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2.1  INDLEDNING 
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Kontrakten omhandler genudbud af rengøring og vinduespolering på ca. halvdelen af kommunens byg-
ninger. Herudover omhandler udbuddet trappevask i kommunes egne udlejningsejendomme. Opgaver-
ne udbydes i 2 delaftaler som nærmere beskrevet og inddelt i de efterfølgende afsnit. 

 

2.2  DELAFTALE 1 – RENGØRING 

Ydelsen udføres på følgende lokationer: 

ID NR.  LOKATIONSNAVN TYPE ADRESSE BY 

REN.01 Den hvide villa Administration  Øverødvej Holte 

REN.02 
Mariehøj Kulturcen-
ter 

Administration  Øverødvej 246 B Holte 

REN.03 Rønnebærvej 19 
Aktivitets- og Kompe-
tencecenter 

Rønnebærvej 19 Holte 

REN.04 Rønnebærhus Aktivitetscenter Rønnebærvej 15 Holte 

REN.05 Det gamle bibliotek Aktivitetscenter Vedbæk Strandvej Vedbæk 

REN.06 Bakkehuset Aktivitetscenter Vedbæk Strandvej 373 Vedbæk 

REN.07 Nærum Bibliotek Bibliotek Biblioteksalleen 3 Nærum 

REN.08 Holte bibliotek Bibliotek Holte Midtpunkt 23, 2. sal Holte 

REN.09 Reprise Teater Biograf Øverødvej 12 Holte 

REN.10 Krogholmgård Bofællesskab, Ældre Krogholmgårdsvej 
Birke-
rød 

REN.11 Kernehuset Daghjem Vangeboled 7 Holte 

REN.12 
Børnehuset Bakke-
vej 

Daginstitution Bakkevej 23 
Birke-
rød 

REN.13 
Nærum Menigheds-
børnehave 

Daginstitution Biblioteksalleen 2 Nærum 

REN.14 Troldehøj Daginstitution Brillerne 4 Holte 

REN.15 Tusindbenhuset Daginstitution Egebækvej 2-4 Holte 
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REN.16 
Børnehuset Hon-
ningkrukken 

Daginstitution Egehegnet 12-16 Nærum 

REN.17 
Forældrekredsens 
bh 

Daginstitution Ellesletten 20 Vedbæk 

REN.18 Flintehøj Daginstitution Flintemarken 5 Vedbæk 

REN.19 Børnehuset  Daginstitution Frederik Clausens Vænge 12-14 Holte 

REN.20 
Tudsen Skovbørne-
have 

Daginstitution Fruerlund 9 Holte 

REN.21 Troldehytten Daginstitution Gl. Holtegade 3 Holte 

REN.22 Gøngehuset Daginstitution Gøngehusvej 38 Vedbæk 

REN.23 Vedbæk børnehus Daginstitution Gøngehusvej 40 Vedbæk 

REN.24 Bøgehøjen  Daginstitution Henriksholms Allé 10-12 Vedbæk 

REN.25 Mælkebøtten Daginstitution Højbjerggårdsvej 16 Holte 

REN.26 Trørød Børnehus Daginstitution Kohavevej 72 Vedbæk 

REN.27 
Karethen Skovbør-
nehave 

Daginstitution Margrethevej 27 Holte 

REN.28 
Børnehaven Kejl-
struplund 

Daginstitution Mølledamsvej 15 
Birke-
rød 

REN.29 Vængebo Daginstitution Rudersdalsvej 91 A Holte 

REN.30 Skovlyhuset Daginstitution Skovlytoften 15 Holte 

REN.31 
Forældrekredsens 
bh 

Daginstitution Skyttebjerg 58 Nærum 

REN.32 Søvej  Daginstitution Søvej 5 Holte 

REN.33 
Mølleåen Skovbør-
nehave 

Daginstitution Teknikerbyen 44 Virum 

REN.34 
Sct. Georgs Gårdens 
vuggestue 

Daginstitution Vangeboled 1 Holte 

REN.35 Ravneholm Skov- Daginstitution Vangeboled 3 Holte 
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børnehave 

REN.36 Vangebovej  Daginstitution Vangebovej 2 Holte 

REN.37 Myretuen Daginstitution Vejlesøparken 1 Holte 

REN.38 Elverhøj Daginstitution Vejlesøvej 40 C Holte 

REN.39 Skovmærket Daginstitution Øverødvej 136 Holte 

REN.40 
Mariehøj Skovbør-
nehave 

Daginstitution Øverødvej 246 A Holte 

REN.42 
Høsterkøb forsam-
lingshus 

Forsamlingshus Nedenomsvej 20 
Hørs-
holm 

REN.43 
Nærum Ungdoms-
gård 

Fritids- og ungdomsklub Biblioteksallen  Nærum 

REN.44 Skovbrynet 
Genoptrænings- og ple-
jecenter 

Søengen 4-8 Holte 

REN.45 Distrikt Nærum Hjemmeplejen Langebjerg 6 Nærum 

REN.46 Distrikt Holte Hjemmeplejen Skovlytoften 25 Holte 

REN.47 Distrikt Kysten Hjemmeplejen Stationsvej 24-11 Vedbæk 

REN.48 Distrikt Vejlesø Hjemmeplejen Vejlesøparken 1-06 Holte 

REN.49 Den Grønne Ært Kulturhus (børn) Trørødkollegiet 21 Vedbæk 

REN.50 Vedbæk kirkegård Materielgård Enrumvej 30 Vedbæk 

REN.51 Birkegården Materielgård Rundforbivej 176 Nærum 

REN.52 Søllerød Kirkegård Materielgård Søllerødvej 13 Holte 

REN.53 Toiletbygning Offentlige toiletter Nærum Vænge Torv Nærum 

REN.54 Hegnsgården Plejecenter Alleen 7 Nærum 

REN.55 Byageren Plejecenter Byagervej Nærum 

REN.56 Lions Park Søllerød Plejecenter Lendemosevej 4 Nærum 

REN.57 Rudersdal Kommu- Rådhus Øverødvej 2 Holte 
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ne 

REN.58 Skovlyskolen Skole Borgmester Schneidersvej 40 Holte 

REN.59 Nærum skole Skole Fruerlund 7 Nærum 

REN.60 Trørødskolen Skole Gl. Holtevej 2 Vedbæk 

REN.61 Ny Holte Skole Skole Grünersvej 6 Holte 

REN.62 Vedbæk skole Skole Henriksholms Allé 2 Vedbæk 

REN.63 Høsterkøb skole Skole Nedenomsvej 22 
Hørs-
holm 

REN.64 Vangebo Skolen Skole Vangeboled 9 Holte 

REN.65 
Børnehaven Rude-
gårds Allé 

Spc. Børnehave Rudegårds Allé 39 Holte 

REN.66 Udlejningsejendom Trappe og vaskeri Bregnerødvej 1A 
Birke-
rød 

REN.67 Udlejningsejendom Trappe og vaskeri Brillerne 6-8 Holte 

REN.68 Udlejningsejendom Trappe og vaskeri Alléen 1-5 Nærum 

REN.69 Udlejningsejendom Trappe og vaskeri Nærumgårdsvej 74 B Nærum 

REN.70 Udlejningsejendom Trappe og vaskeri 
Caroline Mathilde Sti 57 A-B og 59A-
B  

Vedbæk 

REN.71 Udlejningsejendom Trappe og vaskeri Høsterkøbvej 63 A-B Vedbæk 

REN.72 Udlejningsejendom Trappe og vaskeri Trørødvej 24 Vedbæk 

 

 

2.3  RENGØRINGSOMFANG, -DAGE, -TIDSPUNKT M.V.  

Kontrakten indeholder en generel forudsætning om, at der i de enkelte lokationer skal tages størst mu-
lig højde for variationer i den aktuelle belastning.  

Rengøringen udføres generelt fra mandag – fredag, med mindre andet er aftalt, det antal gange pr. år og 
indenfor de tidsrum, som er angivet i bilag 1. Tilbudslisten. Det skal bemærkes, at der på ældreområdet 
skal udføres rengøring hele året. 
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Ordregiveren kan når som helst vælge, at den planlagte arbejdstid overføres til anden tilsvarende be-
skæftigelse inden for det planlagte arbejdstidsrum. Dette gælder også, hvis det som følge af en ændring 
i den almindelige brug af lokalerne umuliggøres at følge den ellers fastsatte rengøringsplan, eksempel-
vis i forbindelse med ombygning. 

Det er, uanset nedenstående generelt oplyste antal dage pr. år, de i tilbudslisten oplyste antal dage pr. 
år, som er gældende. 

VEJLEDENDE ANTAL RENGØRINGSDAGE PR. ÅR 

NAVN 
RENGØRINGSDAGE PR. 
ÅR BEMÆRK 

Skole 200  

Dronninggårdklasser 250  

Idrætshal 200  

SFO, klubber, daginstitutioner 247  

Rådhus, Administrationscenter, Mariehøjcenter 250  

Holte bibliotek 301  

Nærum og Vedbæk Biblioteker 283  

Plejecentre og botilbud 260  

Ældreaktivitetscentre 250  

Offentlige toiletter 365  

Kirkegårde incl. mandskabsrum 250  

Materielgårde 250  

Tandklinik og lærerarbejdspladser på skoler 210  

Forsamlingshus 200  

Udlejningsejendomme 52  
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2.4  EKSTRARENGØRING 

Ordregiveren bestiller fra gang til gang ekstrarengøring. Ekstra rengøringer aftales forinden opstart i 
hvert enkelt tilfælde med ordregiverens kontaktperson, og afregnes på særskilt aftale ved brug af de i 
bilag A angivne timer.  

Alle ekstrarengøringsydelser skal leve op til det samme høje kvalitetsniveau som ved udførelse af den 
løbende grundige rengøring for den faste ydelse. 

 

2.5  FEJL OG MANGLER 

Såfremt leverandørens personale i sit daglige arbejde bliver bekendt med fejl eller mangler på eksem-
pelvis vvs-installationer som toiletter, hvor vandet løber konstant, utætte sæbeautomater og blandings-
batterier, ødelagte eller manglende lysarmaturer, lamper og lysrør samt andre skader på bygninger og 
inventar, skal dette meddeles til ordregiverens kontaktperson senest inden den næste arbejdsdags be-
gyndelse. 

 

2.6  DOKUMENTATION AF ANVENDT RENGØRINGSTID 

Leverandøren skal i forlængelse af aftaleindgåelsen og senest den 15. januar 2018 udarbejde en opgø-
relse over de tilbudte arbejdstimer pr. dag, pr. år, som er indeholdt i det faste vederlag på den enkelte 
lokation/afdeling. 

Endvidere skal leverandøren udarbejde en procedure for, hvordan de tilbudte arbejdstimer vil blive 
sikret og dokumenteret. Opgørelsen/beskrivelsen vil blive optaget som bilag til aftalen, og er herefter 
gældende mellem leverandøren og ordregiveren.  

Leverandøren skal som dokumentation for den daglige og løbende forbrugte arbejdstid anvende en 
elektronisk tidsregistrering, hvor medarbejderne dagligt registrerer de konkrete ankomst- og afgangs-
tidspunkter. Det skal sikres, at registreringen kan foretages på en sådan måde, at der ikke kan opstå 
tvivl omkring tidsanvendelsen, tid og sted. Ordregiverens centrale kontaktperson skal løbende have 
elektronisk adgang til disse registreringer. Registreringerne skal lagres på en sådan måde, at ordregive-
rens centrale kontaktperson kan tilgå disse i hele kontraktperioden. 

 

2.7  RENGØRINGSMIDLER OG METODER 

Det forudsættes, at leverandøren ved udvælgelse og anvendelse af rengøringsmidler og metoder kon-
stant sikrer opfyldelse af gældende lovgivning og alle gældende vejledninger på området. 

Udvælgelse af rengøringsmidler og udstyr skal tage hensyn til sundhed og sikkerhed, og der skal lø-
bende gennemføres lovpligtige arbejdspladsvurderinger (APV) med henblik på at forbedre arbejdsmil-
jøet og sikkerheden for personalet. 
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Leverandøren skal garantere, at de anvendte rengøringsmidler og metoder til enhver tid er så lidt miljø-
skadelige, som muligt, både hvad angår det ydre og indre miljø samt arbejdsmiljøet. Herudover skal 
leverandøren indestå for, at de anvendte rengøringsmidler til enhver tid overholder ordregiverens in-
terne miljøpolitik. (Leverandøren er selv forpligtiget til at holde sig opdateret omkring ordregiverens 
interne miljøpolitik). 

Rengøringsmidler med EDTA og NTA accepteres ikke anvendt, og rengøringsmidlerne skal være god-
kendt i henhold til SPT-norm eller tilsvarende. 

Som følge heraf skal leverandøren garantere, at rengøringsmidlerne udvælges ud fra nedenstående: 

 

De i tilbuddet angivne eller senere af ordregiveren godkendte rengøringsmidler må ikke erstattes uden 
ordregiverens skriftlige tilladelse. 

Ordregiveren forbeholder sig ret til at pålægge leverandøren at vælge alternative rengøringsmidler. 
Medfører dette meromkostninger, vil disse blive betalt af ordregiveren under forudsætning af, at leve-
randøren kan dokumentere meromkostningerne. 

De rengøringsmidler, der påtænkes anvendt, skal opfylde en fælles miljømærkning (EUs Blomsten, det 
fællesnordiske Svanemærke eller tilsvarende). 

 
DET ET KRAV: 

 

� at antallet af rengøringsmiddeltyper reduceres til et minimum 

� at undtagen farvestoffer i rengøringsmidler til toiletrens, er rengøringsmidlerne uden farvestoffer, 
parfume og unødvendige konserveringsmidler 

� at rengøringsmidlerne skal være så pH-neutrale som muligt 

� at rengøringsmidlerne er uden organiske klorforbindelser 

� at rengøringsmidler, som tiltænkes anvendt til grundige rengøringsopgaver, ikke bliver anvendt i for-
bindelse med den daglige rengøring. Leverandøren skal i alle tilfælde, hvor disse rengøringsmidler ta-
ges i brug, registrere og dokumentere dette overfor den centrale kontaktperson 

� at der anvendes de rigtige rengøringsmidler til de forskellige opgaver 
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2.8  RENGØRINGSRUM 

Ordregiveren stiller rengøringsrum til rådighed imod, at leverandøren til enhver tid selv holder disse, 
samt vaskerum og andre lokaler, der anvendes til deres personale, i en ordentlig opryddet og rengjort 
stand.  

Udstyr, vogne og maskiner af enhver art skal altid fremstå rengjort og i ryddelig stand, ligesom våde 
rengøringstekstiler og lignende ikke må efterlades, så der kan opstå mulig lugt eller fugtgener. Det kan 
dog tillades, at våde rengøringstekstiler og lignende må opbevares i lufttætte opbevaringskasser, som 
fjernes minimum 2 gange om ugen. 

Ordregiveren stiller som udgangspunkt ikke vaskemaskiner og tørretumblere til rådighed for leveran-
dørens vask og tørring af rengøringstekstiler brugt i ordregiverens lokationer, med mindre dette skrift-
ligt aftales med den enkelte lokations kontaktperson forud for kontraktstart.

 

 

2.9  SAMARBEJDE 

DET ER ET KRAV: 

 

� at de generelle doseringsanvisninger for de anvendte produkter bliver fulgt 

� at traditionel fejning, fejekoste, støvkoste eller andre lignende metoder ikke finder anvendelse i ordre-
giverens lokationer  

� at der altid anvendes og skiftes rengøringsvand og tekstiler, så der tilvejebringes et fagligt korrekt 
resultat. Dette indebærer, at leverandøren i alle tilfælde skal tilsikre, at der i forbindelse med inventar-
rengøring i sanitære rum skiftes til rene klude, hvor disse rene klude adskiller sig visuelt fra klude an-
vendt til inventarrengøring i ikke sanitære rum. (f.eks. rød klud til sanitære rum og blå til øvrige). For 
gulvrengøring indebærer dette, at der i alle tilfælde ikke må forekomme udlægning af beskidt rengø-
ringsvand. Ved beskidt rengøringsvand menes, at rengøringsvandet visuelt opleves misfarvet og be-
skidt. 

 

� at der under rengøringsarbejdets udførelse konstant er en faglig og kompetent mobil serviceledelse til 
rådighed for ordregiveren – en serviceledelse, der fører tilsyn med ydelsernes udførelse og forestår 
kommunikationen med ordregiveren 

� at leverandøren i forbindelse med opstart og i hele aftaleperioden meddeler ordregiverens kontaktper-
soner navne, telefonnumre og eventuelle e-mailadresser på alle beskæftigede medarbejdere og ledere, 
der har adgang på ordregiverens lokationer, samt i hvilket tidsrum 
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Ordregiverens eventuelle tilsyn/kontrol med det udførte arbejde fritager ikke på nogen måde leveran-
døren for dennes forpligtelser. 
Ordregiveren har bemyndigelse til at føre tilsyn og udøve kontrol med alle led i arbejdets udførelse, 
såvel i leverandørens virksomhed, som under den daglige drift. 

Det forudsættes i aftalen, at det løbende samarbejde og ønsker om ændringer i arbejdets udførelse og 
omfang skal foregå i tæt og fleksibelt samarbejde mellem leverandøren og ordregiverens kontaktperson 
på den enkelte lokation og overordnet centralt. 

Leverandøren skal løbende orientere ordregiverens centrale kontaktperson elektronisk omkring alle 
gennemførte ændringer, tiltag og aftaler, som har indflydelse på opgavens udførelse generelt. 

Leverandøren skal tilstræbe at afholde månedlige statusmøder med den enkelte lokation. Lokationen 
kan dog vælge i op til 3 måneder, at leverandørens daglige ansvarlige leder, på vegne af lokationen, selv 
udfylder og underskriver tilfredshedsoplysningerne for de gennemførte servicebesøg i den mellemlig-
gende periode. 

Ordregiverens udpegede kontaktperson skal som minimum deltage og underskrive de imellem leve-
randøren og ordregiveren aftalte tilfredsoplysninger til brug for måling af samarbejde og kvalitet senest 
ved udgangen af hvert kvartal. I modsat fald skal ordregiverens centrale kontaktperson straks informe-
res.  

De underskrevne tilfredshedsoplysninger, med angivelse af underskrivers funktion, dette værende en-
ten den udpegede lokations kontaktperson, eller leverandørens egen daglige leder og kontaktperson på 
den konkrete lokation, fremsendes samtidig til lokationens og den overordnede centrale kontaktperson.  

Hver måned fremsendes en akkumuleret oversigt over alle fakturerede ydelser til ordregiverens centra-
le kontaktperson, dette værende både for den faste ydelse som for eventuelle ekstraydelser. 

Med udgangspunkt i kravspecifikationen og leverandørens tilbud kan leverandøren efter forudgående 
aftale, og kun med skriftlig accept fra ordregiverens kontaktperson, som en omfordeling indenfor det 
afgivne tilbud aftale at tilpasse gulvrengøringsfrekvensen til ordregiverens faktiske behov, sommer – 
vinterperioder, på de enkelte konkrete lokationer. 

� at ordregiveren til enhver tid kan kontakte den eller de ansvarlige ledere via fastnet og mobiltelefon i 
den samlede arbejdstid, samt via e-mail. Alle telefoniske og elektroniske henvendelser til leverandørens 
ledelse forudsættes dagligt at medføre en reaktion inklusive tilbagemelding til ordregiverens kontakt-
person 

� at leverandøren stiller de for ordregiverens eventuelle kontrol nødvendige oplysninger til rådighed for 
ordregiveren 

� at leverandøren på hver enkelt lokation, som supplement til øvrige fastlagte kontaktformidlings 
procedurer, placerer en kontaktbog, som, hvis ønskes af lokationens kontaktperson, skal indgå i 
den daglige opgaveløsning og kommunikation 
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På institutioner indenfor ældreområdet og specialområdet skal rengøringen tilrettelægges på en måde, 
så den aftalte rengøring på beboerstuer med tilhørende toilet, fællesrum o. lign. ikke suspenderes på 
grund af helligdage. Desuden vil der på samme institutioner være borgere, som har varierende rengø-
ringsbehov i deres boliger. Det skal derfor indenfor den eksisterende økonomiske ramme være muligt 
individuelt at tilpasse rengøringsydelsen for den enkelte borger i samarbejde med institutionen. 

 

2.10  SIKKERHEDSORGANISATION  

Det forudsættes i aftalen, at der skal kunne pågå et tæt samarbejde mellem sikkerhedsorganisationen 
hos leverandøren og ordregiveren. 

Leverandøren og dennes personale skal til enhver tid følge ordregiverens gældende sikkerhedsanvis-
ninger. Dette indebærer bl.a., at leverandøren såvel overordnet set som lokalt skal holde sig opdateret 
omkring eventuelle ændringer mv. 

 

2.11  RENGØRINGSPARATHED 

For at opnå den størst mulige forståelse for alle involverede parters roller og ansvar i samarbejdet er 
der fastlagt grænseflader mellem hvilke opgaver, der indgår i rengøringsopgaven og hvilke, der ikke 
gør. De fastlagte grænseflader og retningslinjer for ordregiverens og leverandørens klargøring mv. 
fremgår af de efterfølgende afsnit. 

 

2.12  ORDREGIVERENS KLARGØRING 

Oprydning og klargøring forud for rengøringsarbejdets udførelse er ikke en del af rengøringsopgaven, 
men leverandøren skal i alle tilfælde anvende den oplyste planlagte arbejdstid, også selvom oprydning 
ikke har fundet sted.  

Dette medfører, at der ikke forventes eller kræves rengjort på overflader eller dele af overflader, som 
ikke er tilgængelige eller synlige som følge af manglende oprydning eller klargøring, eller som ordregi-
veren selv har ansvar for rengøring af. 

I tilfælde af, at leverandøren som følge af mangelfuld oprydning, klargøring eller andre omstændighe-
der oplever vanskeligheder med at udføre rengøringsarbejdet eller at opnå den fastlagte kvalitet, skal 
dette straks meddeles ordregiverens kontaktperson. 

HERUNDER ER OPLISTET HVILKE OPGAVER, SOM ER FORUDSAT UDFØRT AF ORDRE-
GIVEREN, FORINDEN RENGØRINGEN PÅBEGYNDES.  
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2.13  LEVERANDØRENS KLARGØRING 

FØLGENDE KRAV ER GÆLDENDE FOR LEVERANDØRENS KLARGØRING: 

 

2.14  RENGØRINGSINSTRUKTIONER 

Rengøringsarbejdet hos ordregiveren udbydes efter et aktivitetsbaseret rengøringssystem, FREKVENS-
RENGØRING, hvor de forskellige rengøringsopgaver udføres et fast antal gange pr. uge, pr. måned og pr. 
år. 

De fastlagte rengøringsoperationer, som skal udføres med mindre interval end dagligt, skal udføres på 
fastlagte uge-/månedsdage, og skal dokumenteres overfor ordregiverens kontaktperson i form af ar-
bejdsplaner med angivelse af udførelsestidspunkt. 

Rengøring under og bag affaldsbeholdere, pyntegenstande med og uden ophæng/fastgørelse, let flyt-
bart inventar og inventar på hjul samt almindelige arbejdsredskaber og lignende (eksempelvis papir-
kurve, potteplanter, bordlamper, telefoner, PC-borde, holdere til skriveredskaber) indgår i rengørings-
opgaven. 

� Placering af alt almindeligt affald og genbrugspapir i affaldsbeholdere og genbrugskasser 

� Fjernelse/bortskaffelse af andet tungt og/eller stort affald end det, der direkte indgår i rengø-
ringsaftalen 

� På pladssætning af inventar, herunder opsætning eller ophængning af lettere stole og taburetter 

� Afrydning/fjernelse af service/flasker og manuel/maskinel opvask 

� Ryde gulvarealer for personlige ejendele og andre midlertidigt hensatte objekter og materialer 

� Afkalkning af kaffemaskiner, elkedler og lignende, samt indvendig rengøring af hårde hvidevarer, 
køkkeninventar og køkkenskabe 

� Vask af ordregiverens egne klude, håndklæder, viskestykker, karklude o. lign.  

� Rengøring af overflader, som kræver åbning af skabe, skuffer og lignende, indgår ikke i aftalen 
med leverandøren. 

� Almindeligt flytbart og mindre inventar, arbejdsredskaber (telefoner, holdere til skriveredskaber 
PC-tastatur og lignende) og mindre/let flytbart inventar på hjul (kontorstole, flytbare tavler, min-
dre skuffearrangementer og lignende) flyttes jævnligt (mindst en gang om ugen) af leverandøren 
med henblik på kontrol og tilvejebringelse af den aftalte rengøringskvalitet 

� Mindre udsmykningsgenstande i begrænset omfang flyttes ligeledes af leverandøren i forbindelse 
med rengøringsarbejdets udførelse (f.eks. 1-2 potteplanter i en almindelig vindueskarm, eller 2-3 
billeder eller tilsvarende på et skrivebord) 
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For ældre- og plejecentre er gældende, at der i forbindelse med fraflytninger altid skal foretages rengø-
ring af tilbageværende inventar inklusive seng. 

I toiletter, baderum, omklædningsrum skal alle flader, eksempelvis håndtag, bordflader, stole-
/bænkflader, kontakter, vægge, sanitære installationer og flader i tilknytning hertil samt gulvet rengø-
res dagligt med en fugtig eller våd metode. Ved rengøring i bade- og bruserum skal leverandøren gene-
relt dokumentere, at leverandøren anvender skumsprøjte til arbejdets udførelse på alle grundige rengø-
ringsdage jf. de frekvensbestemte krav. 

 

2.15  DØRMÆRKATER: 

I forbindelse med opstart eller senest 1 måned efter opstart af rengøringsentreprisen skal der foreligge 
rengøringsplaner for alle lokationer. Leverandøren skal oplyse den enkelte lokation om omfanget af 
rengøringen og på hvilke ugedage, den grundige rengøring foretages. Alle lokaler omfattet af rengørin-
gen skal derfor forsynes med små dørmærkater, som placeres diskret i bagkanten på dør eller dørkarm, 
som angiver på hvilken dag, den grundige rengøring af hhv. gulv og inventar foretages. 

 

 
2.16  GENERELLE KRAV 

DET ER ET KRAV:  

 

� at der i toiletrum og øvrige sanitære rum sker opfyldning af forbrugsartikler i en uafbrudt arbejds-
gang i forbindelse med arbejdets udførelse. Leverandøren tilsikrer således, at der løbende fordelt 
over det samlede arbejdstidsrum opfyldes med nødvendige forbrugsartikler  

� at alle arbejdsoperationer udføres under hensyntagen til almindelige og af ordregiveren specifikt 
forlangte produkt- og producentanvisninger for de overflader, der rengøres  

� at alle arbejdsoperationer udføres med mindst mulig miljøbelastning, inklusive arbejdsmiljøet for 
leverandørens personale og lokalebrugerne 

� at der udføres rengøring på alle flader omhandlet ydelserne, såvel vandret som lodretorienterede 
flader – også i trappeopgange samt vaskerier i de omfattede udlejningsejendomme, hvor rengørin-
gen generelt skal udføres fra øverste etage til nederste etage - og skal leve op til rengøringskvalite-
ten efter de fastsatte krav i det udbudte rengøringssystem 
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VILKÅR I  ØVRIGT 

Under udførelse af de daglige, periodiske og aftalte hoved- og ekstrarengøringsopgaver skal rengørings-
arbejdet udføres under hensyntagen til de til enhver tid gældende vejledninger eller påbud fra myndig-
heder, branchesikkerhedsråd m.v. 

Ved bestilling af hovedrengøringer skal leverandøren i alle tilfælde anvende det aftalte tidsforbrug, i 
modsat fald, f.eks. hvis en sparet tid på en daginstitution som følge af generel nedlukning i sommerferie, 
udgør et forholdsmæssigt større antal sparede timer end det til hovedrengøringen aftalte og forbrugte, 
meddeles dette til kontaktpersonen, for aftale om konvertering af de overskydende timer til udførelse 
af andre lignende opgaver. 

Leverandøren skal iagttage, at de i lokalefortegnelsen eventuelt angivne udførelseskrav overholdes, 
f.eks. skal der udføres oliering af trægulve 1 x årligt i det antal lokaler, som fremgår i bemærk-
ning/kommentarfeltet. 

Eventuelle omkostninger til stillads, lift eller andre nødvendige foranstaltninger i forbindelse med et-
hvert arbejdes udførelse, er ordregiveren uvedkommende, idet det skal bemærkes, at konvertering af 

� at de fastlagte frekvensbestemte aktiviteter, der udføres på den enkelte lokation, med hensyntagen 
til de årlige antal oplyste rengøringsdage og den hertil hørende forventede kvalitet, udføres til en 
højde svarende til 3 meters højde - målt fra frit gulvareal/repos eller trappetrin 

� at rengøringsopgaver med mindre fastlagt frekvens end 12 x årligt udføres imellem højden 3 og 4 
meter, stående på gulv målt fra frit gulvareal/repos eller trappetrin, ved anvendelse af mulige 
skaftredskaber eller andet almindeligt brancherelateret udstyr til den slags opgaver 

� at alle måtter flyttes og rengøres/støvsuges, så de er fri for snavs, samt lægges på plads igen 

� at alle indgangsdøre omfattet af udbuddet inklusive vindfang til og fra eller i forbindelse med de 
enkelte lokationer samt trappeopgange, kældre, vaskerier, rengøres indvendigt og udvendigt hver 
rengøringsdag jf. gældende rengøringsfrekvenser 

� at der samtidig med den udvendige rengøring af indgangsdøre, rengøres eventuelle samtaleanlæg, 
væglamper o. lign. indenfor en radius på 3 meter fra indgangsdør 

� at fingermærker og pletter på internt glas og på indersiden af vinduesglas samt på indvendige og 
udvendige indgangsdøre - også af glas - fjernes på alle rengøringsdage 

� at alle omkostninger i forbindelse med en eventuel nødvendig opretning af rengøringskvaliteten til 
det aftalte niveau er indeholdt i tilbuddet uden ekstra omkostning for kommunen 

� at leverandøren uopfordret 1 gang om måneden fremsender en oversigt over samtlige medarbej-
dere og ledere, som er tilknyttet ordregiveren. På oversigten skal det fremgå hvilke(n) lokation(er), 
de pågældende medarbejdere er tilknyttet. Desuden skal der fremsendes billeder af medarbejderne 
enkeltvis. Kravet gælder alle medarbejdere, som er tilknyttet ordregiveren inklusive afløsere mv. 
Ordregiveren accepterer ikke, at der anvendes medarbejdere, som ikke fremgår af listen 
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eventuelt sparede timer som følge af nedlukninger, konverteres til andre opgaver imod et forholds-
mæssigt fratræk for de til enhver tid gældende tillæg til medarbejderne for deres udførelse af andre 
opgaver end de opgaver, tidsbesparelsen vedrører. 

 

 

2.17  KVALITETSSIKRING, KONTROL OG RAPPORTERING 

Med afsæt i kravspecifikationerne skal leverandøren iværksætte de fornødne instruktioner og procedu-
rer til sikring og kontrol af levering af den aftalte ydelse. 

Leverandøren skal dagligt informere ordregiverens kontaktperson om alle eventuelle afvigelser i relati-
on til ydelsen på de enkelte lokationer. Herudover skal leverandøren tage initiativ til, at der planlægges 
og gennemføres månedlige koordinerings- og opfølgningsmøder/servicebesøg med ordregiverens ud-
pegede kontaktpersoner. 

Leverandøren gennemfører forud for møderne en kvalitetskontrol i alle bygninger, etager og lokaler, 
samt fremsender resultatet heraf til kontaktpersonen. 

Straks i forlængelse af det gennemførte koordinerings- og opfølgningsmøde/servicebesøg fremsender 
leverandøren elektronisk en kvalitetsrapport med angivelse af eventuelle aftalte og gennemførte opret-
ningstiltag, handlingsplaner og uddybende kommentarer til lokationens kontaktperson og den over-
ordnede centrale kontaktperson. Foruden de enkelte månedlige kvalitetsrapporter, som udarbejdes og 
fremsendes til den enkelte lokation og den centrale kontaktperson, skal der desuden – til den centrale 
kontaktperson - fremsendes en samlet akkumuleret oversigt for alle lokationerne. 

Den opnåede kvalitet kontrolleres primært ved en visuel/subjektiv bedømmelse af alle overflader ved 
almindelig anvendelse af og/eller færdsel i et lokale, og kan bedømmes ved, at ordregiveren anvender 
forhøjninger og/eller kropsbuk, eksempelvis for bedømmelse af oversiden på høje skabe, høje vandret-
te flader i trappeopgange, eller kropsbuk for bedømmelse af kvalitet under skabe/reoler på lave ben, 
bag radiatorer og lignende.  

 

LEVERANDØRENS KVALITETSSIKRING SKAL FOR RENGØRINGSARBEJDET HOS ORDRE-
GIVEREN MINIMUM INDEHOLDE PROCEDURER FOR: 

� Rengøringsinstruktion 

� Egenkontrol for medarbejdere og ledere 

� Ledelsens kontrol og kvalitetsopfølgning på det udførte arbejde, herunder opfølgning på egne 
medarbejdere 

� Fejlmeldingsprocedurer og reaktionstider 

� Dokumentation, herunder dokumentation for anvendt tidsforbrug på den enkelte lokation og sam-
let set for alle omhandlende lokationer 
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Leverandøren skal, foruden en dokumentation af forbrugte timer på den enkelte lokation, i den ud-
strækning timerne er angivet i tilbudslisten på bygnings-, etage og lokaleniveau, på opfordring doku-
mentere timeforbruget for de enkelte niveauer. 

Alle gennemførte kvalitetskontroller og resultater heraf, øvrige dokumentationer, indsamlede registre-
ringer af enhver art mv., som er foretaget i forbindelse med opgavevaretagelsen, skal efter nærmere 
aftale fremsendes/gøres tilgængelige for ordregiverens overordnede centrale kontaktperson.  

Leverandøren skal tilsikre, at alle udførte registreringer af enhver art, foreliggende dokumenter o. lign., 
som ordregiveren finder for relevant at tilgå, lagres og stilles til rådighed for ordregiveren eller dennes 
udpegede repræsentant i hele kontraktperioden. 

Leverandøren skal en gang månedligt udarbejde en samlet kvalitetsrapportering for alle lokationerne 
med specifik angivelse af eventuelle justeringer i ydelsen/arealet. Kvalitetsrapporteringen skal frem-
sendes til ordregiverens overordnede centrale kontaktperson. Af rapporten skal desuden fremgå hvilke 
lokationer, der har - eller ikke har - underskrevet den månedligt fremsendte kvalitetsrapport. 

 

2.18  LOKATIONSDATA 

Alle omfattede lokationer og bygninger hos ordregiveren er opgjort i et ensartet system og format, 
”Rengøringssystemet fra Data Know How”. Der foreligger lokalefortegnelser og tegninger i formatet 
PDF med angivelse af ID numre og rengøringsfrekvenser, samt andre relevante oplysninger til brug for 
tilbudsgivningen. Undtaget herfra er lokationsdata for trappevask mv. i ordregiverens udlejningsejen-
domme. 

For alle lokaler gælder det, at de - under bemærknings- eller kommentarrubrikken på lokalefortegnel-
sen for de enkelte lokaler eventuelt anførte udførelseskrav - har forrang i forhold til det øvrige ud-
budsmateriale. Det skal desuden præciseres, at de til udbuddet tilrådestillede lokalefortegnelser og 
tegninger i formatet PDF isoleret set alene er gældende. 

 

2.19  RENGØRINGSFREKVENSER 

Rengøringsarbejdet skal, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af kravspecifikationen, for alle omfat-
tede ydelser udføres efter rengøringssystemet FREKVENSRENGØRING og efter de herunder i tabellerne 
nærmere angivne frekvenser. Opgaverne skal uanset den tilstedeværende kvalitet udføres med de fast-
lagte hyppigheder og metoder. 
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FREKVENS = F1 – F6 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 

� Toilet og forrum 

� Baderum 

� Garderobe 

� Køkken 

� Hjemkundskab 

� Laboratorie 

� Spisestue 

� Tandklinik 

� Ind-
gang/vindfang 

� Hall 

� Grupperum 0 – 
6 år 

� Skyllerum 

� Undervis-
ning 

� Faglokaler 

� Kontor 

� Kopirum 

� Møderum 

� Bibliotek 

� Teater 

� Aktivitets-
rum, dag/- 
og ældrecen-
tre 

� Børnehaveklas-
ser 

� Grupperum SFO 

� Fællesrum SFO 

� Kantine 

� Cafe 

� Frokost- og 
personalestue 

� Lærerværelse 

� Gymnastiksal, 

� Mælkerum 

� Reception 

� Vaskeri 

� Bryggers 

� Gange 

� Trap-
per 

� Eleva-
tor 

� Depot 

� Arkiv 

� Reng. 
rum 

� Teknik-
rum 

� Boli-
ger i 
æld-
reom-
råde 

 
 

FREKVENS F1 F2 F3 F4 F5 F6 

INVENTARRENGØRING:       

� Udluftning, tømning og 
rengøring af affaldsbehol-
dere inkl. genbrugspapir 

� Borde og vindueskarme 
rengøres 

� Dørgreb og dørflader indtil 
25 cm i diameter omkring 
dørgreb rengøres 

� Stikkontakter, gerigter, 
gelændere, armlæn o. lign. 
rengøres 

� Tavler, whiteboard, smart-
boardtavler, kridtrender, 

Daglig Daglig Daglig Daglig 12 x år 26 x år 
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rengøres 

� Indv/udv. indgangsdøre 
med eller uden glas, inkl. 
pletfjerning, rengøres 

�  ”Vinkeruder”, på og om-
kring, i daginstitutioner, 
inklusive vinduespolering, 
rengøres 

� Fjernelse af spindelvæv 

� Internt glas rengøres 

� Alle vandret og lodretgå-
ende flader på løst og fast 
bygningsinventar, gulv, 
væg, loftsmonteret, rengø-
res 

2 x ugl 1 x ugl 2 x ugl 1 x ugl 12 x år 26 x år 

� Alle øvrige vandret og lod-
retgående flader på ikke 
løst og fast bygningsinven-
tar, gulv, væg, loftsmonte-
ret, rengøres 

1 x ugl 12 x år 
12 x 

år 
12 x år 12 x år 12 x år 

� Stole, bænke, sofaer, o. 
lign., med eller uden pol-
string, rengøres 

1 x ugl 1 x ugl 1 x ugl 1 x ugl 12 x år 26 x år 

� Fjernelse af fastsiddende 
pletter på tekstilt, løst og 
fast bygningsinventar  

- 26 x år 
26 x 

år 
26 x år 12 x år 26 x år 

� WC-kummer, håndvaske o. 
lign. samt tilhørende fli-
ser/væg, hylder, spejle og 
øvrigt inventar, rengøres 

Daglig Daglig Daglig Daglig 12 x år 2 x ugl 

� Sanitet og øvrigt inventar, 
væg, gulv i sanitære rum, 
rengøres og afkalkes 

1 x ugl 1 x ugl 1 x ugl 1 x ugl 12 x år 26 x år 

� Personlige vaskbare effek-
ter (f.eks. billedrammer, fi-
gurer o. lign.) kun i boliger, 

   
 
 

 26 x år 
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UDFØRELSESKRAV,  LET RENGØRING AF HÅRDE GULVE:  

 
RENGØRINGSMETODE: 

 

rengøres 

� Opfyldning af almindelige 
forbrugsvarer i sanitære 
rum, samt køkkenrum 

Daglig 
 
 

   2 x ugl 

 

HÅRDE GULVE       

Let rengøring  4 x ugl 3 x ugl 1 x ugl  2 x ugl 

Grundig rengøring Daglig 1 x ugl 2 x ugl 4 x ugl 12 x år 26 x år 

TEKSTILGULVE       

Let rengøring  4 x ugl 2 x ugl 1 x ugl 12 x år  

Grundig rengøring  1 x ugl 3 x ugl 4 x ugl 12 x år 26 x år 

Gulvmåtter Daglig Daglig Daglig Daglig 12 x år 26 x år 

� Fjernelse af synligt støv samt synligt løst snavs på frie og tilgængelige flader 

� Fjernelse af fastsiddende synlige pletter på frie og tilgængelige flader 

� Fjernelse af synligt fladesnavs på frie og tilgængelige flader 

� Der anvendes tør eller våd metode eller begge metoder til udførelse af opgaven 
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KVALITET: 

PÅ DAGINSTITUTIONS -  SKOLE – BØRNE- OG FRITIDSOMRÅDET: Der skal den tørre metode 
fortrinsvis udføres ved brug af lydsvag støvsuger, suppleret af øvrige mulige metoder, f.eks. præfugtet 
moppe eller egentlig våd metode for opnåelse af den aftalte kvalitet. 

Leverandørens valg af metode afhænger af skiftende vind og vejrforhold, sommer/vinter, eller pludselig 
ændring i vind- og vejrforhold af kortere eller længere varighed.

 

UDFØRELSESKRAV, GRUNDIG RENGØRING AF HÅRDE GULVE: 

 

RENGØRINGSMETODE: 

 

KVALITET: 

� Der må ikke efterlades synligt støv på frie og tilgængelige flader 

� Der må ikke efterlades synligt løst snavs på frie og tilgængelige flader 

� Der må ikke efterlades synlige fastsiddende pletter på frie og tilgængelige flader 

� Der må ikke efterlades synligt fladesnavs på frie og tilgængelige flader 

 

� Fjernelse af støv og løst snavs på tilgængelige flader 

� Fjernelse af fastsiddende pletter på tilgængelige flader 

� Fjernelse af synligt fladesnavs på tilgængelige flader 

� Gulv støvsuges eller tørmoppes fra væg til væg for fjernelse af løst snavs 

� Gulvmoppe dyppes i rent rengøringsvand et nødvendigt antal gange, og vandet fordeles på gulvet 
fra væg til væg 

� Hele gulvarealet bearbejdes et antal nødvendige gange efter behov og kompleksitet for fjernelse af 
fladesnavs og fastsiddende pletter m.v. 

� Overskydende beskidt rengøringsvand tørres op med et antal rene mopper efter endt udlægning og 
bearbejdning. Gulvet skal efter endt gulvrengøring være tørt og sikkert at færdes på, og der må ik-
ke efterlades nogen former for vandspild eller fugtige gulvoverflader, når lokalet forlades. Gulve 
skal være tørre og sikre at gå på indenfor ca. 10 min. efter endt gulvvask 
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GENERELT FOR GULVE 

For gulve af træsort gælder samme udførelseskrav som ovenfor beskrevet for hårde gulve, dog med 
undtagelse af, at der aldrig må foregå udlægning af rengøringsvand jf. pkt. 2. Hvis ikke andre særlige 
udførelseskrav er gældende for disse gulve, f.eks. særlige producentkrav og instruktioner heromkring. 

Der skal i stedet, og under hensyntagen til de forskelligartede gulve, fortrinsvis anvendes præfugtige 
mopper eller tilsvarende på trægulvene. 

For alle hårde gulve gælder, at der i videst muligt omfang, under hensyntagen til det enkelte gulvs be-
skaffenhed, bruges gulvvaskemaskine til gulv- og kantvasken. Brugen af gulvvaskemaskine erstatter i 
relevant omfang den manuelle grundige gulvvask, men fritager ikke leverandøren for til enhver tid at 
levere den forudsatte kvalitet. 

I forhold til gulve af træ, så må der aldrig ske en egentlig iblødsætning af disse, medmindre dette forin-
den er skriftligt afklaret med ordregiverens kontaktperson.  

 

UDFØRELSESKRAV,  LET RENGØRING TEKSTILE GULVE :  

 

RENGØRINGSMETODE: 

 

KVALITET: 

� Der må ikke efterlades synligt støv på tilgængelige flader 

� Der må ikke efterlades løst snavs på tilgængelige flader 

� Der må ikke efterlades fastsiddende pletter på tilgængelige flader 

� Der må ikke efterlades synligt fladesnavs på tilgængelige flader 

� Fjernelse af affald, støv og synligt løst snavs på frie og tilgængelige flader 

� Fjernelse af fastsiddende synlige pletter på frie og tilgængelige flader 

� Fjernelse af synligt fladesnavs på frie og tilgængelige flader 

� Affald, som ikke kan opsuges af støvsuger, opsamles og placeres i affaldsbeholder 

� Gulvarealet støvsuges indtil aftalt kvalitet 
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UDFØRELSESKRAV,  GRUNDIG RENGØRING TEKSTILE GULVE :  

 

RENGØRINGSMETODE: 

 

KVALITET: 

 

UDFØRELSESKRAV GULVMÅTTER: 

 

RENGØRINGSMETODE: 

� Der må ikke efterlades synligt støv på frie og tilgængelige flader 

� Der må ikke efterlades synligt løst snavs på tilgængelige flader 

� Der må ikke efterlades synlige fastsiddende pletter på frie og tilgængelige flader 

� Der må ikke efterlades synligt fladesnavs på frie og tilgængelige flader 

� Fjernelse af affald, støv og løst snavs på tilgængelige flader 

� Fjernelse af fastsiddende pletter på tilgængelige flader 

� Fjernelse af synligt fladesnavs på tilgængelige flader 

� Affald, som ikke kan opsuges af støvsuger, opsamles og placeres i affaldsbeholder 

� Gulvarealet støvsuges på tilgængelige flader indtil opnåelse af aftalt kvalitet 

� Der må ikke efterlades støv på tilgængelige flader 

� Der må ikke efterlades løst snavs på tilgængelige flader 

�  Der må ikke efterlades fastsiddende pletter på tilgængelige flader 

� Der må ikke efterlades synligt fladesnavs på tilgængelige flader 

� Fjernelse af affald, støv og løst snavs  

� Fjernelse af fastsiddende pletter 

� Gulvmåtten støvsuges, og kanter på måtten rengøres 

� På grundige rengøringsdage, se de fastlagte frekvenser, flyttes måtten desuden, og den lægges på 
plads igen efter endt gulvrengøring 
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KVALITET: 

 

 

2.20 TRAPPEVASK I  UDLEJNINGSEJENDOMME 

FORUDEN DE I  KRAVSPECIFIKATIONEN ØVRIGE ANGIVNE UDFØRELSESKRAV FOR 
DELAFTALE 1,  GÆLDER NEDENNÆVNTE UDFØRELSESKRAV.  

TRAPPEVASK 
 

Rengøring af vaskemaskiner og tørretumbler, rengøring af sæbeskåle, fnugfiltre 
mv 

1 x ugl 

Udskiftning af defekte pærer (pærer leveres af ordregiverenen) 1 x ugl 

Grundig gulvrengøring, herunder svalegange/postrum og fyrrum 1 x ugl 

Måtterengøring 1 x ugl 

Fejning omkring affaldscontainer, i cykelskure og i skralderum 1 x ugl 

Grundig gulvrengøring i kældernedgange inkl. cykelrum 12 x år 

Udvendig fejning af areal omkring hoveddøre, udføres i en radius på 1 meter 12 x år 

Fjernelse af nedfaldne blade og fuglesekret 12 x år 

HOVEDRENGØRING I  UDLEJNINGSEJENDOMME  

Lamper i indgange og trappeopgange, vaskeri og tørrerum afvaskes ind- og ud-
vendigt, defekte pærer skiftes (pærer leveres af ordregiveren) 

2 x år 

Ind- og udvendig vinduespolering i opgange, marts og november 2 x år 

� Der må ikke efterlades støv 

� Der må ikke efterlades løst snavs 

� Der må ikke efterlades fastsiddende pletter 
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Afvaskning af balustre og gelændere, paneler 2 x år 

Afvaskning af malede vægflader, dør- og vinduesrammer og -karme, ind-og ud-
vendig hoveddør, skaktlåger 

2 x år 

Støvsugning/afvaskning af lofter 2 x år 

 

 

2.21  GENERELLE RENGØRINGSTEKNISKE DEFINITIONER 

 
FØLGENDE RENGØRINGSTEKNISKE DEFINITIONER/TYPER ANVENDES TIL FASTLÆG-
GELSE AF RENGØRINGSKVALITETEN:  

 

NEDENSTÅENDE KVALITETSKRAV REGULERES JF.  AFSNIT 2.22,  GENERELLE RENGØ-
RINGSTEKNISKE DEFINITIONER. 

� Type 1, Løst snavs: Ved løst snavs forstås urenheder eller spild, som ikke har hæftet sig til overfla-
den, f.eks., sand, hår, insekter, spindelvæv, krummer, støv papirstumper mv. (tørt) og f.eks. væske, 
snesjap mv. (flydende).  

� Type 2, Fastsiddende pletter: Ved fastsiddende pletter forstås urenheder, f.eks. fedt, fingeraftryk, 
olie, skridtmærker, vandpletter, kalk, rust, kaffepletter o. lign., som ikke skyldes skade eller mang-
lende bygningsmæssig vedligeholdelse af overfladen.  

� Type 3, Fladesnavs: Ved fladesnavs forstås sammenhængende urenheder på et større areal, f.eks. 
ophobet eller nedtrådt snavs, plejemidler, kalk- og rustbelægninger o. lign., som ikke skyldes skade 
eller manglende bygningsmæssig vedligeholdelse af overfladen. 

� Type 4, Rengøres: Med ”rengøres” menes, at en given overflade efter udført rengøring skal fremstå 
visuelt og hygiejnisk rent – under hensyntagen til lokale- og inventartype samt til overfladens type 
og beskaffenhed.  

� Type 5, Frie og tilgængelige flader: Ved frie og tilgængelige flader forstås umiddelbart tilgængelige 
flader, hvor der kan udføres rengøring uden at flytte objekter.  

� Type 6, Tilgængelige flader: Ved tilgængelige flader forstås umiddelbart tilgængelige flader, hvor 
der kan udføres rengøring, dog ved at flytte genstande som beskrevet nærmere under afsnit 2.14, 
leverandørens klargøring. 

ARBEJDSOPERATION KVALITET 
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Tømning og rengøring af affaldsbeholdere inkl. 
genbrugspapir 

Affaldsbeholdere og poser i papirkurve tømmes, 
og posen skiftes om nødvendigt. Den isatte pose 
passer til beholderen, og er udfoldet. 
 
Q = Type 4 
 

Udluftning 

Et passende antal oplukkelige vinduer (1-2 pr. 
lokale), hvor lukkeordningen sidder max. 2 m. fra 
gulvhøjde, lukkes op for udluftning i en tidsperio-
de svarende til tiden for udførelse af gulvrengø-
ring. 

Borde og vindueskarme rengøres Q = Type 1+2+6 

Dørgreb og dørflader indtil 25 cm i diameter om-
kring dørgreb rengøres 

Q = Type 1+2+6 

Stikkontakter, gerigter, gelændere, armlæn o. lign. 
rengøres 

Q = Type 1+2+6 

Tavler, whiteboard, smartboardtavler, kridtrender 
rengøres 

Q = Type 1+2+5 

Indv/udv. indgangsdøre med eller uden glas, inkl. 
pletfjerning, rengøres 

Q = Type 1+2+5 

Vinkeruder”, på og omkring, i daginstitutioner, 
inklusive vinduespolering, rengøres 

Q = Type 1+2+6 

Fjernelse af spindelvæv Q = Type 1+6 

Internt glas rengøres Q = Type 1+2+5 

Alle vandret og lodretgående flader på løst og fast 
bygningsinventar, gulv, væg, loftsmonteret 

Q = Type 1+2+6 

Alle øvrige vandret og lodretgående flader på ikke 
løst og fast bygningsinventar, gulv, væg, loftsmon-
teret, rengøres 

Q = Type 1+2+5 
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Stole, bænke, sofaer, o. lign., med eller uden pol-
string, rengøres 

Q = Type 1+2+6 

Fjernelse af fastsiddende pletter på tekstilt, løst og 
fast bygningsinventar 

Q = Type 1+2+5 

WC-kummer, håndvaske o. lign. samt tilhørende 
fliser/væg, hylder, spejle og øvrigt inventar, ren-
gøres 

Q = Type 4+6 

Sanitet og øvrigt inventar, væg, gulv i sanitære 
rum,  rengøres og afkalkes 

Q = Type 4+6 

Personlige vaskbare effekter (f.eks. billedrammer, 
figurer o. lign.) kun i boliger, rengøres 

Q = Type 1+2+6 

Lukning af vinduer og døre. 

 
Efter endt rengøring lukkes vinduer, døre luk-
kes/låses og eventuelle alarmer tilkobles. 

Vandfri urinaler 

 
"Vandfri" urinaler renses/suppleres med spær-
revæske. 
 
Q = Type 4+6 
 

Ekstra rengøring af toiletter  Q = Type 4+6 

Gulvriste Q = Type 4+6 

Opfyldning af almindelige forbrugsvarer i sanitære 
rum, samt køkkenrum 

Der opfyldes efter nærmere aftale fra ordregive-
renens eget lager 
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2.22  DELAFTALE 2 – VINDUESPOLERING 

 

YDELSEN UDFØRES PÅ FØLGENDE LOKATIONER: 

ID NR.  LOKATIONSNAVN TYPE ADRESSE BY 

VP.01 Mariehøj Kulturcenter Administration  Øverødvej 246 B Holte 

VP.02 Den hvide villa Administration  Øverødvej 
 

VP.03 Rønnebærvej 19 
Aktivitets- og Kompe-
tencecenter 

Rønnebærvej 19 Holte 

VP.04 Bakkehuset Aktivitetscenter 
Vedbæk Strandvej 
373 

Vedbæk 

VP.05 Det gamle bibliotek Aktivitetscenter Vedbæk Strandvej Vedbæk 

VP.06 Rønnebærhus Aktivitetscenter Rønnebærvej 15 Holte 

VP.07 Nærum Bibliotek Bibliotek Biblioteksalleen 3 Nærum 

VP.08 Holte bibliotek Bibliotek 
Holte Midtpunkt 23, 
2. sal 

Holte 

VP.09 Reprise Teater Biograf Øverødvej 12 Holte 

VP.10 Krogholmgård Bofællesskab, Ældre Krogholmgårdsvej Birkerød 

VP.11 Kernehuset Daghjem Vangeboled 7 Holte 

VP.12 Mariehøj Skovbørnehave Daginstitution Øverødvej 246 A Holte 

VP.13 Troldehøj Daginstitution Brillerne 4 Holte 

VP.14 Troldehytten Daginstitution Gl. Holtegade 3 Holte 

VP.15 Børnehuset Bakkevej Daginstitution Bakkevej 23 Birkerød 

VP.16 Elverhøj Daginstitution Vejlesøvej 40 C Holte 

VP.17 Karethen Skovbørnehave Daginstitution Margrethevej 27 Holte 

VP.18 Mølleåen Skovbørnehave Daginstitution Teknikerbyen 44 Virum 
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VP.19 Ravneholm Skovbørnehave Daginstitution Vangeboled 3 Holte 

VP.20 Skovlyhuset Daginstitution Skovlytoften 15 Holte 

VP.21 Søvej  Daginstitution Søvej 5 Holte 

VP.22 Vangebovej  Daginstitution Vangebovej 2 Holte 

VP.23 Bøgehøjen  Daginstitution 
Henriksholms Allé 
10-12 

Vedbæk 

VP.24 Børnehuset  Daginstitution 
Frederik Clausens 
Vænge 12-14 

Holte 

VP.25 Flintehøj Daginstitution Flintemarken 5 Vedbæk 

VP.26 Gøngehuset Daginstitution Gøngehusvej 38 Vedbæk 

VP.27 Mælkebøtten Daginstitution Højbjerggårdsvej 16 Holte 

VP.28 Trørød Børnehus Daginstitution Kohavevej 72 Vedbæk 

VP.29 Tudsen Skovbørnehave Daginstitution Fruerlund 9 Holte 

VP.30 Myretuen Daginstitution Vejlesøparken 1 Holte 

VP.31 Vængebo Daginstitution Rudersdalsvej 91 A Holte 

VP.32 Vedbæk børnehus Daginstitution Gøngehusvej 40 Vedbæk 

VP.33 Sct. Georgs Gårdens vuggestue Daginstitution Vangeboled 1 Holte 

VP.34 Børnehuset Honningkrukken Daginstitution Egehegnet 12-16 Nærum 

VP.35 Nærum Menighedsbørnehave Daginstitution Biblioteksalleen 2 Nærum 

VP.36 Forældrekredsens bh Daginstitution Skyttebjerg 58 Nærum 

VP.37 Børnehaven Kejlstruplund Daginstitution Mølledamsvej 15 Birkerød 

VP.38 Forældrekredsens bh Daginstitution Ellesletten 20 Vedbæk 

VP.39 Skovmærket Daginstitution Øverødvej 136 Holte 

VP.40 Tusindbenhuset Daginstitution Egebækvej 2-4 Holte 

VP.41 Høsterkøb forsamlingshus Forsamlingshus Nedenomsvej 20 Hørs-
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holm 

VP.42 Nærum Ungdomsgård 
Fritids- og ungdoms-
klub 

Biblioteksallen  Nærum 

VP.43 Skovbrynet 
Genoptrænings- og 
plejecenter 

Søengen 4-8 Holte 

VP.44 Distrikt Vejlesø Hjemmeplejen Vejlesøparken 1-06 Holte 

VP.45 Distrikt Nærum Hjemmeplejen Langebjerg 6 Nærum 

VP.46 Distrikt Kysten Hjemmeplejen Stationsvej 24-11 Vedbæk 

VP.47 Distrikt Holte Hjemmeplejen Skovlytoften 25 Holte 

VP.48 Rundforbi Stadion Idræts- og svømmehal 
  

VP.49 Vedbæk Idrætsanlæg Idrætsanlæg 
 

Vedbæk 

VP.50 Den Grønne Ært Kulturhus (børn) Trørødkollegiet 21 Vedbæk 

VP.51 Birkegården Materielgård Rundforbivej 176 Nærum 

VP.52 Vedbæk kirkegård Materielgård Enrumvej 30 Vedbæk 

VP.53 Søllerød Kirkegård Materielgård Søllerødvej 13 Holte 

VP.54 Toiletbygning Offentlige toiletter Nærum Vænge Torv Nærum 

VP.55 Hegnsgården Plejecenter Alleen 7 Nærum 

VP.56 Byageren Plejecenter Byagervej Nærum 

VP.57 Rudersdal Kommune Rådhus Øverødvej 2 Holte 

VP.58 Nærum skole Skole Fruerlund 7 Nærum 

VP.59 Trørødskolen Skole Gl. Holtevej 2 Vedbæk 

VP.60 Vedbæk skole Skole Henriksholms Allé 2 Vedbæk 

VP.61 Høsterkøb skole Skole Nedenomsvej 22 
Hørs-
holm 

VP.62 Vangebo Skolen Skole Vangeboled 9 Holte 
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VP.63 Ny Holte Skole Skole Grünersvej 6 Holte 

VP.64 Skovlyskolen Skole 
Borgmester Schnei-
dersvej 40 

Holte 

VP.65 Børnehaven Rudegårds Allé Spc. Børnehave Rudegårds Allé 39 Holte 

 

 

2.23  KRAVSPECIFIKATION VINDUESPOLERING 

 
VINDUESPOLERINGEN UDFØRES EFTER FØLGENDE FASTLAGTE FREKVENSER PR.  ÅR:  

ANTAL POLERINGER PR. ÅR 

INDVENDIGT UDVENDIGT INTERNT OVENLYS O.L.  MELLEM 

(den varme side 
af glas, der er 
"koldt" på den 
ene side) 

(den kolde side af 
glas, der er 
"koldt" på den 
ene side) 

(glas, der er 
"varmt" på begge 
sider) 

(den kolde side af 
glas, der er 
"koldt" på den 
ene side) 

(mellem koblede 
ruder og forsats-
ruder-2 sider) 

2 2 2 1 1 

 

 

POLERINGSPLAN 

Leverandøren skal umiddelbart efter aftalestart udarbejde en poleringsplan for et år ad gangen. 

Planen skal som minimum fastlægge ugenumre for de enkelte poleringer således, at alle de for leveran-
dørens fastlagte periodes aktuelle vinduespoleringsopgaver udføres i sammenhæng over "hele" ar-
bejdsdage. Planen skal godkendes af ordregiveren. 

 

Poleringsplanen skal tilrettelægges ud fra, at der generelt ikke udføres poleringsarbejder i december 
måned samt således, at polering på skoleområdet i aktuelt omfang udføres i den sidste uge af skolernes 
sommerferie. 
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2.24  VARSLING OG ADGANGSFORHOLD 

Ordregiveren skal sikre, at leverandøren får uhindret adgang til de enkelte lokationer og glasflader. 
Leverandøren skal varsle deres ankomst minimum 5 hverdage forinden arbejdets udførelse, og de skal 
på alle poleringsdage anmelde deres ankomst og afgang. Eventuel udlevering af nøgler i forbindelse 
med vinduespoleringen m.v. aftales med ordregiverens stedlige kontaktperson. 

 

 

2.25  KVITTERING OG BETALING 

Efter endt polering skal leverandøren indhente skriftlig godkendelse af udførelsen og kvaliteten hos den 
stedlige kontaktperson eller dennes repræsentant. Ordregiveren betaler kun for de poleringer, hvor 
leverandøren kan fremlægge godkendelse for arbejdets udførelse. 

Alle vinduespoleringsarbejder skal udføres skånsomt og uden at genere aktiviteten hos ordregiveren i 
øvrigt. 

Leverandøren skal være opmærksom på, at det ved poleringen ikke må ske, at der dryppes eller stæn-
kes vand på andre overflader såsom eksempelvis karme, rammer, inventar og lignende, og at vindues-
karme, vinduesplader og inventar kun må betrædes under anvendelse af skånestykker til fodtøj. 

Ud over selve poleringen skal leverandøren, især i forbindelse med den indvendige polering, foretage 
en grundig oprydning efter sig. 

 

 

2.26  UDFØRELSESKRAV VINDUESPOLERING 

Alle glaspartier, som udgør en del af de omhandlede lokationer både internt, eksternt og imellem kob-
lede ruder og forsatsvinduer er omfattet. Det gælder uanset, hvilke hjælpemidler der skal til for at udfø-
re poleringen, inklusiv lift eller stillads m.v.  

Leverandøren skal efter polering lukke alle hasper, håndtag, andre lukkeanordninger, som måtte være 
åbnet eller løsnet for at kunne udføre vinduespoleringsopgaven. Leverandøren skal straks meddele 
ordregiverens kontaktperson, hvis der konstateres mangler ved vinduernes lukkeanordninger. Det skal 
endvidere meddeles, hvis der konstateres fejl ved sikringsbeslag, poster, plader og lignende. Hvis så-
danne fejl konstateres, må vinduespoleringen ikke foretages med disse anordninger, før udbedring af 
fejlen har fundet sted. 

Leverandøren skal sikre, at alle sikkerhedsmæssige forholdsregler iagttages under arbejdet hos ordre-
giveren. Leverandørens personale er forpligtet til at overholde alle ordregiverens nuværende og even-
tuelt fremtidige stedlige sikkerhedsbestemmelser. Endvidere skal vinduespoleringsopgaverne udføres 
under hensyntagen til de til enhver tid gældende vejledninger, regler eller påbud fra myndigheder, 
branchesikkerhedsråd mv. 
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Vindueskarme og rammer, ud- og indvendige vægge, inventar, gulve med videre skal efter endt polering 
fremtræde i samme stand som før arbejdets påbegyndelse, og vand og eventuelle løbere skal fjernes. 

Alle poleringer skal tage udgangspunkt i en poleringsprocedure for normalt besmudsede glasflader, 
idet det skal bemærkes, at der kan forekomme besmudsninger som f.eks. fugleklatter eller efterladen-
skaber fra fluer samt mærker efter boldspil o. lign., som leverandøren skal påregne, indgår i ydelsen, og 
som kræver brug af diverse redskaber for opnåelse af den aftalte poleringskvalitet.  

Eventuelle hærværkslignende efterladenskaber på glasfladerne fjernes først efter forudgående aftale 
om omfang og pris. 

Alle glasflader, som er poleret, herunder også hjørner og kanter på glasfladerne, skal efter poleringen 
fremtræde klare, fri for pletter samt uden striber og andre spor efter de anvendte redskaber. 

 

 

 

 

 

 


