.
1.4. შენობის ფასადი:
•
ჯგუფი 4 - ფასადი და შენობის მოაჯირი.
ჯგუფი

ობიექტი

ობიექტის აღწერა
ფართობი: არაუმეტეს ---- კვ.მ.

G
შემოსასვლელები, დერეფნები, მოლაპარაკების
ოთახები, საოფისე შენობები

საპირფარეშო ------- ც, კაბინა

G
1

შენობაში- კონფერენც-დარბაზები, დერეფნები,
საოფისე შენობები, სამზარეულოები და ა.შ..
საპიფარეშო ----- ც., კაბინა ----- ც., ხელის საშრობი, ------ საპონი

0 სართული სველი წერტილების
საერთო ფართობი: არაუმეტეს ---- კვ.მ.
საპირფარეშოს იატაკი: არაუმეტეს ---- კვ.მ.

2
ინტერიერის ვიტრაჟები, კარებები და ფანჯრები

საერთო ფართობი: არაუმეტეს ---- კვ.მ.

მიმდებარე ტერიტორიაზე მიშენებები, კიბეები,
ავტოსადგომი, პანდუსები, ტროტუარები, ფეხით
მოსიარულეთა ბილიკები, გაზონები და სხვა
მრავალი

საერთო ფართობი: არაუმეტეს ---- კვ.მ.

3

4
შენობის ფასადი
ნასყიდობის საერთო ფართობი, რაც გათვალისწინებულია
ხელშეკრულებით.

საერთო ფართობი: არაუმეტეს ---- კვ.მ.

2.
გასაწევი მომსახურების აღწერა:
2.1. შემპნის ინტერიერის მოვლა და დასუფთავება
ჯგუფი
გასაწევი მომსახურების აღწერა

გრაფიკი

G
დარბაზების (სივრცის) დასუფთავება

დერეფნების, საოფისე შენობების, მოლაპარაკების ოთახების,
მოომიჯნავე კიბეების უჯრების და ა.შ. დასუფთავება

ყოველდღიურად (სისტემატიურად
დღის განმავლობაშ) და საჭიროების
შესაბამისად.
ყოველდღიურად (სისტემატიურად
დღის განმავლობაშ) და საჭიროების
შესაბამისად.

დისპანსერების თხევადი საპნითა და ქაღალდით
უზრუნველყოფა

G

G

გენერალური დასუფთავება
ყველა შენობის, მათ შორის ოფისის, მაგიდების, სკამების,
საოფისე ტექნიკის, სხვადასხვა ინვენტარის და დანაგდარის,
თაროების და ა.შ. გენერალური დასუფთავება

აგს-ებზე 6 თვეში ერთხელ; მთავარ
ოფისში 4 თვეში ერთხელ.

იატაკის მთელი ზედაპირის დაგვა და მორეცხვა.

თვეში ერთხელ
შესაბამისად.

ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ჟალუზების დასუფთავება.

თვეში ერთხელ და საჭიროების
შესაბამისად.
ყოველდღიურად (დილით სამუშაო
დრომდე და საღამოს, სამუშაო დღის
შემდეგ) დილამდე და საჭიროების
შესაბამისად.

მიმღების, სადარბაზოების გაწმენდა.

ფოიეს გაწმენდა, მაგიდის გაწმენდა, ტრიბუნის და ავეჯის
გაწმენდა.

G

ნარჩენების ურნების დაცლა / გაწმენდა, მათში განთავსებული
ნარჩენების ნაგვის სპეციალურ ცელოფანში გადატანა.
საოფისე შენობების დასუფთავება.

G

და

საჭიროების

ყოველდღიურად (დილით სამუშაო
დრომდე და საღამოს, სამუშაო დღის
შემდეგ) დილამდე და საჭიროების
შესაბამისად.
ყოველდღიურად/სისტემატიურად და
საჭიროების შესაბამისად.

თანამშრომლების სამუშაო სივრცე (მათ შორის გარდერობი) და
ავეჯი, ინვენტარის და მოწყობილობების დასუფთავება .

ყოველდღიურად (დილით სამუშაო
დრომდე და საღამოს, სამუშაო დღის
შემდეგ) დილამდე და საჭიროების
შესაბამისად.

კომპიუტერული ტექნიკისა და ყველა დანადგარის დაწმენდა.

ყოველდღიურად (დილით, სამუშაოს
დაწყებამდე)
და
საჭიროების
შესაბამისად.
ყოველდღიურად (დილით სამუშაო
დრომდე და საღამოს, სამუშაო დღის
შემდეგ) დილამდე და საჭიროების
შესაბამისად.

ნარჩენების ურნების დაცლა / გაწმენდა, მათში განთავსებული
ნარჩენების ნაგვის სპეციალურ ცელოფანში გადატანა.

G

ყოველდღიურად (სისტემატიურად
დღის განმავლობაშ) და საჭიროების
შესაბამისად.

საპირფარეშოს დასუფთავება.
საპირფარეშოს, სარკეების, უნიტაზების, ნიჟარების, ნაგვის
ურნების, კედლების, კარებების, გადატიხრების, თაროების და
ა.შ. დასუფთავება. ნაგვის ურნების დეზინფექცია და საჭიროების
შემთხვევაში მათი ახლით შეცვლა.

ყოველდღიურად/სისტემატიურად და
საჭიროების შესაბამისად.

საპირფარეშოს ქაღალდის, დოზატორების, თხევადი საპნის
შეცვლა/ განახლება შესაბამისი სახარჯო მასალით.

ყოველდღიურად
(სისტემატიურად
დღის განამვლობაში) და საჭიროების
შესაბამისად.

ფანჯრები/ვიტრაჟები.
შენობის ფანჯრების ორმხრივი რეცხვა, გარე ფასადის არაუმეტეს
3 მეტრის სიმაღლეზე და მინის ზედაპირის გასუფთავება.

კვირაში არანაკლებ 2-ჯერ (დილით,
სამუშაოს
დაწყებამდე)
და

წარმოქნილი
დაბინძურების
დაუყონებლივ აღმოფხვრა.

G

1

1

დამატებითი დასუფთავება.
სავენტილაციო უჯრების გაწმენდა.

წელიწადში ორჯერ და საჭიროების
შესაბამისად.

ყველა სახის ნათურის დასუფთავება

თვეში ერთხელ
შესაბამისად.

და

საჭიროების

მისაღებისა და დერეფნების დასუფთავება.
დერეფნის იატაკები (სველი წესით და ქიმიურად).

ყოველდღიურად
(სისტემატიურად
დღის განამვლობაში) და საჭიროების
შესაბამისად.

გარე და შიდა მინების რეცხვა.

ყოველდღიურად
(სისტემატიურად
დღის განამვლობაში) და საჭიროების
შესაბამისად.

ვაკუუმის საშუალებით დასუფთავება.

ყოველდღიურად
(სისტემატიურად
დღის განამვლობაში) და საჭიროების
შესაბამისად.

ტრავის სავარძლების დასუფთავება

ყოველდღიურად
(სისტემატიურად
დღის განამვლობაში) და საჭიროების
შესაბამისად.

ოფისისა და მომსახურების შენობების დასუფთავება.
თანამშრომლების სამუშაო სივრცეების (მათ შორის გასახდელის),
ავეჯის, ინვენტარის და დანადგარების დასუფთავება.

ყოველდღიურად (დილით სამუშაო
დრომდე და საღამოს, სამუშაო დღის
შემდეგ) დილამდე და საჭიროების
შესაბამისად.

კომპიუტერული
დასუფთავება.

ყოველდღიურად (დილით სამუშაოს
დაწყებამდე)
და
საჭიროების
შესაბამისად.

ტექნიკის

და

ყველა

მოწყობილობის

ხალიჩის გაწმენდა, რბილი იატაკის გაწმენდა / გაწმენდა.

ყოველდღიურად
შესაბამისად.

საპირფარეშოების, ნიჟარების, უნიტაზების, სამზარეულოების და
მათში განთავსებული ტექნიკის გაწმენდა/დასუფთავებნა.

ყოველდღიურად
(სისტემატიურად
დღის განამვლობაში) და საჭიროების
შესაბამისად.

ნაგვის
ურნების
დაცლა/დასუფთავება,
სპეციალური ცელოფნის განთავსება.

ყოველდღიურად
შესაბამისად.

მათში

ნაგვის

განათებების წმენდა.

კვირაში ერთხელ
შესაბამისად.

მტვრის, ჭუჭყისა და ლაქების მოცილება ყველა ზედაპირიდან.

ყოველდღიურად
შესაბამისად.

და

და

და

და

საჭიროების

საჭიროების

საჭიროების

საჭიროების

ტყავის სავრძლების დასუფთავება/გაწმენდა.
1

კვირაში ერთხელ
შესაბამისად.

და

საჭიროების

საპირფარეშოების დასუფთავება.
საპირფარეშოების, უნიტაზების გაწმენდა/დასუფთავება და ა.შ.

ყოველდღიურად (არანაკლებ 5-ჯერ
დღეში) და საჭიროების შესაბამისად.

იატაკების დასუფთავება/გაწმენდა.

ყოველდღიურად (არანაკლებ 5-ჯერ
დღეში) და საჭიროების შესაბამისად.

ხელსაბანებისა და სარკეების გაწმენდა.

ყოველდღიურად (არანაკლებ 5-ჯერ
დღეში) და საჭიროების შესაბამისად.

კედლების გაწმენდა.

კვირაში არანაკლებ 1
საჭიროების შესაბამისად.

საპირფარეშოს ქაღალდის, დისპენსერების თხევადი საპნით
შევსება შესავბამისი გამოსაყენებელი მასალით.

ყოველდღიურად
(სისტემატიურად
დღის განამვლობაში) და საჭიროების
შესაბამისად.

-ხელ

და

2.2. შენობის ირგვლის ტერიტორიის მოვლა და დასუფთავება:
3

შემოგარენის,
მათ
შორის
გაზონების
ყოველდღიური
დასუფთავება, ნაგვის გატანა და იატაკების წმენდა, ლაქების
მოცილება, საღეჭი რეზიენბისა და სხვა დამაბინძურებელი
ელემენტების ცხელი წესით მოშორება.
ღეჭვა, მოცილება.
მიმდებარე ტერიტორიის სისტემატური გაწმენდა მტვრისგან,
ჭუჭყისაგან და ა.შ. სისუფთავის კონტროლი მთელი სამუშაო
დღის განმავლობაში. საჭიროების შემთხვევაში, გაზონის მოვლა
/
სპეციალური გაზონის სათიბის საშუალებით. სევე
წყალმომარაგების არხების, წყალმომარაგების სისტემების, ნაგვის
გატანა.

ყოველდღიურად
შესაბამისად.

და

საჭიროების

2,3. შენობის ფასადის დასუფთავება.
4

უსაფრთხოების სტანდარტების სრული დაცვით შენობის
ფასადის ზედაპირიდან ჭუჭყის, მტვრის, ლაქების მოცილება.
საჭიროების შემთხვევაში, შუშის ფასადის წმენდა სპეციალური
მეთოდების გამოყენებით, როგორც გარეთ, ასევე შიგნით.

არაუმეტეს ერთხელ 4 თვეში.

2,4. შემსრულებელი ვალდებულია მოაწოდოს სანიტარულ-ჰიგიენური მომსახურებები დასუფთავების ზოენებთან დაკავშირებით,
კონკრეტულად:

• სააბაზანო ოთახების დეზინფექცია - არანაკლებ ერთხელ თვეში და საჭიროების შემთხვევაში მყიდველთან შეთანხმებით;
•
•

დეზინფექცია - თვეში არანაკლებ ერთხელ და საჭიროების შემთხვევაში დამკვეთთან შეთანხმებით;

დერატიზაცია - სამუშაო სივრცეები, სარდაფები, საწყობები, დერეფნები, კიბის უჯრები, აივნები, ავტოსადგომები, სხვა
სივრცეები არანაკლებ თვეში ერთხელ და საჭიროების შემთხვევაში დამკვეთთან შეთანხმებით;
• შემსრულებელი ვალდებულია დაუთმოს განსაკუთრებული მნიშვნელობა დასუფთავების საკითხს პანდემიის დროს. ასეთ დროს
თუნდაც ერთხელ მიანც მან უნდა ჩაატაროს ბიოდასუფთავება, რც გულისხმობს სარეცხ და სადიზენფიქცო საშუალებების
გამოყენებას.
• შენიშვნა: მომსახურება გაწეული უნდა იყოს მოქმედი ნორმატიული აქტებით განსაზღვრული მეთოდოლოგიებითა და
ინსტრუქციებით.
2.5. სამუშაო გრაფიკი

• დასუფთავების მოსმახურება უნდა ჩატარდეს გრაფიკით, რომელიც არ შეიცვლება სამუშაო პროცესის განმავლობაში.
• შემსრულებლმა უნდა წარადგინოს აგს-ზე თუნდაც ერთი დამსუფთავებელი.
2.6. თანამშრომლების შტატი
(A) შემსრულებელი, დამკვეთთან შეთანხმებით, უზრუნველყოფს ადეკვატურ ხარისხის კონტროლს ხელშეკრულების მოქმედების
მთელი პერიოდის განმავლობაში. ამასთან, დამკვეთთან შეთანხმებით, უზრუნველყოფს სანდო თანამშრომლების სათანადო
რაოდენობით, რომლებსაც გააჩნიათ მსგავსი მომსახურების გაწევისთვის შესაბამისი უნარები;
Б) შემსრულებელი წარმოდგენილი იქნება მთავარი წარმომადგენლით და უფლებამოსილი პირით (მენეჯერით), რომლებიც მიიღებენ
ინსტრუქციას დამკვეთისაგან. ამასთან დამკვეთს მიეწოდება საკონტაქტო პირის ნომერი სასწრაფო/არასამუშაო დროს წარმოქმნილი
სიტუაციებისთვის;
C) შემსრულებელმა თანამშრომლებს უნდა გააცნოს ხელშეკრულების ყველა შესაბამისი პუნქტი;
Г) პერსონალს ეკრძალება ალკოჰოლური სასმელების შენახვა/გამოყენება შენობაში;
E) შენობაში აკრძალულია მოწევა, ამიტომ პერსონალმა უნდა გაითვალისწინოს ეს მოთხოვნა.
2,7. უსაფრთოება
• შენობის ოთახების გასაღებები უნდა ინახებოდეს შენახვისთვის სპეციალურ ჩასაკეტ ყუთში, რომელიც წარდგენილი იქნება
შემსრულებლის მიერ და რომელზეც წვდომა ექნებათ იმ პირებს/მომსახურე პერსოლარს, რომელსაც განსაზღვრავს დამკვეთი.
• გასაღების დაკარგვის შემთხვევაში დამკვეთს დაუყონებლივ უნდა ეცნობოს აღნიშნული შესახებ. ყველა გასაღები უნდა
დაუბრუნდეს დამკვეთს ხელშეკრულების ვადის მოწურვისთანავე.
2,8. შენახვის ზონა
• დამკვეთი გამოუყოფს შემსრულებელს დასუფთავებისთვის საჭირო მოწყობილობებისთვის შესანახ ადგილს. შენახვა უნდა
განხორციელდეს უსაფრთხოების წესების დაცვით, ხანძრისა და მოწამვლის დაცვის წესების შესაბამისად.
2.9. დასუფთავების სხვა მოთხოვნები და დასუფთავების მოწყობილობები
A) საპირფარეშოს ნივთები, ნაგვის ცელოფნები და სხვა საყოფაცხოვრებო ნივთები, ყველა საშუალება რაც გამოიყენება
დასასუფთავებლად, საპირფარეშოს ქაღალდი, ქაღალდის ხელსახოცი, თხევადი საპონი, დოზატორები, ხელის საშრობი და სხვა
ნივთები, რომლებიც არის აუცილებელი აღნიშნული მომსახურებისთვის. მოწოდებას ახორიელებს შემსრულებელი. ღირებულება
შედის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ღირებულებაში.
Б) შემსრულებელმა მომსახურება უნდა გასწიოს საკუთარი საშუალებებით - თანამედროვე ინსტრუმენტებითა და აქსესუარებით,
რომლებიც აუცილებელია დასასუფთავებლად (საჭიროების შემთხვევაში, უზრუნველყოს სპეციალური აღჭურვილობის
მობილიზაცია არსებული ზედაპირების გასასუფთავებლად). გამოყენებული საყოფაცხოვრებო ნივთები უნდა იყოს ხარისხიანი და
არ უნდა იყოს ჯანმრთელობისთვვის საფრთხის შემცველი.
В) საჭიროების შემთხვევაში, შემსრულებელმა უნდა დააყენოს გამაფრთხილებელი ნიშნები, მაგალითად, ,,ფრთხილად, იატაკი
სველია“, ,,მიდის დეზინფექციის სამუშაოები“ და ა.შ.
3.

დასუფთავების სტანდარტები
შემსრულებლის მომსახურების ხარისხი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ სტანდარტებს:
3.1. რეგულარული ადმინისტრაციული დასუფთავება. დასუფთავების მომსახურება უნდა განხორციელდეს გრაფიკის შესაბამისად.
საერთო სისუფთავე
A) ყველა კედელი, იატაკი, მინა, ვიტრაჟი (3 მეტრამდე სიმაღლეზე), ფარდები, ჟალუზები, განცხადების დაფები, კარებები, მაგიდები,
სამუშაო მაგიდები, სკამები, ფოტოების ჩარჩოები, მოაჯირეები და სხვა ავეჯი უნდა იყოს დასუფთავებული მტვრისგან, ჭუჭყისგან,
ლექებისგან და ა.შ.
б) ავარძლებიდან უნდა იქნეს ამოღებული მტვერი, ქსელები და ა.შ.
В) ყველა კედლისა და ჭერის კუთხეებიდან და ღიობიდან ჩამოიფერთხოს მტვერი, ქსელები და ა.შ.
იატაკები
A) ყველა ხალიჩა უნდა იყოს თვალსაჩინოდ სუფთა, ღრმა ჭუჭყისა და ლაქების გარეშე;
Б) იატაკები უნდა იყოს პრიალა, არ უნდა ეტყობოდეს ნაფეხურები და არ უნდა ცურავდეს ფეხი;
В) ბეტონის და კრამნიტის იატაკები უნდა იყოს თვალსაჩინოდ სუფთა იმ ადგილბში, სადაც მოითხოვება გასუფთავება
სადეზინფექციო ხსნარით;
Г) ავეჯის ქვეშ ყველა კუთხე, ხალიჩის კიდეები და იატაკი უნდა გაიწმინდება მტვერსასრუტით;
E) ყველა დანარჩენი ზედაპირი უნდა იყოს გულდასმით დასუფთავებული, მაგალითად, ნიჟარა, წყლის დისპანსერი, სამზარეულოს
ტექნიკა და ა.შ.
ნარჩენები
А) ნარჩენები უნდა შეგროვდეს სპეციალურ ნაგვის ცელოფანში და უნდა მოხდეს მისი გადაგდება შესაბამის ნაგვის ურნაში.
Б) ყველა ნაგვის ურნა უნდა დაიცალოს, მოხდეს ნარჩენების განადგურება და საჭიროების შემთხვევაში შეცვლა (ნაგვის სპეციალურ
ცელოფანში განთავსება);

სამზარეულო
А) ნიჟარაში არსებული ჭურჭელი უნდა დაირეცხოს, გამშრალდეს და უნდა მოხდეს მისი კარადაში შენახვა;
Б) შესაბასმისი სამზარეულოს ჭურჭელი (ავეჯი, ჭურჭელი, ტექნიკა) უნდა იყოს დასუფთავებული. სისუფთავე უნდა შემოწმდეს
მთელი სამუშაო დროის მანძილზე. სასადილო ოთახი აღჭურვილი უნდა იყოს ხელით გაწმენდილი ქაღალდის რულონებით და
საჭიროების შემთხვევაში განახლდეს.
საპირფარეშო
A) ყველა საპირფარეშო, ისეთი როგორიცაა ნიჟარები, ფოლადის ზედაპირები, უნიტაზები, სარკეები, უნდა იყოს დასუფთავებული და
დეცინფიცირებული.
Б) ყველა ტუალეტის ფილები, ტიხრები, იატაკი უნდა იყოს სუფთა და დეცინფიცირებული.
C) საპირფარეშოს ქაღალდი და თხევადი საპონი უნდა იყოს მუდმივად სავსე.
კომოიუტერი და ოფისი
А) კომპიუტერის ყველა მოწყობილობა უნდა გაიწმინდოს მშრალი ქსოვილით/სპეციალური გამწმენდით;
Б) ტელეფონები საჭიროა გაიწმინდოს სპირტის ტამბონით ან ანალოგიური ხსნარით;
ყველა ზევითხსენებული დასუფთავების მომსახურება სახელმძღვანელოს სახით არის განსაზღვრული და ყველა შემთხვევას
შეიძლება არ ერგებოდეს. იმ დროს, როდესაც პროგრამის ყველა ასპექტი გამოვლენილია პროფილაქტიკური დასუფთავების
პროცესში და გამოტოვებულია ყველა აშკარა გამონაკლისი, სერვისის მოთხოვნა უნდა ჩაითვალოს „ძირითადი გასუფთავებად“.
3.2. სტანდარტული ყოველდღიური დასუფთავება
А) რეგულარული დასუფთავება უნდა ჩატარდეს არანაკლებ 3 მეტრზე იატაკიდან;
Б) შემდეგი მოწყობილობების შიდან ზედაპირები, როგორიცაა: საცხობი ღუმელი, გაზქურა, ელექტროჩაიდანი, მაცივარი და ა.შ.,
უნდა დასუფთვადეს საჭიროების შესაბამისად;
3.3. სტანდარტული ყოველკვირეული დასუფთავება
ყოველდღიურ სამუშაოებთან ერთად უნდა შესრულდეს შემდეგი ყოველკვირეული სამუშაოები:
А) კონდიციონერებიდან მტვრის მოცილება;
Б) იატაკის სპეციალური ხსნარით გაპრიალება;
В) ძნელად მისადგომი ადგილებიდან სპეციალური მტვრის შემგროვებელი ქსოვილით მტვრის ამოღება.
კვირის დასაწყისში შემსრულებელმა უნდა აცნობოს დამკვეთს კვირის რომელ დღეს შეასრულებს აღნშნულ სამუშაოებს.
3.4. ყოველთვიური რეგულარული დასუფთავება
А) ყველა კონდიციონერი, მილები, ჭერის ვენტილიატორები უნდა იყოს გაწმენდილი მტვრისგან, ჭუჭყისგან ყველა სართულზე;
Б) ყველა შიდა ფანჯარა, ვიტრაჟი (3 მეტრ სიმაღლდემდე) და ელექტრო ნათურები უნდა გაიწმინდოს.
3.5. დასუფთავება ყოველ 6 თვეში
А) ყველა ნაგვის ყუთი უნდა იყოს გარეცხილი და დეცინფიცირებული.
Б) ყველა ვერტიკალური ან ჰორიზონტალური განათება უნდა გაიწმინდოს;
3,6. საერთო ადგილების დასუფთავების სტანდარტები
А) სადარბაზო და საპირფარეშოსთან მისასვლელები უნდა იყოს დასუფთავებული ჭუჭყიდგან;
Б) კედლები და კარებები უნდა გაიწმინდოს იატაკიდან 3 მეტრ სიმაღლემდე.
В) იატაკის ყველა სახეობა უნდა იქნეს დასუფთავებული სველი წესით;
Г) ნებისმიერი ნაგავი, ნარჩენი უნდა იყოს მოტავსებული ნაგვის ურნაში;
Д) საპირფარეშოებში მოხდეს ნაგვის ურნების დაცლა;
F) საპირფარეშოს ყველა მოწყობილობა დასუფთავდეს და გაირეცხოს: საპირფარეშოს ქაღალდის საკიდი, ხელის საწმებნდი
ქაღალდის საკიდი, უნიტაზი, ყველა სარკე და ამრეკლავი ზედაპირი სადეზინფექციო საშუალებებით;
Ж) გასუფთავდეს ფილები, იატაკი, რომლებიც ყოფს უნიტაზს კედლისგან იატაკი სადეზინფექციო საშუალებით;
H) შეიცვალოს ცარიელი ხელის საწმენდები, საპირფარეშოს ქაღალდები საჭიროებიდან გამომდინარე;
I) შეამოწმეთ, რომ მუშაობს ყველა განათება, ტექნიკა და თუ არ მუშაობს, ამის შესახებ აცნობეთ დამკვეთს აღნიშნულის შესახებ არა
უგვიანეს 2 საათისა მისი გამოვლენიდან;

3,7. პერიოდული დასუფთავების მომსახურება (დამკვეთის მოთხოვნით საჭიროებიდან გამომდინარე)
А) ხალიჩის გაწმენდის მოთხოვნები:

შემსრულებმა უნდა დასუფთაოს რბილი იატაკი დამკვეთის ინსტრუქციის შესაბამისად (მაგ. გარეცხოს ცხელი წყლით ხალიჩების
გამოკლებით);
Б) ასევე სხვა სამუშაოები შემდეგი განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისად:
ავეჯი, საგნები - სველი დასუფთავება
სველი ქსოვილით დასუფთავების შემდეგ მოშორდეს
მტვერი ყველა ზედაპირიდან, რომ ყველა ზედაპირი
სუფთა, მშრალი და პრიალა იყოს.
თაროები/წიგნის თაროები, საქაღალდეები

უნდა მოშორდეს მტვერი ყველა თაროდან, უნდა
ჰქონდეს სასიამოვნო სახე.

რბილი იატაკი - ლაქის დასუფთავება

ხალიჩის ლაქებისგან გაწმენდის შემდეგ, ზედაპირზე
არ უნდა იყოს ლაქები და ჭუჭყი (საღეჭი რეზინის
ლაქები, ფეხსაცმლის კვალი).
რბილი იატაკის მტვერსასრუტით დასუფთავების
შემდეგ იატაკი უნდა იყოს გაწმენდილი ლაქებისგან,
ჭუჭყისგან, ნაგვისგან როგორც ზედაპირზე, ასევე
კუთხეებში.

რბილი იატაკი - მტვერსასრუტი

სკამები - დასუფთავება, მტვერსასრუტი

სკამების დასუფთავების შემდეგ, სკამებზე არ უნდა
იყოს მტვერი, ლაქები, ჭუჭყი და ა.შ.

შამპუნით რეცხვა

შამპუნიუთ რეცხვის შემდეგ ყველა ზედაპირიო უნდა
იყოს სუფთა მტვრისგან, ჭუჭყისგან, ლაქებისგან და ა.შ.

ნიჟარები .

დასუფთავების დროს, მთლიანი ზედაპირი უნდა იყოს
თავისუფალი ჭუჭყისაგან და დატოვოს სისუფთავის
შეგრძნება.
მას შმდეგ, რაც შიდა კედლები, დერეფნები და
ბეტონის ზედაპირები იქნება გარეცხილი და
გაწმენდილი, გაწმენდილი ადგილი უნდა იყოს
დასუფთავებული ჭუჭყისგან, აბლაბუდის
ბადეებისგან, ნამსხვრევებისგან, ქვიშისგან.
ზედაპირები უნდა იყოს სრულად მშრალი.

შიდა კედლები, დერეფნები, ბეტონის ზედაპირები

იატაკები (ყველა სახის) - ნარჩნები

იატაკები (ვინილი, კერამიკა, ფილები, ფილები,
ბეტონი) - სველი წმენდა
იატაკი (ვინილ) - ქიმწმენდა

ყველა ზედაპირის გაწმენდის შემდეგ, ზედაპირი უნდა
იყოს თავისუფალი ხილული მტვრის, ჭუჭყისა და
ნაგვისგან. მტვერი, ჭუჭყი, ნაგავი და მსგავსი
ნარჩენები უნდა იქნეს განადგურებული შესაბამისი
დანიშნულების ურნებში.
ნესტიანი ტამპონით გაწმენდის შემდეგ, იატაკის
ზედაპირზე არ უნდა იყოს ლაქები, საღეჭი რეზინი,
მტვერი და ჭუჭყი, განსაკუთრებით კუთხეებში.
ქიმწმენდის დასრულების შემდეგ, ვინილის ყველა
იატაკი უნდა იყოს თავისუფალი ჭუჭყისა და სხვა
ნარჩენებისგან და უნდა იყოს გაპრიალებული.

იატაკი (ვინილ) - პოლირება

ფაჯრის ჩარჩოები, გადატიხრები და სხვა

მინის რეცხვა (ფანჯრები, ვიტრაჟები (3 მეტრამდე
სიმაღლე), ტიხრები, კარები და ა.შ.).

გაპრიალების შემდეგ, ვინილის ყველა ზედაპირი უნდა
იყოს პრიალა და იდეალურად სუფთა.
ფანჯრის ჩარჩოები, ტიხრები და ა.შ. დასუფთავების
შემდეგ უნდა გამოიყურებოდეს სუფთად, უნდა იყოს
გაწმენდილი მტვრისგან და ჭუჭყისგან.
მინის გარეცხვის შემდეგ, ზედაპირი არ უნდა იყოს
ჭუჭყიანი და ლაქებიანი.

გისოსები (კარებებზე,გაგრილებისა და ცირკულაციის
სისტემაზე, ვენტილატორებზე და ა.შ)

დასუფთავების შემდეგ, გისოსების ტიპის ყველა
ზედაპირი არ უნდა იყოს ჭუჭყიანი, ჭვარტლიანი, რათა
მათ ჰქონდეთ ერთგვაროვანი სუფთა სახე.

ნაგვის ურნები - ურნები

ნაგვის ურნების გაწმენდის შემდეგ, ისინი სუფთა უნდა
გამოიყურებოდნენ . მათშიარ უნდა დარჩეს ნაგვის
ნარჩენები და ყოველ შეცვლაზე უნდა მოთავსდეს
სპეციალური ნაგვისა ცელოფანი.

კიბის საფეხურები

საფეხურებზე არ უნდა იყოს ხილული მტვრის და
ჭუჭყისა კვალი. მეტალის ყველა ზედაპირი უნდა
გაიწმინდოს და ჩატარდეს მტვრის, ჭუჭყისა და
ბაქტერიების საწინააღმდეგო დეზინფექცია.

ზედაპირები - სველი დასუფთავება

სველი ქსოვილით ზედაპირების გაწმენდის შემდეგ ,
ისინი უნდა იყოს გასუფთავებული ლაქებისგან და
ჭუჭყისგან (განსაკუთრებით კუთხეებში,), რომ
დატოვოს სისფთავის შეგრძნება და ჰქონდეს
შესაბამისი იერი.
После очистки влажной тканью поверхности

მაგიდები, სკამები, კარადები, დაფები და ა.შ. დასუფთავება სველი ქსოვილით

მაგიდების, კარადების, სკამებისა და დაფების
გაწმენდის შემდეგ, მათზე არ უნდა იყვნენ მტვერი,
ლაქები და ჰქონდეთ სუფთა სახე.

საპირფარეშოები, ნიჟარები, უნიტაზები და ა.შ. ნადებების მოშორება

ტუალეტები, ხელსაბანებიდა უნიტაზები არ უნდა
იყოს ჭუჭყიანი, სუნიანი, ბაქტერიების მატარებელი,
ბინძურები და სხვა სახით ვიზუალურად
დაბინძურებული. დეზინფექციის შემდეგ, ყოველივე
ზემოთქმული იდეალურად სუფთად უნდა
გამოიყურებოდეს.

საპირფარეშოს ტიხრები - დასუფთავება

საპირფარეშოს ტიხრებისა და კედლების გაწმენდის
შემდეგ, ზედაპირი უნდა იყოს ნამსხვრევებისგან,
მტვრისგან და ჭუჭყისაგან თავისუფალი , მას უნდა
ჰქონდეს თანაბრად სუფთა სახე.

უნიტაზები, ნიჟარები - დასუფთავება და კანალიზაცია

დეზინფექციისა და გაწმენდის შემდეგ,
საპირფარეშოებში არ უნდა იყოს ჭუჭყი, ლაქები,
ჭვარტლი და ბაქტერიებისგან.

კედლები - ლაქების მოშორება

ლაქების მოშორების შემდეგ, ყველა მოშორებული
ლაქა, მისი ნაკვალევი და ჭუჭყი უნდა იყოს
გაწმენდილი ისე რომ ზედაპირი ვიზუალურად
გამოიყურებოდეს სუფთად.

4.
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ობიექტების სია
გორი
ხაშური
ბაკურიანი
ახალქალაქი

გორი, ცხინვალის გზატკეცილი,
ბორჯომის ქ. 191
ბორჯომის რაიონი, ბაკურიანი
აღმაშენებლის ქ. 21
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9
10
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ნინოწმინდა
ზესტაფონი
ჭიათურა
ამბროლაური
ონი
ქუთაისი
ხონი
ფოთი
წყალტუბო
ზუდიდი

თავისუფების ქ.,1
აღმაშენებლის ქ. 10
მღვიმევის ქ. 4ბ
ვაჟა-ფშაველას ქ. 8
ვაგტანს VI ქუჩა
ასათიანის ქუჩა 98
ჭანტურიას ქ. 153
რუსთაველის ქ.
ქვიტირი
აღმაშენებლის ქუჩა 185

15

თბილისი-ქუთაისის მაგისტრალი, 48 კმ.

17

კასპი, სოფ. ოკამი
ქობულეთი
ტყიბული

18

Газ # 1

19

Газ # 2

20

Газ # 3

21

Газ №4

22

Газ # 5

23

Газ # 6

24

Газ # 7

25

Газ # 8

26

Газ # 9

27

Газ # 10

28

Газ # 11

29

Газ # 12

30

Агс # 13

31

Газ # 15

32

Агс # 16

33

Агс # 17

34

Агс # 18

35

Агс # 19

36

Агс # 21

37

Газ # 22

38

Агс # 23

16

მ. აბაშიძის ქ. № 14
ტყვარჩელის ქუჩა 27
თბილისი, მტკვრის მარჯვენა სანაპირო, გოთუას ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია
თბილისი, აღმაშენებლის გამზირი, 13
თბილისი, მტკვირს მარცხენა სანაპირო, რესტორან ,,იმერეთის“ გვერდით
თბილისი, აღმაშენებლის და მიქელაძის ქუჩების კვეთა
თბილისი, კახეთის გზატკეცილი, ფონიჭალის ხიდის მარცხენა მხარე
თბილისი, გმირთა მოედანსა და საცურაო ბასეინს შორის
თბილისი, მტკვრის მარცხენა სანაპირო, ვახუშტის ხიდთან
თბილისი, თამარაშვილის გამზირი, ყაზბეგის გამზრირის კვეთა
თბილისი, გელოვანის გამზირი, ღვინისწარმოების ინსტიტუტთან.
თბილისი, გლდანი, შეშელიძის ქ., №24.
თბილისი, სს ,,ცისარტყელას“ მოპირდაპირე მხარეს
თბილისი, აკაკი წერეთლის გამზირი, სამთო-ქიმიის მოპირდაპირე მხარეს
თბილისი, აკაკი წერეთლის გამზირი, სამთო-ქიმიის გვერდით
თბილისი, კახეთის გზატკეცილი, მიწისქვეშა გადასასვლელთან
თბილისი, ბაგრატიონის მოედანი, ორთაჭალას გესის ახლოს, № 72 სკოლის
მიმდებარე ტერიტორია
თბილისი, კროპოტკინასა და წურწუმიას ქუჩების კვეთა
თბილისი, ჯავახეთის ქუჩის, კალოუბნის ქუჩისა და შუამთის ქუჩის კვეთა
თბილისი, აღმაშნებლის ხეივანი, 13-ე კმ.
ბათუმი, შევშეთის ქ. 25
ბათუმი, გოგოლის ქ. 1
ბათუმი, სოფ. ანგისა

