
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Udbud af rengøring af  

 

Minngortuunnguup Atuarfika, Skolepasningslokaler, 

samt Specieltundervisningslokaler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Udbud af 7. juni 2021 
Udbyder: Minngortuunnguup Atuarfia
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Udbud 
 
Qeqqata Kommunia udbyder hermed rengøring af: 

- B-796 Minngortuunnguupp Atuarfia, Guutaap aqq.1.  

- B-903 Specieltundervisningslokaler, Makkorsip aqq. 4 

- B-109 Skolepasningslokaler, Mannarsip Aqq. 22 

 

Detailafgrænsning af områder: 

 

Minngortuunnguup Atuarfia B-796, Guutaap aqq. 1 
Skolen bygning er delt i planer: 

 

Plan 0 
Består af kontorer 197,57 m², lærerværelse med tilhørende køkken 66,5 m², gang 133,5 m², trappe op 

18,2 m², toiletter 25,1 m², depoter 308,8 m², indgangs foyer 71,02 m², trapper 44,5 m², 

specielundervisningslokaler 1 – 4 klasseværelser 92,9 m², fyrrum 52 m², rengøringsrum 24,9 m².  

I alt 1.034,99 m² 

 

Plan 1 
Består af stort aula 497,7 m², toiletter og bad 102 m², undervisningslokaler med tilhørende 

grupperumme (1,02 – 1,06, 1,10 – 1,18) 350,2 m², pædagogisk værksted 33,1 m², mindre bibliotek 

22,9, musiklokaler 139,9, Sløjd 173 m², Pedelkontor 34 ,3 m², gangareal 191,2 m², gymnastiksal 308 

m², Håndarbejdelokal 155,5 m², fysiklokaler 116,7 m², naturfag 76 m², biologi 50,9 m², geografi 52,6 

m², husgerningslokal 103,8 m², samt madpakkerum 26,4 m². 

I alt 2.434,2 m².  

 

Plan 2 
Består af teknikker rum 10,8 m², gangareal 278,1 m², toiletter 43,5 m², rengøringsrum 5,2 m², trapper 

56,2 m², klasseværelser 530,18 m², pædagogisk værksted 32,5 m².  

I alt 956,48 m². 

Plan 3 
Teknikerrum10,2 m², rengøringsrum 5,8 m², gangarealer 265,3 m², klasseværelser 432,4 m², 

pædagogisk værksted 33 m², toiletter 37,1, trapper 56,3 m².  

I alt 840,1 m². 

Rengøring består af  

Daglig rengøring (almindelig) 

Alle klasseværelser, WC/toiletter/omklædningsrum, gang/trapper, stenforarbejdning, lærerværelse/kontor, 

gynmastiksal. 

Rengøring skal ske i tidsrummet kl. 16.00 – kl. 7.00, og rengøring om fredag skal ske umiddelbart efter kl. 

16.  samme dag. Rengøring foretages ikke lørdag, søndag samt på helligdage. 

- Papirkurve og affaldsspande tømmes og der isættes nye plastposer 

‐ Gulve i område 1 og 2 støvsuges og vaskes 

‐ Borde vaskes 

‐ Vindueskarme vaskes 

‐ Tavler vaskes rene 

‐ Håndvaske rengøres 

‐ Udskiftning af karklude, viskestykker og håndklæder. Arbejdet er inklusiv vask af 

karklude, viskestykker og håndklæder 

‐ Alle toiletrum vaskes og rengøres inklusiv alt sanitet, vægge og spejle 

‐ Opfyldning af toiletpapir, papirhåndklæder/papirservietter og håndsæbe på samtlige 

toiletter, herunder ekstra toiletpapir 

‐ Udskiftning/opfyldning af madameposer efter behov på samtlige toiletter (dog undtaget 

udelukkende herretoiletter) 

‐ Bænke i omklædningslokaler vaskes 

‐ Opvask på læreværelse vaskes op 

‐ Tjekke vinduer er lukkede, slukke lys og låse yderdøre efter sig 
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Rengøring om mandag, onsdag og fredag 

Fysiklokale med tilhørende depotrum, håndarbejdsrum med tilhørende depotrum, 

naturfag/biologi/geografi med tilhørende mindre rumme, husgerning, gang/trapper, pædagogisk værksted, 

pedelkontor, musiklokaler.  

Rengøring skal ske mandag, onsdag og fredag i tidsrummet kl. 16.00 til kl. 7.00. Rengøring om fredag skal 

ske umiddelbart efter kl. 16.00 samme dag. Rengøring foretages ikke lørdag, søndag samt på helligdage. 

- Alle borde, undtagen i gang, vaskes 

‐ Alle vindueskarme, undtagen gang og pedelkontor, vaskes 

‐ Tavler, undtagen gang og pedelkontor, vaskes 

‐ Alle gulve støvsuges og vaskes 

‐ Alle håndvaske, undtagen gang, lærerværelse og pedelkontor, rengøres 

 

Rengøring om tirsdag og torsdag 

Rengøringsrumme tirsdag, depoter om tordage ulige uger, alle faglokaler (vægge) tordage lige uger. 

Rengøring skal ske tirsdag og torsdag i tidsrummet kl. 16.00 til kl. 7.00.  

- Gulve i rengøringsrum støvsuges og vaskes (tirsdage) 

‐ depoter støvsuges og vaskes (torsdag i ulige uger) 

‐ Alle vægge i faglokaler og klasselokaler vaskes (torsdag i lige uger) 

 

Rengøring om torsdag 

Depoter, i torsdag ulige uger, alle faglokaler, torsdag lige uger.  

Rengøring skal ske tordage i tidrummet kl. 16.00 til kl. 7.00.  

 

Rengøring månedligt 

Teknikerrum/ventilationsrum, tag rum, alle vinduer indvendigt. 

Rengøring skal ske månedligt i tidsrummet kl. 16.00 til kl. 7.00. Rengøring foretages ikke lørdag, søndag, 

samt på helligdage.  

- Alle gulve i teknikrum, ventilationsrum og tagrum vaskes 

‐ Alle vinduer pudses indvendigt 
 
 

Rengøring kvartalsmæssigt 

Gulve i faglokaler/klasseværelser i hele skolen, vinduer udvendigt. 

Rengøring skal ske kvartilmæssigt, således rengøring sker i forbindelse med skolernes ferie i uge 42, 

juleferie, påskeferie og sommerferie. Fredag umiddelbart efter kl. 16.00 samme dag.  

- Afstøve samtlige ventiler og alt løst inventar 

‐ Alle vinduer pudses udvendigt 

‐ Alle gulve i faglokaler og klasselokaler bones (gammel polish fjernes og gulvet skal 

have ny polish). Vejledning udleveret til Leverandør 

 

Rengøring årligt 

Vægge/radiatorer, lamper/elektronik/computer/hylder, samt gardiner. 

Rengøring sker årligt for hele skolen på et egnet tidspunkt, dog rengøring skal ikke foretages lørdag, 

søndag og helligdage.  

‐ Der udføres hovedrengøring i april måned omfattende følgende: 

o Vask af gardiner og persienner på hele skolen 

o Afstøvning og vask af samtlige vægge og radiatorer på hele skolen 

o Støvsuge/aftørre reflektorer i lamper, samtlige hylder, lamper og elektronisk 

udstyr på hele skolen 

 

 

Specieltundervisningslokaler i Qilalugaq, B-903 Makkorsip aqq. 4 
Daglig rengøring (almindeligt) 

I alle lokaler. 

- Papirkurve og affaldsspande tømmes og der isættes nye plastposer. 

- Ryddede skriveborde og andre borde aftørres 
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- Gulve støvsuges og vaskes 

- Opvask, rengøring af køkken samt køkkenbord rengøres. 

- Udskiftning af karklude, viskestykker og håndklæder. Arbejdet er inklusiv vask af karklude, 

viskestykker og håndklæder.  

- Alle toiletrum og toiletkummer vaskes og rengøres inklusiv alt sanitet, vægge, spejle og hylder 

- Opfyldning af toiletpapir, håndsæbe på samtlige toiletter, herunder ekstra toiletpapir 

- Udskiftning/opfyldning af madameposer efter behov på samtlige toiletter  

- Tjekke om vinduer er lukkede. 

 

Årligt rengøring 

Hovedrengøring i juli måned i hele bygningen.  

- Hovedrengøring. 

- Alle døre, dørkarme, skaber, vindueskarme, overflader, vægge, radiator afvaskes/aftørres. 

- Alle hylder med mapper, bøger, reoler mv. støves af  

- Alle arkivrum støvsuges 

- Alle gardiner eller persienner vaskes 

 

 

Skolepasningslokaler, B-109, Mannarsip aqq. 22 
Daglig rengøring (almindeligt) 

I alle lokaler. 

- Papirkurve og affaldsspande tømmes og der isættes nye plastposer. 

- Ryddede skriveborde og andre borde aftørres 

- Gulve støvsuges og vaskes 

- Opvask, rengøring af køkken samt køkkenbord rengøres. 

- Udskiftning af karklude, viskestykker og håndklæder. Arbejdet er inklusiv vask af karklude, 

viskestykker og håndklæder.  

- Alle toiletrum og toiletkummer vaskes og rengøres inklusiv alt sanitet, vægge, spejle og hylder 

- Opfyldning af toiletpapir, håndsæbe på samtlige toiletter, herunder ekstra toiletpapir 

- Udskiftning/opfyldning af madameposer efter behov på samtlige toiletter  

- Tjekke om vinduer er lukkede. 

 

Årligt rengøring 

Hovedrengøring i juli måned i hele bygningen.  

- Hovedrengøring. 

- Alle døre, dørkarme, skaber, vindueskarme, overflader, vægge, radiator afvaskes/aftørres. 

- Alle hylder med mapper, bøger, reoler mv. støves af  

- Alle arkivrum støvsuges 

- Alle gardiner eller persienner vaskes 

 

For alle rengøringsarbejder hører alle nødvendige ydelser med, som er en naturlig del af arbejdet.  

 

Alt arbejdet skal udføres i overensstemmelse med almindeligt anerkendte rengøringsrutiner, herunder 

med almindelig anerkendt rengøringsudstyr og rengøringsmidler. Det skal understreges, at der ikke må 

komme meget vand på gulve og at gulvvask skal ske med opvredne klude/udstyr, således der ikke 

kommer fugt under gulvlister og faste møbler m.v. Der skal i rengøringen bruges allergi- og 

miljøvenlige rengøringsmidler uden parfume. 

 

Rengøringsudstyr 

Leverandøren skal selv stille alt nødvendigt udstyr til rådighed, herunder støvsugere, rengøringsvogne, 

klude og redskaber i øvrigt, for at kunne udføre rengøringsopgaverne på betryggende vis, samt i 

overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Leverandørens rengøringsudstyr skal opbevares i det 

nuværende opbevaringsrum, som anvist af Minngortuunnguup Atuarfia. Minngortuunnguup Atuarfia 

har dog nogle udstyre som udbyder kan benytte. Leverandøren skal også selv sørge for vask af 

viskestykker, håndklæder m.m. Ved skolens to indgange skal der vaskes 1 gang om ugen skolens 

vaskbare måtter.  

 

Udbyder køber selv allergi og miljøvenlige rengøringsmidler, herunder også daglig forbrugsstoffer, 

eksempelvis (ikke udtømmende): 
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Toiletter: 

- Affalds- og spandposer til samtlige affaldsspande 

- Madameposer til samtlige toiletter (dog undtagen udelukkende herretoiletter) 

- Flydende håndsæbe til samtlige håndvaske på toiletter 

- Toiletbørste til hver toiletkumme (udskiftes efter behov) 

 

Køkkener og tekøkkener 

- Opvasketabletter til opvaskemaskiner 

- Afspændingsmiddel til opvaskemaskiner 

- Opvaskemiddel til manual opvask 

- Opvaskebørste til manual opvask (udskiftes efter behov) 

- Karklude ved samtlige vaske i køkkener og tekøkkener 

- Viskestykker i samtlige køkkener og tekøkkener 

- Affalds- og spandposer til samtlige affaldspande 

 

Klasselokaler, kontorer, grupperumme, kopirum, gangareal o.l. 

- Affalds- og spandposer til samtlige affaldspande 

 

Affald lægges i affaldscontainer udenfor. Tømning af denne betaler Qeqqata Kommunia for. 

 

Arbejdet er inkl. udarbejdelse og føring af kontrolskemaer som omhandler alle arbejder. Dette vil således 

være en kvalitetssikring af det udførte arbejde. Der skal fremgå hvor der er udført arbejde samt hvilke 

arbejder der er udført med angivelse af dato/person. Skemaer skal løbende holdes opdateret og afleveres 

med jævne mellemrum til skolens ledelse efter aftale. Alt materialet samles i en mappe på kontoret 

tilgængeligt for ledelsen i forbindelse med gennemgang eller rengøringsmøder.  

 

Det er forbudt: 

o At ryge i bygningen 

o At bruge pc, IT, internet eller dertilhørende udstyr 

o At bruge telefoner 

o At åbne skuffer og skabe 

o Rykke rundt på skriveborde eller papirer 

o Tyveri vil blive anmeldt  

 

Ovenstående brud på betingelserne anses som kontraktbrud og kan resultere i opsigelse af 

kontraktaftalen 

 

Udbudsform 
Udbudsformen er offentligt udbud. 

 

Tildelingskriterium 

Der udbydes efter det økonomisk mest fordelagtige bud under hensyntagen til forskellige kriterier, som 

varierer efter den pågældende kontrakt, f.eks. pris, kvalitet, samt personaleledelse. 

 

Kontraktindgåelse 
Der må forventes en kontraktindgåelse i maksimal 4 år. Kontraktsummen vil være fast for 

kontraktperioden, uden nogen reguleringsmuligheder, bortset fra evt. afgiftsforhøjelser på 

rengøringsartikler.  

 

Vedståelsesfrist  
Vedståelsesfristen er mindst 30 dage. 

 

Tilbud 

Tilbud ved bilag 1. afleveres i lukket kuvert til Minngortuunngup Atuarfias kontor, B-796, Guutaap aqq. 

1, 3911 Sisimiut, senest licitationsdagen mandag den 28. juni 2021 kl. 12.00. 

 
Kuvert mærkes med påskriften: ” Rengøring af Minngortuunnguup Atuarfia”, samt navn og adresse på 

den bydende. 
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Qeqqata Kommunia forbeholder sig ret til at forkaste alle tilbuddene. 

 

Leverandøroplysninger i forbindelse med tilbud 

Følgende oplysninger om tilbudsgiveren skal vedlægges tilbuddet: 

- Referenceliste på tilsvarende leverancer, der er udført inden for de seneste tre år. 

- Dokumentation for, at virksomheden ikke er under eller begæret under konkurs, likvidation 

eller tvangsakkord uden for konkurs, er i betalingsstandsning, har indstillet sin virksomhed, 

eller befinder sig i en anden lignende situation. 

- Tro- og loveerklæring fra virksomheden om, at den ikke har forfalden gæld til det offentlige. 

 

Forsikring 

Leverandøren er forpligtiget til at tegne lovpligtige og nødvendige forsikringer, der sikrer medarbejdere, 

borgere og Minngortuunnguup Atuarfia mod skader og andre tab, opstået ved leverandørens 

ansvarspådragende handlinger eller undladelser. 

 

Gennemgang, licitation og igangsætning 

Der holdes gennemgang af bygninger, rengøringsartikler og udstyr, samt tvivlsspørgsmål tirsdag den 22. 

juni 2021 kl. 10.00 i Minngortuunnguup Atuarfia samles ved kontoret.  

 

Der afholdes licitation mandag den 28. juni 2019 kl. 12.00. 

 

Pris der skal afgives er pr. år. Dette beløb afregnes månedsvis bagud. Forskud gives ikke.  

 

 

Note: Vægge, Radiatorer, Lamper, Gardiner samt vinduer er ikke blevet kvantificeret ved gennemgang 

kan disse vurderes. 

Alle ovenstående felter som ikke er udfyldt skal udfyldes og det samlet tilbud skal noteres i danske 

kroner.  

Den samlet pris (i samlebilaget) er den afgørende pris og alle tilbud skal udfyldes før den samlet pris vil 

blive betragtet og godkendt.     

Alle faglokaler hvor der ikke kræves sikkerhedsudstyr er skofrie områder, her er der tale om 

linoleumsgulve. Det betyder at gulvslid på skolen forebygges af skolens ledelse. 
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Bilag 1. TILBUDSKEMA 

 

 
Minngortuunnguup Atuarfia B-796, Guutaap Aqq. 1 
 

Plan 0 
Sted Areal ca. Pris pr. år pr. m² Pris pr. år i alt 
Kontorer 197,57 m²   
Læreværelse inkl. køkken 66,5 m²   
Gang og trapper 151,7 m²   
Toiletter 25,1 m²   
Depoter 308,8 m²   
Indgang Foyer 71,02 m²   
Fyrrum 52 m²   
Rengøringsrum 24,9 m²   
Specielundervisningslokaler 92,9 m²   
Stor trapper 44,5 m²   
I alt 1.034,99 m²   

 
 

Plan 1 
Sted Areal ca. Pris pr. år pr. m² Pris pr. år i alt 
Stort Aula 497,7 m²   
Toiletter og bad 102,00 m²   
Undervisningslokaler 350,20 m²   
Pædagogisk Værksted 33,1 m²   
Bibliotek 22,9 m²   
Musiklokaler 139,90 m²   
Sløjdslokaler 173,00 m²   
Pedelkontor 34,3 m²   
Gangarealer 191,20 m²   
Gymnastiksal 308,00 m²   
Håndarbejdslokale 155,50 m²   
Fysiklokaler 116,70 m²   
Naturfag 76,00 m²   
Biologi 50,90 m²   
Geografi 52,60 m²   
Husgerning 103,80 m²   
Madpakkerum 26,4 m²   
I alt 2.434,20 m²   

 
 

Plan 2 
Sted Areal ca. Pris pr. år pr. m² Pris pr. år i alt 
Teknikerrum 10,80 m²   
Gangareal 278,10 m²   
Toiletter 43,50 m²   
Rengøringsrum 5,20 m²   
Trapper 56,20 m²   
Klasseværelser 530,18 m²   
Pædagogisk værksted 32,50 m²   
I alt 956,48 m²   

 
 

Plan 3 
Sted Areal ca. Pris pr. år pr. m² Pris pr. år i alt 
Teknikerrum 10,80 m²   
Rengøringsrum 5,80 m²   
Gangareal 265,30 m²   
Klasseværelser 432,40 m²   
Pædagogisk Værksted 33,00 m²   
Toiletter 37,10 m²   
Trapper 56,30 m²   
I alt 840,10 m²   
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Specieltundervisningslokaler i Qilalugaq, B-903 Makkorsip aqq. 4 
 

Specielundervisnings Qilalugaq 
Sted Areal ca. Pris pr. år pr. m² Pris pr. år i alt 
B-903 1. og 2. sal 183,35 m²   
B-903 Kælder  110,01 m²   
I alt 293,36 m²   

 
Skolepasningslokaler, B-109, Mannarsip aqq. 22 
 

Skolepasning 
Sted Areal ca. Pris pr. år pr. m² Pris pr. år i alt 
Hovedbygning 101,44 m²   
Køkken/kontor/Indgang 23,43 m²   
I alt 124,87 m²   

 

 Areal ca. Pris pr. år pr. m² Pris pr. år i alt 

Samlet tilbud 5.684,00 m²   
 

 
Dato:  

 

Navn:  

 

Adr.:  

 

Tlf.: 

 

Evt. firma stempel og underskrift 

 

 

 

 

 


