
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  

THÀNH PHỐ ÐÀ NẴNG 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ÐÀ NẴNG 

Số:        /TTPTHT-HCTH 

V/v quan tâm báo giá cung cấp dịch vụ vệ 

sinh công nghiệp chuyên nghiệp tại Khu 

công viên phần mềm Đà Nẵng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Ðà Nẵng, ngày      tháng 10 năm 2022 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp 

 

Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng (sau đây gọi tắt 

là Trung tâm) xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác tới Quý đơn vị. 

Trung tâm có nhu cầu Thuê các đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh chuyên 

nghiệp tại Khu Công viên phần mềm Đà Nẵng, số 02 và số 15 Quang Trung, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, thời gian thực hiện từ ngày 15/10/2022 đến 

01/10/2023, giá dịch vụ không quá 57.470.833 đồng/tháng. (Phụ lục kèm theo) 

Trung tâm kính mời Quý đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp dịch vụ 

gửi báo giá đối với dịch vụ vệ sinh công nghiệp chuyên nghiệp nêu trên. Báo giá 

của Quý đơn vị xin gửi về Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Phát triển 

hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng (Địa chỉ: Số 02 Quang Trung, phường Thạch 

Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) trước 17 giờ 30 ngày 12/10/2022. 

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ông Võ Ngọc Sơn, Phòng Hành 

chính - Tổng hợp, Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng 

(Điện thoại: 0942017520, Email: Sonvn@danang.gov.vn). 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận :           
- Như trên; 

- Lưu: VT, HCTH. NS 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Trúc 
 

  



Phụ lục  

 (Đính kèm Công văn số        /TTPTHT-HCTH  ngày 10 tháng 10  năm 2022 của 

Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thôn tin Đà Nẵng ) 

 

1. Địa điểm cung cấp dịch vụ 

Khu Công viên phần mềm, số 02 và 15 Quang Trung, quận Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng. 

2. Phạm vi cung cấp dịch vụ 

a) Tòa nhà 02 Quang Trung 

Vị trí Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng Tầng Nội dung 

Tầng hầm 

Diện tích sàn để xe m2 614 

Diện tích khu vực WC m2 30 

Cống thoát nước m 8 

Khung cửa sổ Cái 28 

Tầng 1 + tầng 2 

Diện tích sàn (bao gồm khu wc) m2 684 

Kính tiền sảnh m2 300 

Alu (trụ) m2 347 

Kính dọc lan can tầng 2 m2 32 

Cửa thoát hiểm Cái 2 

Cửa thang máy Cái 4 

Hộp PCCC Cái 2 

Kính khu cầu thang bộ hướng đông 

và hướng tây tầng 1 
m2 48 

Tầng 3 

Diện tích sàn (bao gồm các khu wc) m2 483 

Diện tích kính  m2 165 

Diện tích kính CTB hướng đông + 

tây 
m2 8 

Diện tích trụ alu m2 116 
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Cửa thoát hiểm Cái 2 

Cửa thang máy Cái 4 

Hộp PCCC Cái 2 

Tầng 4 

Diện tích sàn (bao gồm các khu wc) m2 217 

Diện tích kính sảnh nghỉ hướng đông 

và tây 
m2 23,2 

Diện tích kính CTB hướng đông + 

tây 
m2 8 

Diện tích trụ alu m2 29 

Cửa thoát hiểm Cái 2 

Cửa thang máy Cái 4 

Hộp PCCC Cái 2 

Tầng 5 

Diện tích sàn (bao gồm các khu wc) m2 245 

Diện tích kính phòng Bầu dục m2 338,2 

Diện tích kính CTB hướng đông + 

tây 
m2 8 

Hộp PCCC Cái 2 

Cửa thang máy Cái 4 

Cửa thoát hiểm Cái 2 

Tầng 6 đến 

tầng 18 

Diện tích hành lang chung m2 840 

WC nam + nữ m2 384 

Hành lang thang máy m2 312 

Cửa thoát hiểm Cái 24 

Cửa thang máy Cái 48 

Cầu thang bộ m2 569,04 

Khu hút thuốc m2 24 
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Kính cầu thang bộ m2 96 

Lan can inox cầu thang đông + tây mét 162 

Hộp PCCC Cái 24 

Cửa kính khu thang máy m2 12 

Cửa khu hút thuốc Cái 12 

Tầng 19 

Khu hành lang thang máy m2 26 

Khu hút thuốc m2 2 

Kính cầu thang bộ m2 8 

Lan can inox cầu thang đông + tây m2 13,5 

Cửa thang máy Cái 4 

Cầu thang bộ m2 47,42 

Cửa khu hút thuốc m2 1 

Tầng 20 

Khu hành lang thang máy m2 26 

Khu hút thuốc m2 2 

Kính cầu thang bộ m2 8 

Lan can inox cầu thang  m2 12 

Diện tích hành lang và WC m2 50 

Tầng 21 Diện tích khu hành lang + WC m2 140 

b) Tòa nhà 15 Quang Trung 

Vị trí 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

I Nhà 15 Quang Trung    

1 

Khu hành lang chung, lễ tân, tiền sảnh m2 121 

Kính, cửa kính khu lễ tân m2 25 

Thang máy, cửa thang máy Cái  2 
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Khu wc (phía sau nhà 15) m2 20 

2 

Khu hành lang chung m2 37,8 

Khu hành lang trước m2 44 

Ô trước thang máy m2 7,8 

Khu vựcWC (trước, sau) m2 29 

Thang máy, cửa thang máy Cái  2 

3 

Khu vực ban công ngoài trời m2 32 

Khu hành lang trước m2 26,4 

Khu vực WC (trước, sau) m2 29 

4 

Khu hành lang chung m2 37,8 

Khu hành lang trước m2 31,68 

Ô trước thang máy m2 7,8 

Khu vực WC (trước, sau) m2 29 

Thang máy, cửa thang máy Cái  2 

5 

Khu hành lang chung m2 37,8 

Khu hành lang trước m2 31,68 

Ô trước thang máy m2 7,8 

Khu vực  WC (trước, sau) m2 29 

Thang máy, cửa thang máy Cái  2 

6 

Khu hành lang chung m2 37,8 

Khu hành lang trước m2 31,68 

Ô trước thang máy m2 7,8 

Khu vực  WC (trước, sau) m2 29 

Thang máy, cửa thang máy Cái  2 

7 Khu sảnh trước thang máy m2 50 
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Khu hành lang trước m2 26,4 

Khu vực  WC (trước, sau) m2 29 

Thang máy, cửa thang máy Cái  2 

8 
Cầu thang bộ, tay vịn trục sau tầng 1 đến 7 m2 151,2 

Cầu thang bộ, tay vịn trục trước tầng 1 đến 8 m2 138,6 

II Nhà 15 A    

1 Khu cầu thang bộ, wc tầng 1,2,3,4 m2 45 

3. Yêu cầu kỹ thuật 

a) Yêu cầu chi tiết công việc 

STT NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC 

I TÒA NHÀ 02 QUANG TRUNG 

1 
Khu vực tầng hầm: Khu nhà để xe, cầu thang bộ, khu vệ sinh, cống 

rãnh, tường, trần, hộp kỹ thuật, cửa sổ, Nhà ăn, khu hút thuốc 

 - Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, vật liệu trước khi thực hiện 

 
- Sử dụng hóa chất để lau chùi, vệ sinh khu vệ sinh, cửa kính thông gió, 

nhà ăn, khu hút thuốc 

 
- Quét dọn sạch sẽ toàn bộ nền tầng hầm, đổ rác, vệ sinh cống rãnh trong 

khu vực tầng hầm 

 
- Lau chùi tủ chữa cháy, bình cứu hỏa, tiêu lệnh, bảng nội quy chữa cháy, 

cửa kính khu vực tầng hầm gương kính phòng trực cơ điện 

 - Xịt thơm và khử mùi tại các khu vực đã được làm sạch 

2 Khu vực tầng 1, tiền sảnh, Khu vực lễ tân 

 - Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, vật liệu trước khi thực hiện 

 - Lau chùi quầy lễ tân, bàn ghế tiếp khách 

 
- Lau chùi Alu, kính, cửa kính, cửa thiết bị PCCC, bảng tiêu lệnh, quét 

mạng nhện trần nhà, khu vệ sinh 
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- Sử dụng hóa chất để lau chùi cửa kính thông gió, nhà vệ sinh: sàn nhà 

vệ sinh, các bồn rửa tay, gương soi, bồn cầu, bồn tiểu, tường gạch, khung 

gỗ bao che, bình nước nóng và vách kính, thu gom đổ rác 

 
- Lau chùi sảnh thang máy; trong thang máy quét sàn, lau kính và hút bụi 

rãnh cửa thang máy 

 - Quét dọn phòng kỹ thuật điện, điều hòa (phòng sau thang máy) 

 
- Vệ sinh cầu thang bộ, lan can cầu thang bộ, alu, kính khu vực cầu thang 

bộ và cửa họng rác tự động, đổ rác và vệ sinh thùng rác. 

 
- Quét dọn, lau chùi, khu vực tiền sảnh, Giặt thảm chùi chân, Lau chùi 

lan can dành cho người khuyết tật 

 - Đánh sàn toàn bộ khu vực tầng 1 

 - Xịt thơm và khử mùi tại các khu vực đã được làm sạch 

3 
Khu vực tầng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 

21 

 - Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, vật liệu trước khi thực hiện 

 
- Lau chùi, đánh sàn, hút bụi hành lang, cửa nhôm kính, cửa thiết bị 

PCCC, bảng tiêu lệnh, quét mạng nhện trần nhà, lan can inox kính  

 

- Sử dụng hóa chất để lau chùi cửa kính thông gió, sàn nhà vệ sinh, các 

bồn rửa tay, gương soi, bồn cầu, bồn tiểu, tường gạch, khung gỗ bao che, 

bình nước nóng và vách kính, thu gom đổ rác, gỡ bỏ giấy dán trên tường; 

giặt thảm chùi chân 

 

- Lau chùi sảnh thang máy; trong thang máy quét sàn, lau kính và hút bụi 

rãnh cửa thang máy; quét dọn phòng kỹ thuật điện, điều hòa (phòng sau 

thang máy)Lau cánh cửa các phòng “Hộp kỹ thuật” 

 
- Lau chùi cầu thang bộ, lan can, alu, kính khu vực cầu thang bộ và cửa 

họng rác tự động, đổ rác và vệ sinh thùng rác, quét mạng nhện. 

 - Xịt thơm và khử mùi tại các khu vực đã được làm sạch. 

4 Khu vực phòng Ban giám đốc, phòng họp, hội trường tầng 3, 4, 5 

 - Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, vật liệu trước khi thực hiện 

 - Lau sàn, hút bụi, lau bàn ghế, lan can, cửa kính, cửa phòng họp 

 - Làm vệ sinh phòng Ban giám đốc 
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- Làm vệ sinh khi có các hội thảo, hội nghị, thực hiện vệ sinh trước - 

trong - sau mỗi hội thảo, hội nghị của Toà nhà. 

 - Xịt thơm và khử mùi tại các khu vực đã được làm sạch 

5 Khu vực ngoại cảnh 

 - Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, vật liệu trước khi thực hiện 

 
- Nhặt rác, nhổ cỏ, làm sạch toàn bộ khuôn viên tòa nhà (trước, sau tòa 

nhà và các nhà để xe) khu vực thành Điện Hải 

 - Nhặt rác, quét dọn khu vực vỉa hè trước tòa nhà  

 - Vệ sinh, lau chùi bảng tên tòa nhà  

II TÒA NHÀ 15 QUANG TRUNG 

1 Khu vực nhà 15A Quang Trung: Tầng 1, 2, 3, 4 

 - Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, vật liệu trước khi thực hiện 

 - Vệ sinh sạch sẽ khu vực sân trước tiền sảnh 

 - Vệ sinh, lau chùi cầu thang bộ, cửa kính khu vực cầu thang bộ 

 
- Sử dụng hóa chất để lau chùi cửa kính thông gió, sàn nhà vệ sinh, các 

bồn rửa tay, gương soi, bồn cầu, bồn tiểu, tường gạch, thu gom đổ rác  

 - Xịt thơm và khử mùi tại các khu vực đã được làm sạch 

2 Khu vực nhà 15 Quang Trung: Tầng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 

 - Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, vật liệu trước khi thực hiện 

 
- Lau chùi, đánh sàn, hút bụi hành lang, cửa nhôm kính, cửa thiết bị 

PCCC, bảng tiêu lệnh, quét mạng nhện trần nhà, lan can inox kính  

 - Lau chùi quầy lễ tân, bàn ghế tiếp khách 

 

- Sử dụng hóa chất để lau chùi cửa kính thông gió, sàn nhà vệ sinh, các 

bồn rửa tay, gương soi, bồn cầu, bồn tiểu, tường gạch, khung gỗ bao che, 

bình nước nóng và vách kính, thu gom đổ rác, giặt thảm chùi chân 

 
- Lau chùi sảnh thang máy; trong thang máy quét sàn, lau kính và hút bụi 

rãnh cửa thang máy 
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- Lau chùi cầu thang bộ, lan can, kính khu vực cầu thang bộ, đổ rác và vệ 

sinh thùng rác, quét mạng nhện 

 - Xịt thơm và khử mùi tại các khu vực đã được làm sạch 

3 Khu vực tiền sảnh, ngoại cảnh, công cộng 

 - Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, vật liệu trước khi thực hiện 

 - Lau sạch các khu tiền sảnh, quầy lễ tân, các ghế tiếp khách 

 
- Lau sạch các khu vực cửa kính mặt tiền, bảng tên tòa nhà, bảng chỉ 

dẫn,… 

 
- Quét dọn khu vực công cộng xung quanh tòa nhà, khu vực để xe, khu 

vực phía sau nhà 15 Quang Trung 

 -  

b) Yêu cầu về tần suất thực hiện 

ST

T 
VỊ TRÍ LÀM VIỆC 

TẦN SUẤT (LẦN) 

Hàng 

Ngày 

Hàng 

Tuần 

Hàng 

Tháng 

Hàng 

Quý 

A TÒA NHÀ 02 QUANG TRUNG     

I Tầng hầm     

1 
Làm sạch khu vực nhà để xe, cầu thang 

bộ,  
1    

2 Làm sạch khu vực nhà vệ sinh 8    

3 
Làm sạch cống rãnh, tường, trần, hộp kỹ 

thuật, cửa sổ 
 1   

4 Làm sạch khu vực nhà ăn, khu hút thuốc 2    

5 Quét sạch các mạng nhện trên trần, tường   1  

II 
Khu vực tầng 1, tiền sảnh, khu vực lễ 

tân 
    

1 Làm sạch khu vực nhà vệ sinh 8    
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2 
Làm sạch khu vực lễ tân, trang thiết bị 

khu lễ tân 
2    

3 Làm sạch khu vực tiền sảnh, lan can lối đi 4    

4 
Làm sạch thang máy, hành lang thang 

máy 
2    

5 Làm sạch cầu thang bộ 1    

6 Làm sạch Lan can inox, kính trang trí  1   

7 Đánh sàn khu tiển sảnh  3   

8 
Làm sạch tường, hộp PCCC, trần, hộp kỹ 

thuật 
 1   

9 
Vệ sinh cửa sổ phòng làm việc, cửa 

chính, cửa thoát hiểm tòa nhà 
 1   

10 
Làm sạch khu vực kính, Alu có chiều cao 

từ 4 mét trở xuống (bên trong tòa nhà) 
 1   

11 Đánh sàn khu vực nhà vệ sinh  1   

12 Giặt thảm chùi chân tại tiền sảnh  1   

13 Hút bụi ghế sofa  1   

14 
Làm sạch khu vực kính, Alu có chiều cao 

từ 6 mét trở xuống (bên trong tòa nhà) 
  1  

III 

Khu vực công cộng các tầng 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17,18, 

19, 20, 21 

    

1 
Làm sạch khu vực hành lang (bao gồm 

khu vực PCCC) 
2    

2 Làm sạch khu vực nhà vệ sinh 8    

3 
Làm sạch khu vực giải lao (cạnh thang 

máy) 
2    

4 
Làm sạch khu vực hành lang, cửa sổ 

phòng làm việc, cửa thoát hiểm 
2    

5 Làm sạch cầu thang bộ 1    
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6 
Làm sạch thang máy, hành lang thang 

máy 
2    

7 Đánh sàn khu vực nhà vệ sinh  1   

8 Quét sạch các mạng nhện trên trần, tường   1  

9 Vệ sinh phòng kỹ thuật, điều hòa    1  

10 Vệ sinh, tẩy uế phòng rác   1  

IV 
Khu vực phòng Ban giám đốc, phòng 

họp, hội trường tầng 3, 4, 5 
    

1 Vệ sinh phòng làm việc Ban giám đốc  1   

2 
Vệ sinh các phòng họp, hội trường ( bao 

gồm cả bàn ghế,…) 
 1   

3 
Vệ sinh rèm trang trí, kính, alu bao quanh 

( bên trong)  
 1   

4 
Giặt thảm, hút bụi hành lang, trong các 

phòng họp, hội trường 
   1 

V Khu vực ngoại cảnh     

1 

Vệ sinh khuôn viên tòa nhà (trước, sau 

tòa nhà và các nhà để xe) khu vực thành 

Điện Hải 

1    

2 Làm sạch vỉa hè trước tòa nhà  1   

3 
Nhặt rác, quét dọn làm sạch khu vực vỉa hè 

trước tòa nhà  
 1   

4 Vệ sinh, lau chùi bảng tên tòa nhà   1   

5 
Nạo vét cống, các hố ga bao quanh khuôn 

viên  tòa nhà 
   1 

B TÒA NHÀ 15 QUANG TRUNG     

I 
Khu vực công cộng tầng 1, 2, 3, 4 tòa 

nhà 15A Quang Trung 
    

1 
Làm sạch các khu vực hành lang chung, 

cầu thang bộ  
2    
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2 Làm sạch khu vực nhà vệ sinh 8    

3 Quét sạch các mạng nhện trên trần, tường   1  

II 
Khu vực công cộng tầng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7,8 nhà 15 Quang Trung 
    

1 
Làm sạch khu vực cầu thang bộ (trước, 

sau) 
2    

2 
Làm sạch khu vực trước và trong thang 

máy 
2    

3 Làm sạch các khu vực hành lang chung 2    

4 Làm sạch khu vực nhà vệ sinh  8    

5 Làm sạch khu vực sân thượng  1   

6 Quét sạch các mạng nhện trên trần, tường   1  

III 
Khu vực tiền sảnh, ngoại cảnh, công 

cộng 
    

1 Làm sạch khu vực lễ tân, hành lang  2    

2 

Làm sạch khu vưc tiền sảnh, sân trước 

tiền sảnh, vỉa hè, khu vực nhà để xe, khu 

vực sân sau nhà 

1    

3 
Làm sạch khu vực vách kính, bảng tên tòa 

nhà, bảng chỉ dẫn 
 1   

4 
Làm sạch khu nhà vệ sinh sau nhà 15 

Quang Trung 
4    

5 Vệ sinh khu vực sân trước mặt tiền  1    

6 Quét sạch các mạng nhện trên trần, tường   1  

7 
Nạo vét cống, các hố ga bao quanh khuôn 

viên tòa nhà 
   1 

Ghi chú: Ngoài công việc thường xuyên, định kỳ 06 tháng 1 lần đơn vị vệ 

sinh phải thực hiện tổng vệ sinh làm sạch 02 tòa nhà, cụ thể như sau: 

Stt Nội dung 

1 Quét mạng nhện tất cả các khu vực trong 2 tòa nhà 
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2 Đánh bóng làm sạch sàn cầu thang bộ, lan can, thiết bị inox các tầng 

3 Tổng vệ sinh cửa sổ, cửa kính mặt trong các tòa nhà 

4 Đánh bóng làm sạch sàn hành lang, sảnh các tầng 

5 Giặt thảm, hút bụi hành lang, trong các phòng họp, hội trường 

6 Nạo vét cống, các hố ga bao quanh khuôn viên 02 tòa nhà 

7 Giặt thảm phòng khách quốc tế; phòng làm việc ban giám đốc 

8 Khu vực kính, Alu có chiều cao từ 6 mét trở xuống( bên trong tòa 

nhà) 

 

4. Yêu cầu về chất lượng dịch vụ 

- Bên B bảo đảm cung cấp dịch vụ vệ sinh với chất lượng đáp ứng yêu cầu 

của Bên A và được hai bên thống nhất 

- Tầng 1 (tiền sảnh, khu vực lễ tân, WC) phải vệ sinh sạch trước 7g00. Khu 

tầng 2 (kể cả WC) vệ sinh sạch trước 7h30 

- Toilet các tầng phải đảm bảo sạch trước 7h30  

- Vệ sinh thang máy liên tục trong ngày và hoàn thành trước 7h30 

- Thời gian làm thang máy: 6h30, 9h00,10h30,14h00, 16h00,... 

- Giám sát sẽ đến Trung tâm kiểm tra 01 lần/ngày. Phân công 1 nhóm trưởng 

để trao đổi công việc khi cần thiết 

- Giám sát, nhắc nhở nhân viên tuân thủ theo đúng những nội quy đã được 

ban hành 

- Theo dõi, đảm bảo ngày công lao động của mỗi nhân viên 

- Đảm bảo các khu vực trong tòa nhà được sạch sẽ và ngăn nắp 

- Các trang thiết bị, dụng cụ, máy móc phải được để đúng nơi quy định, 

không được ảnh hưởng đến mỹ quan của toàn khu nhà 

- Nhắc nhở nhân viên thực hiện tiết kiệm điện, nước và các chi phí khác... 

5. Yêu cầu về hóa chất  

  - Bên B cung cấp hóa chất được cho phép lưu hành tại Việt Nam, không 

gây hại môi trường và sức khỏe con người. 

Stt Vật tư, hóa chất 
Chủng loại, 

nhãn hiệu 

Xuất xứ 

1 Hóa chất bồn cầu GIFT Việt Nam 

2 Hóa chất lau kính GIFT Việt Nam 
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3 
Hoá chất lau chùi thiết bị văn 

phòng 
Goodmaid Pro 

Malaysia 

4 Hóa chất lau và làm bóng inox Goodmaid Pro Malaysia 

5 Hoá chất tẩy gỉ sắt kim loại Goodmaid Pro Malaysia 

6 
Hóa chất làm sạch và phủ bảo vệ 

kim loại 
Goodmaid Pro 

Malaysia 

7 Hóa chất tổng hợp SUMO Việt Nam 

8 Hương xịt phòng QUẾ/FLORAL Việt Nam 

9 Hóa chất lau sàn GIFT Việt Nam 

- Hóa chất trên có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được ghi rõ ràng trên bao 

bì sản phẩm 

- Hóa chất cung cấp đã được trung tính, phù hợp với môi trường, không 

có tính ăn mòn, khử khuẩn từ bậc trung trở lên 

- Hóa chất có thể thay đổi theo yêu cầu của Chủ đầu tư 

- Các loại hóa chất trên có giấy kiểm định tính năng diệt khuẩn của viện 

Pasteur và của nhà cung cấp đính kèm 

- Hóa chất có tài liệu công bố rõ ràng thành phần, tác dụng chỉ định của 

nhà sản xuất(có tài liệu đính kèm) 

- Các loại hóa chất không có tính độc hại cho người sử dụng, có mùi dễ 

chịu, không có tính ăn mòn cao, và có tính khử khuẩn 

- Nhà thầu phải có cam kết và chịu trách nhiệm về chất lượng của các loại 

chất tẩy rửa trên theo quy định của nhà nước 

6. Yêu cầu về trang thiết bị, dụng cụ vệ sinh 

STT Thiết bị 
Số 

lượng 

Chủng loại thiết 

bị, công 

suất/năm sản 

xuất 

Xuất xứ 

1 Máy đánh sàn 01   

2 Máy đánh sàn 01   

3 Máy hút nước, hút bụi 01   

4 Máy bắn nước 01   
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5 Bộ xe đẩy và dụng cụ 10   

6 Thang xếp 03   

7 

Bộ dụng cụ làm sạch 

kính (Cây gạt gương, 

tay cầm nối dài, cây 

bông vải lau kính) 

11   

8 
Bộ dụng cụ làm sạch 

toilet 
11   

9 
Găng tay, giày,  ủng, 

khẩu trang 

Tùy theo 

nhu cầu 
  

10 
Cây lau sàn, giẻ lau sàn 

khô, ướt 

Tùy theo 

nhu cầu 
  

11 
Chổ, xô, và các vật 

dụng khác 

Tùy theo 

nhu cầu 
  

 

 

7. Yêu cầu về thời gian làm việc 

Thứ 2-Thứ 6 
Thứ 7 

Chủ nhật, Lễ, 

Tết 

06h-10h & 

14h-18h 

06h-10h & 

13h-17h 

6h-11h & 

12h30-

16h 

7h-11h 

& 13-

17h 

6h-14h 
07h-11h & 

13h-17h 

07h-11h & 

13h-17h 

01 nhân 

viên 

01 nhân 

viên 

01 nhân 

viên 

06 

nhân 

viên 

01 nhân 

viên 

08 nhân 

viên 

02 nhân 

viên 

 Nhân sự dự kiến thực hiện vệ sinh gồm: 

- Nhân viên Giám sát: 01 nhân viên không thường xuyên  

- Trách nhiệm: Thực hiện công việc vệ sinh khu vực phụ trách; giám sát 

nhân viên vệ sinh và kiểm tra chất lượng công việc. 

+ Giám sát khu vực thực hiện công việc 

+ Giám sát về chất lượng hạng mục công trình 

+ Giám sát, quản lý nhân viên 

+ Chịu trách nhiệm liên hệ với khách hàng và công ty 
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- Nhân viên vệ sinh: 10 nhân viên 

+ Trách nhiệm: Thực hiện tốt công việc vệ sinh theo sự phân công và yêu 

cầu của giám sát, giữ tòa nhà luôn sạch sẽ, chấp hành sự điều phối của giám sát 

và quản lý 

+ Phải nhã nhặn giao tiếp, đồng phục chỉnh tề, thực hiện tốt Quy tắc ứng 

xử theo quy định. 
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