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ДО 

ВСИЧКИ 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА  

 

 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е  
 

 
 
 

1.РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ- БУРГАС отправя покана към всички 

заинтересовани лица за предоставяне на индикативни ценови оферти относно избор на 

изпълнител, който да осъществява дейности по Абонаментно комплексно почистване на 

сградата на РЗИ-Бургас за срок от една година, по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – чрез 

директно възлагане.  

Пълното описание на предмета и условията на поръчката, както и техническите 

спецификации са посочени в Приложение № 1, неразделна част от настоящото съобщение. 

 2. Място на изпълнение: Администартивна сграда на Регионална здравна инспекция 

–Бургас, намираща се на адрес: гр. Бургас, ул. “Александровска“ №120. Сградата е с 

приблизителна площ от 2000 кв. м. на 5 /пет/ етажа, в заден двор е разположена едноетажна 

постройка, която също е определена за почистване.   

Участниците имат възможност да направят оглед на сградата и помещенията, които 

ще подлежат на почистване всеки работен ден до 03.01.2020 г., след уговорка с Директор 

на Дирекция „АПФСО“ при РЗИ-Бургас- г-жа Павлина Цонева на тел. 056/807-313. За целта 

се подписва протокол за извършено посещение и оглед на обекта.  

3. Източник на финансиране –Средствата за изпълнение на поръчката се осигуряват 

от собствени бюджетни средства на РЗИ-Бургас.  

4. Начин на плащане – всеки месец, в левове по банков път, със срок на отложено 

плащане до 30 календарни дни.  

5. Срок за изпълнение: Срок на действие на договора – до 31.12.2020 г.  

Дейностите по почистване ще се изпълняват по утвърден от възложителят график. 

6. Специални изисквания към предмета на поръчката и към изпълнителя:  

 Поръчката включва избор на изпълнител на комплексно почистване на сградата на 

РЗИ-Бургас. 

Всеки участник следва да може да осигури за своя сметка необходимите консумативи, 

материали, почистващи средства и техника, необходими за изпълнение предмета на 

поръчката, подробно описан в Техническата спецификация.  

Всеки участник следва да разполага с квалифициран нает персонал, притежаващ 

професионален опит в почистването на нежилищни сгради, необходим за качественото и 

своевременно извършване на поръчката в предвиденото количество обем и с нужното 

качество.  

Всеки участник следва да може да изпълни поръчката в съответствие със заданието на 

възложителя, съгласно Технически спецификации и проекта на договора. 

Всеки участник следва да има през последните три години, считано от датата на 

представяне на офертата, услуги които са сходни или еднакви с предмета на настоящата 

обществена поръчка. Това обстоятелство се доказва с представянето на списък- декларация  

на изпълнените през последните три години, считано от датата на представяне на офертата, 
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услуги, които са сходни или еднакви с предмета на настоящата поръчка, с посочване на 

стойностите, датите и възложителите, придружен с доказателство да извършената услуга. 

Участникът следва да е изпълнил през последните три години минимум 2 (две) услуги с 

еднакви или сходни с предмета и обема  на обществената поръчка. 

Всеки участник следва да посочи  абонаментна цена за един месец, както и сума за 

една година.  Цената следва да включва извършването на всички дейности по Приложение 

№ 1.  

 

Офертите се приемат до 03.01.2020 г. всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа в звеното 

за административно обслужване на РЗИ –Бургас. 

 

 

Подаването на индикативна оферта не ангажира по никакъв начин възложителя с 

избор на  конкретен изпълнител, нито може са послужи на потенциални кандидати за 

получаване на конкретно предимство в хода на процедурите по избор на изпълнител. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-р ГЕОРГИ ПАЗДЕРОВ:  ___/п/______ (подписът е заличен съгл. чл. 36а, ал.3 от ЗОП ) 

Директор на Регионална здравна инспекция-Бургас 

 
За директор РЗИ- Бургас  

Д-р Живка Костадинова- Заместник- директор на РЗИ-Бургас 

Съгласно заповед № РД-01-144/20.12.2019 г. на Директора на РЗИ-Бургас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

I. ПОДДЪРЖАЩО ПОЧИСТВАНЕ 

 

1. Почистване на коридори, стълбище, почистване на 

централен вход  

Ежедневно- Измитане и 

влажно забърсване   

2. Ръчно почистване и дезинфекция на санитарно-

хигиенни възли /WC/ -измиване и дезинфекция на 

под, тоалетна чиния, мивка и санитарен фаянс; 

 

Ежедневно-Почистване по 

мокър, влажен и бършещ 

способ с препарати. По време 

на почистването да се 

дезинфекцира и дезодорира, 

така че да се постига  

ежедневно пълна 

хигиенизация. 

3. Изпразване на кошчета за хартия и боклук и 

санитарни кофи; Събиране на отпадъците и 

изхвърлянето им в съответните контейнери. 

Ежедневно 

4. Ръчно почистване на подове с твърди настилки в 

кабинети и лаборатории /теракот, балатум, 

ламинат, мозайка / 

Три пъти в седмица - 

Измитане и влажно 

забърсване   

5. Ръчно почистване на мебели /бюра, шкафове, 

рафтове/, врати, каси, мивки в стаите, плотове, 

первази, ел. ключове и др.; 

Три пъти в седмица -влажно 

забърсване, отстраняване на 

прах и замърсявания, а  

със специализиран препарат 

– веднъж месечно 

6. Ръчно почистване на стъкла във входни зони, 

коридори, портални врати, фронт офиса и др.; 

 

Веднъж седмично- влажно 

забърсване, отстраняване на 

прах и замърсявания, 

7. Текущо зареждане с  течен сапун на санитарно-

хигиенни възли 

Текущо 

8. WC дезодорант По 1 бр., на тоалетна чиния 

на 15 дни. 

 

 

ІІ. ОСНОВНО ПОЧИСТВАНЕ 



 

1. Машинно изпиране на текстилни тапицерии /мека 

мебел и столове/;  
Машинно изпиране – веднъж 

годишно; 

 

2. Ръчно почистване на прозорци /дограма и 

стъклопакети – двустранно/ и первази; 

 

Веднъж на 6 месеца 

3. Ръчно почистване на щори;  

 
Веднъж на 6 месеца 

4. Ръчно почистване на петна от стени, и на паяжини 

от стени, тавани и ъгли 

 

Веднъж на 1 месец; 

5. Ръчно почистване на радиатори и климатици; 

 

Веднъж на 3 месеца; 

III. ПОЧИСТВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИТЕ ТЕРЕНИ 

 

Ръчно почистване на заден двор и уборка на прилежащи 

площи около сградата  на РЗИ-Бургас   

Веднъж на 1 месец-Измитане, 

събиране и изхвърляне на 

боклук  

 

Почистването ще се извършва  съгласно предварително изготвен и съгласуван от 

възложителя график в работните дни.  

За поддържащото почистване по Раздел І изпълнителят следва да осигури минимум 

двама хигиенисти през работното за РЗИ- Бургас време.  

Изпълнителят осигурява за своя сметка пълната гама от почистващи, миещи и 

дезинфекциращи продукти, хигиенни консумативи като течни сапуни, ароматизиращи 

средства, пособия за почистване /стирки, гъби, кофи и т.н./, чували за смет, кофи за разделно 

събиране на отпадъци, както и всички необходими материали, почистващи средства, 

техника, инвентар и  машини. 

2. Под понятието „ежедневно” се разбира всеки работен ден за администрацията.  

3. Разгърнатата застроена площ (РЗП) на сградата на РЗИ-Бургас и прилежащия й 

терен – постройка в заден двор е приблизително 2000 кв. м., Сградата се състой от пет етажа, 

като на всеки има санитарен възел. Освен офис- канцеларии, на първи и втори етаж има 

помещения, в които са позиционирани лаборатории.  

 

           

 

 

 

 


