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Образец M 4

До:
Кмета на община Смолян 
гр. Смолян, бул. България № 12

ОТ:
“Райт Клийнинг” ООД

ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава 200500255 , 

представляван от Радослав Александров Павлов, 

в качеството му на управител,

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С 

ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И 
ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

в производство по възлагане на обществена поръчка за услуга на ниска стойност по реда на 
Глава XXVI от ЗОП -  чрез събиране на оферти с обява, с предмет: 

„Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян, сградата на 
Стоматологичната поликлиника и Областен информационен център - Смолян“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

След като получихме и проучихме обявата за обществената поръчка и приложенията 
към нея, с настоящата техническа оферта правим следните обвързващи предложения за 
изпълнение на обществената поръчка:

1. Срокът за изпълнение на поръчката е: 12 /словом дванадесет/ месеца, считани 
от подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка. 2

2. Изпълнението на поръчката ще осъществим в съответ 
и организация на персонала, представящи предвижданията ни за 
- дейности и ресурси.

със сдеднЕя. подход 
организация и изпълце^ке
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за изпълнение на поръчката

Място за изпълнение на услугата е административната сграда на Община Смолян, 
находяща се в гр. Смолян, бул. България N 12, сградата на Стоматологична поликлиника, 
находяща се в гр.Смолян, булСБългария“ № 24 и сградата на Областен информационен 
център -  Смолян, находяща се в гр. Смолян, бул. България N 12 .

Помещеният, които следва да се почистват са:
Сградата на Общинска администрация -  Смолян:

I- ви етаж -  фоайета и коридори с обща площ -  1091,16 кв.м.; тоалетни 3 броя с 
обща площ -  82кв.м.; стаи №102; 106; 107; 116 с обща площ 82,53 кв.м.; деловодство с обща 
площ 37 м2; ГРАО с площ 35 м2; приемна ТСУ 106 м2; местни данъци и такси с обща площ 280 
м2; стълбища 154 м2; Ритуална зала,\УС и коридор /източно крило/ обща площ- 385 кв.м.

- II етаж - фоайета и коридори с обща площ -  1783,76 кв.м.; тоалетни 2 броя с обща 
площ -  60 кв.м.; стаи 54 броя с обща площ 1830,68 кв.м

- III етаж - фоайета и коридори с обща площ -  174 кв.м.; тоалетна 1 брой с площ -  
30 кв.м.; стаи 23 броя с обща площ 460 кв.м.

IV етаж - фоайета и коридори с обща площ -  192,69 кв.м.; тоалетна 1 брой с площ 
-  30 кв.м.; стаи 26 броя с обща площ 541,24 кв.м.

Стълбища -/централно и аварийни/ обща площ 370 кв.м.
Сградата на Стоматологична поликлиника -  Смолян -  общи части -  обща площ -  

746,25 кв. м.:
Офис на Областен информационен център -  Смолян -  3 помещения с обща площ 

73.85 кв.м., тоалетна -  1 брой -  8,15 кв.м.

Предлагаме следната организация за изпълнение на поръчката 
и описание на дейностите

Сградата на Общинска администрация - Смолян
Ежедневно:

- Разделно събиране и изхвърляне на отпадъци от кошчетата за боклук от всяка стая в 
сградата -  извършва се от хигиениста на съответния етаж в черни непрозрачни чували;

- Събиране и изхвърляне на отпадъци от кошчетата за боклук пред входовете на 
сградата -  извършва се от хигиениста на първия етаж в черни непрозрачни чували;

- Прахосмукиране на мокет с професионална прахосмукачка със сменяща се еднократна 
торбичка- извършва се от хигиениста на съответния етаж;

- Забърсване с подходящ препарат на балатум и ламинат в офисите с помощта на 
хигиенна количка с две кофи и преса, моп с дръжка - извършва се от хигиениста на съответния 
етаж;

- Забърсване на прах от достъпни места с помощта на микрофибърна кърпа и; 
специализиран препарат- извършва се от хигиениста на съответния етаж;

- Почистване на тоалетни -  почистване и дезинфекциране със 3 бйециализира^и 
препарати за санитарен фаянс, измиване и подсушаване на мивки, под и вгледала,/ и 
зареждане с консумативи - сутрин и вечер в извън работно време 6т ^ггфгшс?а на
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съответният етаж, както и четири пъти през работно време от дежурната хигиенистка. След
всяко почистване се попълва чек- лист.;

- Измиване с подопочистващ автомат на общи площи - фоайета, коридори -  от 
хигиениста на четвъртия етаж;

- Измитане и измиване на стълби - машинно и ръчно от хигиениста на съответния етаж 
с помощта на хигиенна количка с две кофи и преса, моп с дръжка, метла с дръжка, лопата с 
дръжка и специализиран препарат, където има възможност измиването се извършва с 
подопочистващия автомат от хигиениста на четвъртия етаж;

- Забърсване и дезинфекциране на входни врати - стъкла и дограми с помощта на 
професионални приспособления, микрофибърни кърпи и специализирам препарат и 
дезинфектант - извършва се от хигиениста на съответния етаж;

Ежедневното почистване ще се извършва от шест хигиенисти от 6:00 до 3 .ju чаеа и 
16:30 до 18:30 часа, както следва:

- На първия етаж от две хигиенистки;
- На втория етаж от две хигиенистки;
- На третия етаж от една хигиенистка;
- На четвъртия етаж от една хигиенистка;

Ще бъде осигурено постоянно присъствие на 1 /един/ дежурен служител в рамките на 
работното време на общинска администрация за извършване на непредвидени дейности и 
почистване на общите и сервизни помещения.

Един път седмично -  всеки понеделник:
Почистване на Ритуална зала, WC и коридор /източно крило/, включително 

прахосмукиране с прахосмукачка, забърсване с подходящ препарат, забърсване на прах от 
достъпни места с микрофибърна кърпа, събиране и изхвърляне на отпадъци от кошчетата за 
боклук в черни непрозрачни чували.

Дейностите ще се извършват от хигиениста отговорен за първи етаж в сградата за 
времето от 6:00 до 8:30 часа и 16:30 до 18:30 часа и при необходимост и от дежурния 
хигиенист.

Месечно:
- Изпиране на мокети и пътеки по план и необходимост -  след съгласуване с 

възложителя в извън работно време от мобилната група с помоща на Екстрактор;
- Почистване на ламперии -  втора сряда от месеца от хигиениста на съответния етаж с 

помощта ка специализиран препарат и микрофибърна кърпа;
- Почистване на лампиони - трети вторник от месеца от хигиениста на съответния етаж с 

помощта на препарат за стъклени повърхности и микрофибърна кърпа;
- Измиване и полиране на кожени врати -  първи четвъртък от месеца със специализиран 

препарат и кърпа;
- Почистване на Сесийна зала, включително прахосмукиране с прахосмукачка, 

забърсване с подходящ препарат, количка с две кофи и преса, моп с дръжка, сухо забърсване 
на прах от достъпни места с микрофибърна кърпа -  последен петък на месеца.

Дейностите ще се извършват от хигиениста отговорен за съответния етаж- за времето от 
6:00 до 8:30 часа или 16:30 до 18:30 часа и при необходимост и от дежурния хигиенист.

Годишно:
- 2 пъти измиване на стъкла, щори и пердета - април и септември със специализирани 

приспособления и препарати, многофункционални стълби и подвижно скеле ;
- 2 пъти изпиране на мека мебел - април и септември с помоща на Екстрактор:
- 2 пъти изпиране на тапицирани столове - април и септември с помоща ш: Ецстрактор;
- 2 пъти запечатване на мраморни повърхности- април и септемцрш \  помоща.//н-а 

Еднодискова машина.
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Дейностите се извършват от наличните хигиенисти подпомогнати от мобилен екип на 
фирмата, след съгласуване с възложителя.

Необходимите препарати и приспособления за почистване се съхраняват в определено 
от Възложителя помещение. Освен за текущото почистване се съхраняват и резервни 
количества препарати, консумативи и оборудване, които да не нарушават нормалното 
изпълнение на задълженията на отделните хигиенисти.

В същото помещение ще се съхраняват прахосмукачките за ежедневно ползване и един 
брой резерва заедно с подопочистващия автомат и хигиенните колички.

Имаме сключени договори за абонаментно поддържане на машините и същите 
периодично се проверяват на място и при констатиране на отклонения от нормалната работа, 
същите се отстраняват на място, това позволява тяхната продължителна и безавариина работа. 
При излизане от строя на машините веднага се доставят в базата в гр. Пловдив за ремонт и се 
изпращат на тяхно място други отремонтирани. В гр. Пловдив поддържаме оборотни 
изправни машини за подмяна.

Зареждането с необходимите препарати, приспособления и подмяна на дефектирали 
машини ще се извършва след направена заявка от отговорника и това няма да влияе на 
изпълнението на дейностностите, тъй като имаме постоянно изправни, оборотни машини. 
Същите ще бъдат доставяни от базата в гр. Пловдив.

При изпълнение на дейностите хигиенистите ще ползват лични предпазни средства. 
Използваните препарати притежават необходимите сертификати и информационни листове за 
употреба и са безвредни за човека и околната среда.

Всеки хигиенист ще има средства за почистване (моп за почистване с дръжка, кърпи, 
гъби, кофи с цедка, комплект метла и лопата с дръжка, попивателни кърпи, ръчен абразив, 
микрофибърни кърпи, чували за смет и машините споменати в техническото оборудване) и 
препарати -съгласно списъка, ще има осигурено фирмено облекло и лични предпазни 
средства - ръкавици.

Сградата на Стоматологична поликлиника - Смолян - общи части
Ежедневно:

- Измитане и измиване на общи части -стълбища, коридори, фоаета с помощта на метла с 
дръжка и лопата с дръжка, кофа с цедка, моп с дръжка и подходящ препарат;

- Събиране и изхвърляне на отпадъци от кошчетата за боклук в черни непрозрачни 
чували;

- Забърсване на прах от достъпни места -  с помощта на микрофибъна кърпа;
- Почистване на тоалетни -  почистване и дезинфекциране със специализирани препарати 

за санитарен фаянс, измиване и подсушаване на мивки, под и огледала, и зареждане с 
консумативи- сутрин и вечер в извън работно време от хигиениста. След всяко почистване се 
попълва чек- лист;

Дейностите се извършват от един хигиенист от 6:00 до 8:30 часа и 17:30 до 19:30 часа.
Един път седмично:

- Измиване с подопочистващ автомат на общи площи - фоайета и коридори -  след 
работно време от 16:30 до 18:30 всяка сряда;

Дейността се извършва от един хигиенист с подопочистващ автомат и препарати.
Два пъти седмично:

- Забърсване и дезинфекциране на входни врати - стъкла и дограми с помощта на 
професионални приспособления, микрофибърни кърпи и специализиран препарат и 
дезинфектант. Дейността се извършва от хигиениста.

Годишно:
- 2 пъти измиване на стъкла - април и септември със специализиран;^ приспособления и 

препарати, многофункционални стълби и подвижно скеле;
1 път циклене на мраморни повърхности -  април с помоща на Едйо)щскова мацшнадь
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специализиран препарат.

Дейността се извършва от мобилната грпа, след предварително съгласуване с 
Възложителя.

Зареждането с необходимите препарати, приспособления и подмяна на дефектирали 
машини ще се извършва след направена заявка от отговорника и това няма да влияе на 
изпълнението на дейностностите, тъй като имаме постоянно в резерв изправни машини.

При излизане от строя на техника и оборудване, същото веднага се доставят в базата в 
гр. Пловдив за ремонт и се изпращат на тяхно място други отремонтирани. В гр. Пловдив 
поддържаме оборотни изправни машини за подмяна.

За не нарушаване на нормалната дейността ще бъдат осигурени и резерни количества 
от препарати, консумативи и оборудване.

При изпълнение на дейностите хигиенистите ще ползват лични предпазни средства. 
Използваните препарати притежават необходимите сертификати и информационни листове за 
употреба и са безвредни за човека и околната среда.

Всеки хигиенист ще има средства за почистване (моп за почистване с дръжка, кърпи, 
гъби, кофи с цедка, комплект метла и лопата с дръжка, попивателни кърпи, ръчен абразив, 
микрофибърни кърпи, чували за смет и машините споменати в техническото оборудване) и 
препарати -съгласно списъка, ще има осигурено фирмено облекло и лични предпазни 
средства - ръкавици.

Офис на Областен информационен център - Смолян:
Два пъти седмично -  всеки вторник и четвъртък:
- Събиране и изхвърляне на отпадъци от кошчетата за боклук в черни непрозрачни

чували;
- Забърсване на прах от достъпните места с помощта на микрофибъна кърпа;
- Измитане и измиване на помещенията с помощта на метла и лопата с дръжка, кофа с 

цедка, моп с дръжка и подходящ препарат;
Дейностите се извършват от един хигиенист сутрин от 07:00 до 08:30 часа. Същият е 

снабден с необходимите принадлежности и препарати за извършване на гореизброените 
дейности.

Един път месечно:
- Забърсване и дезинфекциране на входни врати - стъкла и дограми -  първия вторник от 

месеца с помощта на професионални приспособления, микрофибърни кърпи и специализиран 
препарат и дезинфектант;

Дейността се извършва от един хигиенист сутрин преди работния ден.Същият е снабден 
с необходимите принадлежности и препарати за извършване на гореизброената дейност.

Годишно:
- 2 пъти измиване на стъкла -  април и септември със специализирани приспособления и 

препарати и многофункционална стълба;
Дейността се извършва от един хигиенист сутрин преди работния ден.Същият е снабден 

с необходимите принадлежности и препарати за извършване на гореизброената дейност.
Зареждането с необходимите препарати, приспособления и подмяна на дефектирали 

машини ще се извършва след направена заявка от отговорника и това няма да влияе на 
изпълнението на дейностностите, тъй като имаме постоянно в резерв изправни машини. 
Същите ще бъдат доставяни от базата в гр. Пловдив.

При изпълнение на дейностите хигиенистите ще ползват лични предпазни средства. 
Използваните препарати притежават необходимите сертификати и информационни листове за 
употреба и са безвредни за човека и околната среда.

Всеки хигиенист ще има средства за почистване (моп за почистване, .с дръжка, Кърпи, 
гъби, кофи с цедка, комплект метла и лопата с дръжка, попивателни кърпи, ръчен абразив. 
микрофибърни кърпи, чували за смет и машините споменати в техническото оборудваме; и 
препарати -съгласна списъка, ще има осигурено фирмено облекло т лични предпазни
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Дейностите по изпълнение на договора ще се контролират от назначен отговорник със
задача:

- да провежда инструктаж на хигиенистите;
ежедневно да съблюдава за точното спазване на работното време на хигиенистите;

- при отсъствие на хигиенист да определя как и кой да почиства нейния район в 
рамките на работното време;

да следи за правилното използване на почистващите препарати по вид и
количество;

- да следи за използването на предпазни средства и фирмено работно облекло;
- да следи за наличностите от почистващи материали, пособия и консумативи и 

своевременно да се зареждат;
- да заявява, получава и разпределя необходимите количества материали между 

хигиенистите;
- да проверява за попълването на чек -  листовете;
- да контактува с представителя на Възложителя и уведомява ръководството на 

дружеството за всички възникнали проблеми;
да предприема действия по отстраняване на слабостите констатирани от 

представител на Възложителя;
- подписва заедно с представител на Възложителя двустранния протокол за приемане 

на извършената работа през месеца.

Предлагаме следната процедура, по която ще се осъществява комуникацията с 
Възложителя и ще се отстраняват евентуални забележки при изпълнение предмета на 
поръчката, включително срок за отстраняване с цел осигуряване на качестесто и срочното 
изпълнение на предлаганата услуга:

средства - ръкавици.

предложение за процедура, по 
която ще се осъществява 
комуникацията с Възложителя и 
ще се отстраняват евентуални 
забележки

описание на процедура, по която ще се осъществява 
комуникацията с Възложител и за отстраняване на 

евентуални забележки

обаждане на представител на 
Възложитела на отговорника

след обаждане на отговорника на тел. 0888052412. за 
възникнали непредвидени дейности и потребности, той 
предприема незабавни действия за организиране на 
хигиенистите за изпълнение на същите;

след обаждане на отговорника на тел. 0888052412. за 
констатирани забележки по изпълнение на предмета на 
поръчката, той веднага проверява забележката ако е на 
обекта или се свързва с персонала и те незабавно се отзовават 
при евентуалната забележка и предприемат действия за 
отстраняването и в срок не по-дълъг от 2 (два) работни дни, 
считано от деня на констатирането на съответните 
неточности

уведомяване на ръководството на 
фирма “Райт Клийнинг” ООД

свързването с ръководството на фирмата се осъществява по 
факс-02/423 42 06, телефон -  02/891 17 62 или по e-mail -  
office@right-eu.com , след което се уведомява о т б о р и  in. а д  
той предприема незабавни мерки за отстраняване па 
забелжката в срок не по-дълъг от 2 (два) работни дщу, 
считано от деня на констатирането на/ съответните 
неточности. +
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НАЧИН

за осъществяване на комуникацията с Възложителя

Осъществяването на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване 
на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно 
изпълнение на възложената услуга, ще се осъществява по следните способи/методи:

От “Райт Клийнинг” ООД:
- по телефон - 02/891 17 62;
- по факс-02/423 42 06;
- по e-mail -  office@rinht-eu.com;
- писмена кореспонденция на адрес: София, п. к. 1373. ж.к. Краска Поляна, ул. 

Сали Яшар № 39;
- по GSM -  тел. 0888052412.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

по заместване и ремонт на оборудване

Дружество “Райт Клийнинг” ООД извършва дейности по хигиенизиране и почистване 
в над 8 големи обекти в района на гр. Пловдив, Пазарджик, Кърджали и Хасково. Поради тази 
причина има изградена филиална база в гр. Пловдив. Има регионален отговорник за гр. 
Пловдив и региона и към него са включени и обектите в гр. Смолян и други населени места. 
Дружеството има складова база за съхранение на почистваща техника, оборудване, препарати 
и консумативи. Имаме сключени договори за абонаментно и сервизно обслужваме на 
почистваща техника. Абонаментното обслужване се извършва по мястонахождение на 
техниката, без това да нарушава графика и на използване. Пероидичността на абонаментното 
обслужване на техниката е такава, че при констатиране на отклонения от нормалната работа, 
същите се отстраняват на място и това спомага за намаляване на вероятността от дефектиране 
и се гарантира тяхната продължителна и безаварийна работа.

При излизане от строя на някоя от почистващите машини, същата се заменя от 
съхраняваните в резерв машини в гр. Смолян.Отговорника съобщава по телефона за излязлата 
от строя машина в базата в гр. Пловдив и заявява да се достави изправна такава. В базата 
имаме на съхранение изправни оборотни машини и по куриер се изпращат до съответния 
обект. Дефектиралата машина се изпраща по куриер в базата за ремонт.

АНАЛИЗ НА РИСК 

/реакция при отказ или инцидент/

“Райт Клийнинг” ООД има внедрена система за управление на качеството ISO 
9001:2008, използвайки активно възможностите на системата, има описани процедури щ 
корективни мерки.

1. Капацитет на човешки ресурси -  временен недостиг 
А. При ползване на отпуск и болест
Риск - Временен недостиг на човешки ресурси. Ползване на платен отпуск или отпуск 

по болест. Вероятността за настъпване на това събитие е много малка. Този риск е управляем

WWW.RiGHT-EU.COM

http://www.fight-eu.coni
mailto:office@rinht-eu.com
http://WWW.RiGHT-EU.COM


■; т www.ri9ht-eu.com 
'ш officegDright-eu.com
'■*? 0700  200 30 
"f rp София, у/i. Сзяи Яшар 39

и не оказва влияние върху изпълнението на услугата.
Мерки за недопускане - Изготвяне на графици за ползване на полагащата се отпуска. 

Всеки отговорник и хигиенист ще разполага със служебен телефон за спешна връзка с 
ограничен лимит, за уведомяване при внезапно заболяване или възникване на необходимост 
от отсъствие от работа.

Мерки за преодоляване - Имаме обекти в гр. Смолян и поради това във всеки един 
момент имаме на разположение постоянен резерв от хигиенисти за изпълнение на дейностите. 
Извършване на прецизният подбор на персонала.

Б. Текучество на кадри
Риск - Вероятността за настъпване на риска е ниска. Рискът може да бъде 

пренебрегнат и не оказва влияние на услугата. Вътрешната организация е гъвкава и позволява 
рискът да се избегне.

Намалява се влиянието чрез:
- достатъчно образование, квалификация и опит на мениджърския екип придобит при 

изпълнение на подобни услуги;
- наемане на допълнителен персонал,
- преназначаване на персонал от непълен към пълен работен ден.
В. Закъснение за започване на работа
Риск
Закъснение за започване на работа и изоставане от графика за текущо изпълнение. 

Вероятността за настъпване на това събитие е непредвидима и риска може да бъде 
пренебрегнат.

Мерки за недопускане
Осъществяване на обмен на информация между хигиенистите и отговорника. 

Ежедневен контрол за начало на работния ден. Назначаваните служителите да са с подходящо 
местоживеене и удобен транспорт, което намалява риска от закъснения за работа.

Мерки за преодоляване
В случай на закъснение за работа са предвидени два варианта: - изпълнение на 

задълженията от отговорника: - пренасочване на хигиенист от друг обект за своевременно 
изпълнение на графика за деня.

2. Капацитет на техническите ресурси - временен недостиг
А. Излизане от строя на машина или приспособление
Риск - Временен недостиг на технически ресурси. Повреда на машина или 

приспособление. Вероятността от настъпването на тези събития е в границите на 
допустимото.

Мерки за недопускане - Всички хигиенисти преминават курс по техника на 
безопасност и работа с машините и правилното използване на приспособленията за 
почистване. Ежемесечно се изготвят заявки за необходимите почистващи материали и 
консумативи за всеки обект. Периодично се извършва абонаменто облужване на машините на 
място от фирми с които имаме сключени договори.

Мерки за преодоляване - При повреда на дадена машина, същата се заменя с резервна 
такава, а неизправната се изпраща в базата в гр. Пловдив. Имаме сключени договори за 
абонаментно обслужване и ремонт на машини и ремонтите се извършват приоритетно. Това 
позволява да имаме винаги в резерв изправни машини. При повреда на приспособленията за 
почистване, същите се подменят с нови от резерва, които имаме в гр. Смолян: Отговорник^) 
веднага изпраща заявка до базата в гр. Пловдив за попълване на резерва. Осъ п^сдвя в а ре 
контрол на изразходваните материали и консумативи и на начина /на използване V ра 
оборудването и на тази база се осигуряват необходимия резерв.

Б. Недостиг на почистващи материали и консумативи
Риск - Временен недостиг на почистващи материали и консумативи. Вероятността oj>-
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настъпването на тези събития е твърде ограничено и приемливо. Риска подлежи на постоянен
анализ и зависи от мениджърския опит на отговорника.

Мерки за недопускане - Всички хигиенисти преминават курс по техника на 
безопасност и работа с почистващи материали и консумативи и правилното им използване и 
разходни норми. Ежемесечно се изготвят заявки за необходимите почистващи материали и 
консумативи за всеки обект в гр. Смолян. Създава се резерв от почистващи материали и 
консумативи в гр. Смолян, които резерв при вероятност от нарушаване, отговорника изпраща 
заявка до базата в гр. Пловдив за попълване на резерва.

Мерки за преодоляване - Използват се почистващи материали и консумативи с 
доказани качества. Осъществява се контрол на изразходваните материали и консумативи и на 
тази база се осигурява необходимия резерв. Провеждане на мероприятия по повишаване 
мотивацията на хигиенистите за качествено изпълнение на услугата и опазване на 
материалните средства.

3. Капацитет на финансови ресурси
А. Недостиг на финансов ресурс за изпълнение на своевременни плащания за текущи и 

оперативни разходи.
1 Риск

Недостиг на финансов ресурс за изпълнение на своевременни плащания за текущи и 
I оперативни разходи. Вероятността за настъпване на това събитие е ниска.
I Мерки за недопускане

Избягва се чрез точна експертна оценка на ресурсите, цената и времето за тяхното 
използване.

Точен разчет и анализ на разходите за консумативи, материали и приспособления. 
Запознаване на хигиенистите с разходните норми на използваните консумативите и контрол 
на правилното им съхранение и употреба. Инструктаж за работата на машините и 
приспособленията за почистване и тяхното опазване.

Мерки за преодоляване
Провеждане на превантивни мероприятия по опазване и правилно използване ка

материалите,приспособленията и консумативите. Сключени са дългосрочни договори за 
профилактика и ремонт на машините.

Б. Влизане в сила на нови разпоредби и промени в законодателството
Риск
Влизане в сила на нови разпоредби и промени в законодателството по време на 

изпълнение на поръчката, които ще рефлектират върху изпълнението. Приемаме риска да 
изпълним услугата съгласно изискванията на Възложителя. Риска подлежи на управление.

Мерки за недопускане
Промените в законодателството по време на изпълнение на поръчката ще окажат 

незначително влияние на финансовата ни стабилност. Ограничяване на влиянието чрез 
приемливи алтернативни решения и свеждане до минимум на неговото влияние.

Мерки за преодоляване
Извършване на постоянен анализ на изразходваните ресурси при изпълнение на 

услугата и осигуряване на необходим обем собствен капитал. Използване на нови техники за 
почистване и прилагане на иновативни препарати.

4. Климатичен риск
А. Промени в климатичните условия
Риск
Резки промени в климатичните условия. Този риск може да окаже' тъздействй^ при 

изпълнение на дейностите по основното почистване, най -  вече при почистване\ia прозорците 
външно. Риска подлежи на прогнозиране, анализ и управление.

Мерки за недопускане
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Предварително запознаване с дългосрочната и средносрочна прогноза за времето през

което ще се извършва основното почистване - почистване на прозорците външно.
Мерки за преодоляване
Промяна в последователността на дейностите по почистване съобразявайки се с 

климатичните условия -  тихо и слънчево време.
Б. Почистване при зимни условия.
Риск
Почистване при зимни условия -  снеговалеж и навявания. Риска подлежи на 

прогнозиране и управление.
Мерки за недопускане
Постоянно следене информацията за прогноза на времето. Предварително оборудване 

на обектите с необходимите снегопочистващи инструменти и материали. Провеждане на 
инструктаж за действие при снеговалеж и навявания. Своевременно почистване на падналия 
сняг и третиране с препарат против обледеняване.

Мерки за преодоляване
Осъществяване на постоянен контрол по снегопочистването и при необходимост 

привличане на допълнителни хора. Попълване на изразходваните материали.

ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ 
които ще доведат до повишаване на качеството на услугата

Дружеството има изградена функционираща структура на управление и контрол на 
дейностите по извършване на хигиенизирането на обекти не само на територията на гр. София 
но и в цялата страна и са следните:

Дружеството разполага с персонал които отговоря за трудовите взаимоотношения и 
водене присъствен отчет на служителите по обекти. Информацията за присъствието на даден 
обект се подава ежедневно от отговорниците на същите. Имайки предвид наличието на голям 
брой обекти за почистване, дружеството е извършило райониране на страната според 
разположението на обектите, като за всеки район има назначени отговорници на групи 
обекти. При всеки отговорник за района за които отговаря има изработен график за ползване 
на платените годишни отпуски на служителите, същият е съобразен с натовареността на 
даден обект (съгласно графика за извършване на основното/периодичното почистване). 
Дружеството има група от хигиенисти които изпълняват поръчки по заявка на клиенти и 
същите се използват да заместват служители ползващи годишната си отпуска или са в 
болничен.

При внезапно заболяване на даден служител или възникване на необходимост от 
отсъствие от работа, същият уведомява веднага отговорника на обекта, който от своя страна 
предприема действия по осигуряване на заместващ персонал, от групата за изпълнение на 
поръчки по заявка да се включи в изпълнение на услугата.

За недопускане на внезапно отсъствие на служители, дружеството има политика, която 
спазва при наемане на служители и от тях се изисква да представят референции от предишни 
местоработи, които се проверяват за достоверност и по този начин се намалява вероятността 
от подобни действия на служители.

За правилната употреба на консумативите и препаратите се осъществява коцтоолират 
по следния начин:

Всеки отговорник ще има подробен опис на количествата -и видоветеГпрепарати и 
консумативи, с който дружеството предлага да извършва почистванетоV^paкцеите т. едйз
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месец за всеки обект. Отговорникът е длъжен съгласно задълженията си да изпраща до склада
и координатора по договора, заявката за необходимите материали за всеки обект по 
електронен път и на хартиен носител за всеки следващ месец до 20 число. В интервала от пето 
до десето число на месеца по график се доставят материалите до съответния обект. 
Отговорника има за задача да контролира заяките си до самото пристигане на обекта.

За да се осъществява превантивен контрол на всяка заявка за консумативи и препарати, 
координатора по договора получава потвърждение, че заявката е изпълнена и доставена на 
дадения обект в заявените количества и видове. При възникнали нередности, се извършва 
доставка на материали по спешност.

От страна на склада също се изпраща ежедневна справка за извършените доставки в 
обектите, който има подробен опис на количеството препарати pi консумативи за извършване 
на ежедневното почистване в рамките на един месец за един обект.

На всеки служител преди да започне работа в даден обект се извършва инструктаж за 
обема от дейности, реда за извършване на ежедневното почистване, начина на използване на 
приспособленията за почистване, ползваните препарати,консумативи тяхния начин на 
употреба и дозировка, като по този начин се постига максимална чистота и ефективност на 
използваните материали.

Два пъти в годината се провеждат опреснителни курсове за контрол на използваните 
материали и консумативи, както и за запознаване с новостите в бранша.

Допълнителни дейности (услуги), свързани с предмета на поръчката извън описаните 
от Възложителя, без промяна на цената за услугата са:

- Почистване на паяжините в коридорите, стълбищата, фоайета, тоалетни, стаи, 
приемна, Ритуална зала, помещенията в Стоматологичната поликлиника и Областния 
информационен център -  на всени три месеца от подписване на договора;

- Почистване на трудно достъпни места в сградите — два пъти в годината -  април и ,
- Почистване на електрически ключове и контакти в помещенията -  един път на 

месец -  първи четвъртък от месеца.

Обосновка на предложението:
Предлаганите допълнителни дейности (услуги) спомагат за поддържане на хигиената в 

сградите на необходимото ниво. Почистването на паяжините придава на помещенията 
приветливост, простор и конфорт на служителите. Почистването на трудно достъпни места не 
позволява да се събира прах и мърсотия, образуване на плесен и мухал и но този начи се 
предпазват хората от развитие на алергични процеси и създаване на приятна работна 
обстановка. Редовното почистването на електрически ключове и контакти в помещенията 
спомага за подобряване на личната хигиена и предпазване на служителите от 
разпространение на зарази. Всичко това ще доведе до повишаване качеството на изпълнение 
на поръчката и поддържане на хигиената на необходимото ниво за пълноценно изпълнение на 
задълженията от служителите.

Ако бъдем избрани за изпълнители на поръчката сме длъжни:
- Да осигурим персонал за изпълнение на поръчката, при съобразяване със 

специфичната дейност и при спазване на всички установени изисквания, правила и 
нормативни актове;

- Да осигурим машини, съоръжения, технически средства и почистващи препарати, 
като качествот на услугата трябва да отговоря на здравните, хигиенните и професибнцаани 
изисквания за този вид дейност;

Гарантираме, че всички хигиенни, почистващи материали и препарати] изнорзвани 
за извършване на дейностите по почистване на сградите, предмет на наетолидия договор.
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отговорят на БДС и нормите на ЕС или еквиввалент. Ще се използват материали и препарати.
които са с доказан произход и качество с приложени сертификати или документи за 
съответствие.

- При извършване на дейностите ще се спазват правилата по охрана на труда, ше се 
осигури пълна безопасност на експлоатация на машините и съоръженията, както и да се 
осигури безопасност на служителите на общината и на гражданите.

- Да информира Възложителя за всички потенциални проблеми, които възникнат и 
биха могли да възникнат в хода на изпълнението на настоящия договор, като предложим 
адекватни решения за тях.

3. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, 
до изтичане на срока на договора.

4* Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора за 
изпълнение настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя.

5. Заявяваме, че сме запознати с изискванията за изпълнението съгласно Техническото 
задание, условията на финансиране, както и всички документи, приложени към 
документацията за обществената поръчка, и приемаме да изпълним всички задължения, 
произтичащи от обявените условия.

Приложено:
1. Индикативен План -График за изпълнение на дейностите и периодичност -  4 листа.
2. Списък на приспособленията и артикули за почистване -  4 лист.
3. Списък на препаратите, които ще се използват при изпълнение на поръчката -  1 

лист.

20.04.2017 г.

ПОДПИС
ПЕЧАТ

Радослав Павлов 
УПРАВИТЕЛ 

“Райт Клийнинг” ООД
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ИНДИКАТИВЕН ПЛАН - ГРАФИК

за изпълнение на дейностите и периодичност

ОТ: “Райт Клийнинг” ООД

№ дейност Време за 
изпълнение

периодичност забележка

Сградата на Общинска администрация - Смолян
ежедневно

1 Разделно събиране и 
изхвърляне на отпадъци от 
кошчетата за боклук от 
всяка стая в сградата

от 06:00 ч. 
до 08:30 ч.

ежедневно Ежедневно

2 Събиране и изхвърляне на 
отпадъци от кошчетата за 
боклук пред входовете на 
сградата

от 06:00 ч. 
до 08:30 ч 
от 16:30 ч. 
до 18:30 ч.

ежедневно Ежедневно

два пъти 
дневно

3 Прахосмукиране на мокет, 
забърсване с подходящ 
препарат на балатум и 
ламинат в офисите

от 06:00 ч. 
до 08:30 ч 
от 16:30 ч. 
до 18:30 ч.

Ежедневно Ежедневно

4 Забърсване на прах от 
достъпни места

от 06:00 ч. 
до 08:30 ч.

Ежедневно Ежедневно

5 Почистване на тоалетни 
- сутрин и вечер

през работно време от 
дежурната хигиенистка

от 06:30 ч. 
до 08:30 ч. 
от 16:30 ч. 
до 18:30 ч.

Ежедневно 
два пъти 
дневно

Ежедневно 
четири пъти 
дневно

09:30ч 
11:30ч 
13:30ч 
15:3 Ом.

6 Измиване с подопочиствагц 
автомат на общи площи - 

фоайета, коридори

от 16:30 ч. 
до 18:30 ч.

Ежедневно Ежедневно

7 Измитане и измиване на 
стълби - машинно и ръчно

от 16:30 ч. 
до 18:30 ч.

Ежедневно Ежедневно

8 Забърсване и
дезинфекциране на входни 
врати - стъкла и дограми

от 08:00 ч. 
до 17:30 ч.

Ежедневно Ежедневно
*
\

Един път седмично , _  . ____
1 Почистване на Ритуална 

зала, WC и коридор /източно
от 06:00 ч. 
до 08:30

Ежеседмичн
0

Ежеседмичн
0 .--------- :-

всЗкй
.у понеделник
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крило/, включително 
прахосмукиране, забърсваме 
с подходящ препарат, 
забърсване на прах от 
достъпни места, събиране и 
изхвърляне на отпадъци от 
кошчетата за боклук

ч./при 
необходимо 

ст от
дежурния
хигиенист/

Месечно
2 Изпиране на мокети и 

пътеки по план
от 16:30 до 
18:30 ч. /при 
необходимо 

ст от
дежурния
хигиенист/

един път 
месечно

един път 
месечно

След
съгласуване

с
възложителя

3 Почистване на ламперии от 06:00 ч. 
до 08:30 ч.

един път 
месечно

елин път 
месечно

втора :ряда 
от месеца

4 Почистване на лампиони от 06:00 до 
8:30

един път 
месечно

един път 
месечно

грети 
вторник от 

месеца
5 Измиване и полиране на 

кожени врати
от 16:30 ч. 
до 18:30 ч.

един път 
месечно

един път 
месечно

първи
четвъртък от

месеца
6 Почистване на Сесийна зала, 

включително
прахосмукиране, забърсване 

с подходящ препарат, 
забърсване на прах от 

достъпни места

от 06:00 до 
8:30 ч. /при 
необходимо 

ст от
дежурния
хигиенист/

един път 
месечно

един път 
месечно

последен 
петък на 
месеца

Годишно /след съгласуване с възложителя/
1 измиване на стъкла от 08:30 ч. 

до 17:30 ч.
два пъти в 
годината

два пъти в 
годината

април и 
септември

2 изпиране на мека мебел от 08:30 ч. 
до 17:30 ч.

два пъти в 
годината

два пъти в 
годината

април и 
септември

3 изпиране на тапицирани 
столове

от 08:30 ч. 
до 17:30 ч.

два пъти в 
годината

два пъти в 
годината

април и 
септември

4 запечатване на мраморни 
повърхности

при
необходимо

ст

два пъти в 
годината

два пъти в 
годината

април и 
септември в 

извън 
работно 

време
Сградата на Стоматологична поликлиника - Смолян

Ежедневно
1 Измитане и измиване на 

общи части -стълбища, 
коридори, фоаета

от 17:30 ч. 
до 19:30 ч.

Ежедневно Ежедневно 1
Л

-s1 S.
2 Събиране и изхвърляне на 

отпадъци от кошчетата за 
боклук

от 06:00 ч. 
до 08:30 ч.

Ежедневно Ежедневно
/

'

3 Забърсване на прах от 
достъпни места

от 17:30 ч. 
до 19:30 ч.

Ежедневно Ежедневно :

4 Почистване на тоалетни от 06:30 ч. Ежедневно Ежедневно -=---- --------------
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до 08:30 ч. 
от 17:30 ч. 
до 19:30 ч.

два пъти 
дневно

два пъти 
дневно

17:30ч.

Един път седмично
1 Измиване с подопочистващ 

автомат на общи площи - 
фоайета и коридори

от 16:30 ч. 
до 19:30 ч.

един път 
седмично

един път 
седмично

сряда

Два пъти седмично
1 Забърсване и

дезинфекциране на входни 
врати - стъкла и дограми

от 06:30 ч. 
до 08:30 ч.

два пъти 
седмично

два пъти 
седмично

вторник и 
четвъртък

Г одишно
1 измиване на стъкла от 17:30 ч. 

до 19:30 ч.
два пъти в 
годината

два пъти в 
годината

април и
септември

2 циклене на мраморни 
повърхности

от 17:30 ч. 
до 19:30 ч.

един път в 
годината

един път в 
годината

април

Офис на Областен информационен център - Смолян
Два пъти седмично

1 Събиране и изхвърляне на 
отпадъци от кошчетата за 

боклук

от 07:00 ч. 
до 08:30 ч. 

(при
необходимо

ст)

два пъти 
седмично 

(при
необходимо

ст)

два пъти 
седмично 

(при
необходимо с 

т)

вторник и 
четвъртък 

(при
не обходим ос 

т)
2 Забърсване на прах от 

достъпните места
от 07:00 ч. 
до 08:30 ч.

два пъти 
седмично

два пъти 
седмично

вторник и 
четвъртък

3 Измитане и измиване на 
помещенията

от 07:00 ч. 
до 08:30 ч.

два пъти 
седмично

два пъти 
седмично

вторник и 
четвъртък

Един път месечно
1 Забърсване и

дезинфекциране на входни 
врати - стъкла и дограми

от 07:00 ч. 
до 08:30 ч.

Един път 
месечно

Един път 
месечно

първия 
вторник от 

месеца
Годишно

1
L

измиване на стъкла от 07:00 ч. 
до 08:30 ч.

два пъти в 
годината

два пъти в 
годината

април и 
септември

Обосновка на предложеното време за изпълнение:

Предложеното време за изпълнение на отделните дейности е съобразено с работното 
време на общинската администрация.

Изхождайки от вида на обектите и обема от дейности които ще се извършват и 
изискванията на трудовото законодателство в страната, предложените х: гленисти са в 
състояние да изпълняват навреме и с необходимото качество дейностите по хигиенизиране на 
сградите.

Предложения екип на мобилната група е с различен състав и количество в зависимост 
от обема на изпълняваните дейности, съобразявайки се с времето х^обходймо за 
извършването им и да не възпрепятства работата на администрацията и да не се отразява на 
качеството.
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При възлагане на конкретни заявки от страна на Възложителя. стадия г; долавя на 
отговорника и той организира изпълнението им. При необходимост от допълнителни 
материали (почистващи препарати, приспособления и машини ) отговорника подава заявка 
до базата з гр. Пловдив. Уведомява ръководството на дружеството за поставената заявка и за 
необходимостта от допълнително съдействие за срочното и качествено изпълнение. 
Организира и контролира работата на персонала в процеса на изпълнение на заявката. След 
приключване на работата докладва на представител на Възложителя за изпълнената заявка, а 
в офиса на дружеството за резултатите и проблемите които е имал при итлъдн. где г; л.

Дата
Име и фамилия
Подпис на упълномощеното лице 
Длъжност
Наименование на участника

i 20/04/2617 г 
Радослав Павлов

.-"'X . ST
••■Управител

-  44Райт Клийнинг” ООД
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с  п  и  с  ъ  к

на техническото оборудване, приспособления и артикули /собствени/, 

с които ще се осъществява качествено услугите

Техника за почистване - собствена

№ Наименование марка характер ист ика Колччест  
so -1  рой

I Подопочистващ
автомат

FIMAP
Му50В

Машинно почистване 
на твърди подови 
настилки - полуавтомат, 
захранване акумулатор 
12/77 -2бр., Мощност на 
мотора- 560 W;
Скорост на въртене- 135 
rpm; работна ширина 
508 мм, обем на 
резервоара — 36 л., тегло 
152 кг.

т Щ М

1

2 Ръчно водима 
почистваща машина

Hakomatic В 
430

Машинно почистване 
на твърди и меки 
подови настилки 
захранване 230V/50 
Hz,акумулаторна - 
2x12V, Мощност 1,8 
kW, тегло без батерията 
76 кг.,брой четки 1, 
Резервоар за чиста 
вода-22л.

.. .

:
'0 '

'* 7 ,. ■

■

' Ц » . 

«  1 

: f

1

пJ Прахосмукачка PLAY STEEL 
215
Санифилтър

Машинно прахо- и 
водосмучене на твърди 
и меки подови 
настилки,захранване 
220V/50 Hz, Мощност 
на мотора 1500w; 
вместимост - 18 л.;тегло 
9 кг.

$

2

4 Подопочистваща
машина

Nilfisk SC 250 Машинно почистване 
на твърди подови 
настилки с подмитащ 
ефект, захранване 
230V/50 Hz, Мощност 
на мотора- 1200 W; 
Скорост на въртене- 350 
rpm; тегло 27 кг.
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Подопочистваща
машина

Nilfisk SC 100 Машината е подходяща 
за почистване на малки 
магазини, заведения за 
бързо хранене, хотели, 
захранване 220V- 240 V 
/50 Hz, Мощност на 
мотора 1OOOW, тегло - 
12 кг.

Екстрактор 
Двумоторна 
екстракторна машина

LAVORSOL 
AR1S IF

Машинно пране на 
тапицерии, мотори: 2 
обезшумени 
двустепенни 
мощност мотор: 2 х 
1200 W /2400, 
захранване: 220-240 
V-50-60 Hz, обем 
резервоар/прах/течност: 
77 1./34 1./47 1., помпа 
препарат: 2бр.х 48 W -  
0.7-1.2 1/min, 
тегло: 29.5 kg_________

Прахосмукачка Fan tom 
Promini 200М

Машинно прахосмучене 
на твърди и меки 
подови настилки, 
захранване 220V/50 Hz, 
Мощност на мотора 
1400W; Смукателна 
мощност - 260 W, 
Торбата за прах 
капацитет с вместимост 
- 10л.; обем на 
резервоара - 12л, тегло 
14,6 кг.

Прахосмукачка Fantom 
Promini 100М

Машинно прахосмучене 
на твърди и меки 
подови настилки, 
захранване 220V/50 Hz, 
Мощност на мотора 
1100W; Смукателна 
мощност - 280 W, 
Торбата за прах 
капацитет с вместимост 
- 15л.;тегло 11,2 кг.

Екстрактор Lavor GBP 
20

Машинно пране на 
килими, тапицерии и 
меки подови настилки, 
мотор 1200 w(max 1400 
w), пластмасов 
резервоар 20 литра, 
воден стълб 225 mbar, 
вакуум 52 литра/сек, 
тегло 9.5 кг
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10 Количка хигиенна 
с една кофа и преса 
за моп

Вместимост: 20 л. 
Размери :40/27/34

№#
? ь i'

1
% ' -it V

2

11 Количка хигиенна 
с две кофи и преса 
за моп

Вместимост: 30+30 л. 
Размери:74/44/50см. Щ '

3

12 Мултифункционална
стълба

Височинно почистване 
на стъкла, первази, 
осветителни тела и др.

Приспособления и артикули за почистване

№ Наименование м арш характеристика.
:; . . <

Собствено 
или наето

1 Стъклочистачка с 
телескопична дръжка

STUTZY Височинно почистване и 
измиване на прозорци

Собствено

2 Стъклочистачка STUTZY Почистване и измиване на 
прозорци

Собствено

3 Микрофибърни
кърпи

Микрофибърни
кърпи

Почистване на прах от офис 
мебели

Собствено

4 Микрофибърни 
кърпи за стъкла

Микрофибърни 
кърпи за стъкла

За ръчно почистване на стъкла 
и прозорци

Собствено

5 Домакински гъби Домакински гъби с 
канал

Влажно почистване на твърди 
миещи се повърхности

Собствено

6 Попивателни кърпи Попивателни кърпи Влажно почистване и 
подсушаване на миещи се 
повърхности

Собствено

7 Комплект метла и 
лопата

Метла и лопата Ръчно измитане на твърди 
подови настилки - метла с 
дълга пластмасова дръжка и 
лопата с дълга пластмасова 
дръжка

Собствено

8 Метла с дълга 
дървена дръжка

Метла с дълга 
дървена дръжка

За ръчно измитане на твърди 
подови настилки и дворно 
пространство

Собствено

9 Кофа с цедка Кофа с цедка 12л Влажно почистване на твърди 
подови настилки - овална 
кофа с цедка

Собствено

10 Моп за под с дръжка Моп тип въже с 
дръжка

Влажно почистване на твърди 
подови настилки - моп-въже

С обствецо

11 Приспособление за 
почистване на 
паяжини

Приспособление за 
почистване на 
паяжини

За ръчно почистване на 
паяжини 1

-----------------------------_!—z—

Собс\в;ено
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12 Приспоспбление за 
разбиване на 
заледени 
повърхности

Ледорабивач Ръчно разбиване на лед по 
прилежащите тротоарни 
пространства

Собствено

13 Ръчен абразив Абразив за ръчно 
почистване

Ръчно измиване на твърди 
настилки

Собствено

14 Пулверизатор Ръчен пуверизатор Дозиране и нанасяне на 
препарат

Собствено

15 Приспособление за 
почистване на сняг

Приспособление за 
почиистване на 
сняг

за ръчно почистване на сняг Собствено

16 Чували различни 
размери

Съберане на отпадъци Собствено

Забележка: Количествата приспособления и артикули за почистване са според 
потребностите.

20.04.2017 г. Подпис :..и.
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СПИСЪК

на почистващите препарати, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката

№
по
ред

Наименование марка произход характеристика

1 Препарат заръчно и машинно 
почистване на твърди подови 
настилки /мрамор, изкуствен 
мрамор, мозайка, ламиниран 
паркет, теракот, гранитогрес, 
балатум, вииилова настилка/

„Перлин“ - 
универсал

„Хим Комерс 
2009“ ЕООД

Универсална почистваща 
смес за почистване на 
твърди подови настилки -  
теракот, мозай ка, л ам и мат, 
балатум

2 Препарат за ръчно и машинно 
почистване на меки подови 
настилки и тапецерии

„Перлин“ - 
шампоан

„Хим Комерс 
2009“ ЕООД

Шампоан за почистване 
на меки подови настилки, 
тапецерии и килими

3 Препарат за почистване и 
дезинфекциране на всички 
санитарни прибори -  тоалетни 
чинии, клекала, писоари, 
умивалници и др.

„Перлин“ - 
WC gel

„Хим Комерс 
2009“ ЕООД

Химическа смес за 
почистване и 
дезинфекциране на 
тоалетни и фаянс

4. Препарат за почистване на 
прозорци

„Перлин“ „Хим Комерс 
2009“ ЕООД

Химическа смес за 
почистване на прозорци, 
гладки повърхности и др.

5 Препарат за дезинфекция „Алдекват“ „Живас“ ООД Препарат за дезинфекция 
на повърхности

6 Препарат за почистване и 
полиране на офис мебели

„POLO“ „Козмо Санайн ве 
дъш тиджарет“ 
ООД

Гланц за мебели

7 Препарат почистване за офис 
техника

Pronto Орбико България 
ЕООД

Препарат почистване за 
офис техника/с 
изключение на компютри 
и монитори/

8 Обезмаслител „Перлин“ „Хим Комерс 
2009“ ЕООД

Почистване на петна

13.04.2017 г. ПОДПИС.. ............ •* ..„.w.. . . . . .
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