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ПРОТОКОЛ № 1 
 

от отварянето, разглеждането, допускането, оценяването и класирането на 
постъпилите предложения в избор на изпълнител на поръчка за услуга по реда на Глава осма 
„а“ от ЗОП – чрез публична покана с предмет: „Комплексно почистване на 
административната сграда на Община Смолян, сградата на Стоматологичната 
поликлиника и Областен информационен център - Смолян“ , публикувана на сайта на 
община Смолян на интернет адрес:  http://www.smolyan.bg/bg/menu/fl/32 – профил на 
купувача и на Портала за обществените поръчки под уникален код ID 9039915 

 

Днес 27.03.2015 г., в 09.00 часа в зала № 343, находяща се на третия етаж в 
административната сграда на Община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. „България ” № 12, в 
изпълнение на Заповед № 486/19.03.2015 г. на Кмета на Община Смолян, се събра комисия в 
състав: 
   
 Председател:  
 Милена Хаджиева – ст. юрисконсулт в Дирекция ПНО 
 Членове: 

1. Инж. София Измирлиева – началник отдел „Общинска собственост“ в община Смолян. 
2. Васил Василев – гл. специалист в дирекция „АИОиОМП” в община Смолян. 
 
Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 101г 

от Закона за обществените поръчки /ЗОП/. 
 Членовете на комисията представиха декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 
2 – 4 от ЗОП, които са приложени към настоящия протокол. 
 Комисията направи съобразно изготвения регистър за подадени оферти следните  

 
К О Н С Т А Т А Ц И И: 

1. Регистрирани предложения – 4 бр., както следва: 
 

№ 
 

Наименование на участника 
Регистрационен 
 номер на 
предложението 

Дата на 
получаване на 
предложението 

Час на 
получаване 
на 
предложени
ето 

1. 
 

„СМОЛЯН СЕРВИЗ” ЕООД ДЛ 002234 26.03.2015 г.               09:11 ч. 

 
2. 

„ЛУКСИМА ГРУП“ЕООД     
 

ДЛ 002244 26.03.2015 г. 10:17 ч. 

 
3. 

„РАЙТ КЛИЙНИНГ“ООД ДЛ 002245 26.03.2015 г. 10:20 ч. 

 
4. 

„ЙОАНА 007“ООД ДЛ 002264 26.03.2015 г. 12:18 ч. 
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2. Подадените оферти са постъпили в срока, определен в публичната покана. 
3. Представените пликове са с ненарушена цялост.  
4. При отваряне на офертите не присъстваха участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и 
други лица. 

5. След като установи редовността на постъпването на предложенията комисията 
пристъпи към разглеждане на изискуемите документи, изчерпателно изброени в Изисквания към 
участниците и указания за подготовка на офертата - Приложение № 2 към публичната покана – 
действие, представляващо допускане до участие в процедурата. 

6. Допустимостта на участниците беше преценена съобразно изискванията на  
Възложителя, посочени в публичната покана и приложенията към нея и ЗОП. Наличието и 
редовността на представените от участниците документи и съответствието с минималните 
административни и технически изисквания за допустимост са както следва: 

 
6.1. В документите на участника „СМОЛЯН СЕРВИЗ” ЕООД, гр. Смолян не са 

налице липси и несъответствия с изискванията за подбор или с други критерии на 
възложителя. 

От участника „СМОЛЯН СЕРВИЗ” ЕООД,  гр. Смолян са представени всички 
изискуеми от възложителя документи за подбор съгласно т.6 на раздел III „ Указания за 
подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 
офертата, неразделна част, представляваща Приложение 2 към публичната покана, и същите са 
редовни. Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 
допустимост, закрепени в т.2  на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от 
Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част, 
представляваща Приложение 2 към публичната покана. 

6.2. В документите на участника „ЛУКСИМА ГРУП“ЕООД, гр. София не са налице 
липси и несъответствия с изискванията за подбор или с други критерии на възложителя. 

От участника „ЛУКСИМА ГРУП“ЕООД, гр. София са представени всички изискуеми 
от възложителя документи за подбор съгласно т.6 на раздел III „ Указания за подготовка на 
офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 
част, представляваща Приложение 2 към публичната покана, и същите са редовни. Офертата на 
участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, закрепени в т.2  
на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и 
указанията за подготовка на офертата, неразделна част, представляваща Приложение 2 към 
публичната покана. 

6.3. В документите на участника „РАЙТ КЛИЙНИНГ“ООД, гр. София не са налице 
липси и несъответствия с изискванията за подбор или с други критерии на възложителя. 

От участника „РАЙТ КЛИЙНИНГ“ООД, гр. София са представени всички изискуеми 
от възложителя документи за подбор съгласно т.6 на раздел III „ Указания за подготовка на 
офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 
част, представляваща Приложение 2 към публичната покана, и същите са редовни. Офертата на 
участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, закрепени в т.2  
на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и 
указанията за подготовка на офертата, неразделна част, представляваща Приложение 2 към 
публичната покана. 

6.4. В документите на участника „ЙОАНА 007“ООД, гр. Шумен не са налице липси и 
несъответствия с изискванията за подбор или с други критерии на възложителя. 

От участника „ЙОАНА 007“ООД, гр. Шумен са представени всички изискуеми от 
възложителя документи за подбор съгласно т.6 на раздел III „ Указания за подготовка на 
офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна 
част, представляваща Приложение 2 към публичната покана, и същите са редовни. Офертата на 
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участника отговаря на всички минимални технически изисквания за допустимост, закрепени в т.2  
на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и 
указанията за подготовка на офертата, неразделна част, представляваща Приложение 2 към 
публичната покана. 

 
А. Въз основа на направените констатации комисията единодушно 
 

Р Е Ш И: 
 

Допуска до разглеждане на техническите и ценовите оферти в избор на изпълнител на 
поръчка за УСЛУГА по реда по реда на Глава осма „а“ от ЗОП чрез публична покана с предмет: 
„Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян, сградата на 
Стоматологичната поликлиника и Областен информационен център - Смолян“ , следните 
участници: 
 

1. „СМОЛЯН СЕРВИЗ” ЕООД, гр. Смолян  
2. „ЛУКСИМА ГРУП“ЕООД, гр. София 
3. „РАЙТ КЛИЙНИНГ“ООД, гр. София 
4. „ЙОАНА 007“ООД, гр. Шумен 

 
7. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите и ценовите оферти на 

допуснатите участници, като бяха направени следните констатации: 
Председателят на комисията оповести предложените от участниците технически оферти и 

цени за изпълнение, като членовете на комисията се подписаха на техническите и ценовите 
предложения. 

Комисията провери пълнотата на ценовите и техническите оферти и верността и точността 
на извършените калкулации. 

След като разгледа ценовите и техническите оферти и извърши, съответните изчисления и 
анализи, комисията направи следните КОНСТАТАЦИИ: 

 
7.1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА 

 „СМОЛЯН СЕРВИЗ” ЕООД, гр. Смолян: 
• Техническа оферта, изготвена по образец съгласно Приложение № 1, съдържащо 

разработени от участника: 
1. Работна програма за изпълнение на дейностите; 
2. Списък на препаратите, които ще се използват при изпълнение на поръчката; 

 
Оферта по същество: 

� Работна програма за изпълнение на дейностите; 
I. Административна сграда на Община Смолян 
1. Ежедневно: 
1.1. Събиране и изхвърляне на отпадъци от кошчетата за боклук от всяка стая в сградата - 
разделно; 
Работата се извършва от персонала, който използва специализирани Х-образни колички, с 
колела, за изхвърляне на хартия и боклук. В последствие се осъществява разделното 
изхвърляне на отпадъците в контейнери за разделно събиране извън сградата на общината. 
Извършва се сутрин и вечер преди и след работно време на общината. Персоналът е 
разпределен по етажите и всеки хигиенист отговаря за приблизително равен брой стаи. 
Половината от тях обработва сутрин, а втората половина - вечер. По този начин се цели 
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равномерното натоварване на хигиенистите, максимална ефективност на работата и 
синхронизация на процеса във времето. 
1.2. Събиране и изхвърляне на отпадъци от кошчетата за боклук пред входовете на 
сградата; 
Работата се извършва от персонала, който използва специални контейнери с колелца, в които 
събира отпадъците от кошчетата пред входовете на сградата на общината и ги и изхвърля в 
предвидените за целта кофи извън сградата. Събирането и изхвърлянето на отпадъците от 
кошчетата за боклук пред сградата на общината става периодично в рамките на работния ден 
от дежурният хигиенист. Вечер, след приключване работата на хигиенистите се прави 
последно за деня почистване на кошчетата. 
1.3. Прахосмукиране на мокет, забърсване с препарат на балатум и ламинат в офисите; 
Работата се извършва сутрин и вечер от всички хигиенисти. Всеки хигиенист разполага с 
персонална прахосмукачка. Това позволява неговата мобилност и висока ефективност на 
работата. Филтрите на прахосмукачките се сменят на всяка седмица, а самите машини се 
проверяват от техническо лице периодично всеки месец. Използват се професионални 
прахосмукачки за прахосмукирането NILFISK на мокети с двойни филтри, което намалява 
запрашаването и същите са със занижени показатели за шум. Те са енергоспестяващи. 
- Прахосмукиране и измиване на твърди подови настилки в офисите - ламинат и 
балатуми. Прахосмукирането се извършва от всички хигиенисти с персоналните им 
прахосмукачки.Прави се преди и след работното време на общината. 
- Измиването на твърди подови настилки в офисите става посредством специализирани 
двукофови колички с преса и мопове. Моповете са специално обозначени са мокро 
почистване и подсушаване. За измиването на подовите повърхности се използва препарат 
Best и Beta new . Прави се от всички хигиенисти преди и след работно време на общината, 
съобразно разпределението на стаите. За отстраняване на силни петна и замърсявания се 
използва спрей Easy Buff. Повърхността се напръсква, изчаква се 5-7 минути и се забърсва 
със суха кърпа. 
 Примерна технология на почистване на офис: проветряване, измитане/прахосмукиране на 
пода, забърсване на прах по мебелите и первазите, затваряне на прозорците, измиване на 
пода. 
- Измиване на твърди подови настилки - коридори, санитарни помещения. Измиването 
на твърдите подови настилки по коридорите става от отговорника на хигиенистите със 
специализирана машина за постигане блясък – К300. Коридорите се измиват преди или след 
работното време на администрацията. Използват се препарат Kittersan. Измиването на 
твърдите подови повърхности в санитарните помещения става от хигиениста на етажа 
сутрин, след почистването на съответното помещение. Използва се препарат Jet за основното 
измиване и дезинфекция. 
1.4. Забърсване на прах от достъпни места; 
Използват се микрофибърни кърпи в различни цветове. Синя - за най-ниската зона в офиса, 
червена - за средната височинна зона в офиса и жълта - за най-високата зона в офиса. Също 
така се използват и специални телескопични удължители, с чупещи се накрайници за 
труднодостъпни места. 
1.5. Почистване на тоалетни; 
Работата по основното почистване на санитарните помещения се извършва сутрин, като се 
използват специализирани двукофови колички с преса. Използват се четири вида мопове със 
специални обозначения за мокро почистване и подсушаване. Основният препарат е Est Plus - 
за поддържане на повърхности в банята, подходящ за ежедневна употреба, с дезинфекциращ 
ефект. Като вариант на препарата може да се използва и К320. 
Работата се извършва от хигиениста, който отговаря за етажа.  



                                  5

Забележка: Моповете са с различно обозначение в зависимост от зоните за обработка - 
офиси, коридори, санитарни помещения. Със всеки моп се използва съответен хигиенен 
препарат. 
Работата включва измиване и дезинфекция със специализирани препарати на под, тоалетна 
чиния, писоар, мивка, стени - основна обработка веднъж дневно сутрин, периодично 
обслужване на 1-2 часа през работно време от дежурен служител. През деня се попълва 
специален чек-лист след всяка обработка, като по този начин се следи регулярността на 
процеса. 
- Измиване с подопочистващ автомат на общи площи - фоайета, коридори; 
Работата се извършва сутрин преди или вечер след работно време на общината с 
подопочистващ автомат - К3000/К3540/К/К4000. 
Използваната техника има висока производителност това определя качеството и обема на 
извършваната услуга. Използват се специални препарати.- Kittersan. Препаратът Magic gress 
се използва при установяване на тежки замърсявания по повърхностите и при голям трафик 
на хора. Където има запечатани повърхности се използва препарат за измиване, подхранване 
и защита. По този начин се гарантира по-дълъг живот на обработваните повърхности. 
Извършва се от отговорника/хигиенист. 
1.6. Измитане и измиване на стълби - машинно и ръчно; 
Работата се извършва след работно време. За машинното измиване се използва 
подопочистващ автомат, а за ръчното - двукофови колички и мопове. Използват се съответни 
препарати. 
1.7. Забърсване на входни врати - стъкла и дограми 
Работата се извършва преди или след работно време и поддържащо през деня от дежурен 
хигиенист. Използват се съответни препарати и кърпи. Препарат за стъкла - Unger, за 
дограма - Beta new. 
2. Един път седмично: 
2.1. Почистване на Ритуална зала (източно крило), включително прахосмукиране, 
забърсване с подходящ препарат, забърсване на прах от достъпни места, събиране и 
изхвърляне на отпадъци от кошчетата за боклук. 
Извършва се през работно време, когато залата не е ангажирана. Предварително се прави 
съгласуване със служебните лица за достъп, съобразно заетостта й. При необходимост от 
извънредна реакция - човек от персонала е на разположение и се реагира в максимално 
кратко време. Използват се прахосмукачки с двойни филтри - Nilfisk, двукофови колички за 
почистване, микрофибърни кърпи с различен цвят за забърсване на съответните 
повърхности, както и препарати, съобразени с третираните такива - за стъкла - Unger, за 
дърво - Pronto, за PVC - Beta new. Събирането и изхвърлянето на отпадъците от кошчетата 
става посредством Х-образни колички. Работата се извършва от дежурния хигиенист, 
подпомогнат от отговорника/хигиенист. 
3. Месечно: 
3.1. Изпиране на мокети и пътеки по план; 
Планът се съгласува с възложителя. Извършва се в неработни дни. Прави се оглед и оценка 
на степента на замърсеност. Предлага се график в зависимост от обема и замърсеността. 
Площите се прахосмукират с прахосмукачки Nilfisk. Обработват се силно замърсените места 
със специален препарат - Presspoter. Третират се с високоскоростна еднодискова машина до 
получаване на необходимия ефект. Използва се специален шампониращ препарат, 
абсорбиращ замърсеността - Scud. След това се използва екстарктор със специален 
почистващ препарат, който убива пяната и почиства отново повърхността - Axis. С 
ексрактора се изсмуква получената замърсена субстанция и се постига желания ефект. След 
изсъхване на текстилната повърхност се прахосмукира със специална четка за сресване на 
текстила. Като резервен вариант на препарат може да се използва и Moquette brain,с който се 
постига качествено почистване и дълготраен аромат. 
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Работата се извършва от хигиениста/отговорник. 
Като възможна алтернатива предлагаме и извършването на пране на мокети по сух метод. 
Представлява машинно втриване с еднодискова машина с мека четка на абсорбиращи 
специални влажни трици. Експозиция от 7 до 10 минути. Следва абсорбиране на триците и 
изсмукването им с прахосмукачка със сух накрайник. Със суха четка повърхността се сресва. 
По този начин се реагира много бързо на инцидентно възникнал проблем. Способът може да 
се прилага и с цел - пестене на време, поради това, че на практика е необходимо много малко 
време - от порядъка на 30 мин. За получаване на суха повърхност. 
3.2. Почистване на ламперии; 
Повърхностите се забърсват ръчно с влажни микрофибърни кърпи, подсушават се и с 
пулверизатор се нанася специална подхранваща субстанция - Blitz и Pronto . Извършва се в 
неработни дни. 
3.3. Почистване на лампиони; 
Извършва се ръчно със съответните пособия Използват се микрофибърни кърпи, специални 
телескопични удължители, стълби за труднодостъпни места. Извършва се в неработни дни. 
3.4. Измиване и полиране на кожени врати 
Извършва се ръчно с влажни кърпи. Третират се със специален препарат за подхранване и 
запечатване на кожата - Извършва се в неработни дни. Използва Leader soap. 
3.5. Почистване на Сесийна зала , включително прахосмукиране , забърсване с подходящ 
препарат, забърсване на прах от достъпни места. 
Извършва се през работно време, когато залата е свободна, след предварително съгласуване. 
Използват се прахосмукачки с двойни филтри, двукофови колички за почистване, 
микрофибърни кърпи с различен цвят за забърсване на съответните повърхности, както и 
препарати, съобразени с третираните такива. Събирането и изхвърлянето на отпадъците от 
кошчетата става посредством Х-образни колички. Използваните пособия спомагат за 
ефективно и качествено извършване на работата. Подпомага се разделното събиране и 
изхвърляне на отпадъците. Извършва се от дежурния хигиенист и от хигиениста/отговорник. 
4.Годишно: 

4.1. 2 пъти измиване на стъкла; 
Със специални приспособления - телескопи, мечета и пера, Скелета и стълби за по-трудно 
достъпни места. Специализиран препарат за измиване на стъкла - Unger и оставяне на 
защитна емулсия. Извършва се преди и след работно време на общината и по график от 
всички хигиенисти. 

4.2. 2 пъти изпиране на мека мебел; 
Прави се оценка на замърсеността и количеството на мека мебел, подлежаща на пране. 
Прави се график за извършването на дейността. Работата се извършва в неработни дни. 
Третирането става с екстрактор със специален препарат за текстилни повърхности - Scud. 
След третирането мебелите се подсушават. Изпирането се извършва от 
хигиениста/отговорник, подпомаган от останалите хигиенист. 

4.3. 2 пъти изпиране на тапицирани столове; 
Прави се оценка на замърсеността и количеството на тапицирани столове, подлежащи на 
пране. Прави се график за извършването на дейността. Работата се извършва в неработни 
дни. Третирането става с екстрактор със специален препарат за текстилни повърхности - 
Scud. След третирането столовете се подсушават. Изпирането се извършва 
от хигиениста/отговорник, подпомаган от останалите хигиенисти. 

4.4. 2 пъти запечатване на мраморни повърхности 
Извършва се оглед на повърхностите. Прави се основно измиване със специална еднодискова 
двускоростна машина. Използват се абразивни падове - черен, зелен и червен. След 
третиране със всеки вид пад се прави подсушаване с водосъбираща машина. Нанася се 
защитна емулсия ръчно с пулверизатор и специализиран моп - Omega plus. Операцията се 
повтаря 3 пъти. Накрая се прави полиране с висока скорост с жълт и с бял пад. Запечатването 
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на повърхностите се прави през неработни дни. Извършва се от хигиениста/отговорник с 
помощта на останалите хигиенисти. 
5. Разпределение на дейностите по почистването и поддръжката на общите части на 
сградата на Община Смолян 

5.1. Хигиенист 1 - ежедневно почистване и измиване на работни стаи ет. 4, фоайета и 
коридори, тоалетна на ет. 4, на 3 работни стаи от ет. 1 

5.2. Хигиенист 2 - ежедневно почистване и измиване на работни стаи ет.З, фоайета и 
коридори, тоалетна на ет. 3, на 6 работни стаи от ет.1 

5.3. Хигиенист 3 - ежедневно почистване и измиване на 27 работни стаи ет. 2, на 1 тоалетна. 
5.4. Хигиенист 4-ежедневно почистване и измиване на 27 работни стаи ет.2, на 1 тоалетна. 
5.5. Хигиенист 5 - ежедневно почистване и измиване на работни стаи ет.1, на 3 тоалетни, 30 

работни стаи, фоайета и коридори на ет.1. 
5.6. Хигиенист 6 - ежедневно почистване на стълбища - централни, коридори на целия втори 

етаж, измиване с подопочистващ автомат на фоайета и коридори. Същият е и отговорник  
5.7.Осигуряване на дежурен хигиенист. Дежурствата стават на ротационен принцип от 
всички хигиенисти. Той осигурява поддържане на хигиената на всички санитарни възли през 
деня, попълва чек-лист за извършените обработки, почиства сесийна зала - поддържащо и 
фоайе по време на заседания на Общинския съвет, изпълнява и др. задачи при възникнала 
необходимост. Периодично проверява, събира и изхвърля отпадъци от кошчета за боклук 
пред входовете на сградата. 
При необходимост от спешна реакция уведомява отговорника, който има задължение да 
създаде необходимата организация за бърза реакция. 
ІІ. Сградата на стоматологична поликлиника - гр. Смолян - общи части 
1. Ежедневно 
1.1 .Измитане и измиване на общи части - стълбища, коридори, фоаета. 
Почистване на общите площи - измита се ръчно. Ръчно се измиват стълбищните площадки в 
края на работното време. Използва се двукофова количка с преса, мопове и съответен 
препарат Unger. Прави се преди работно време и периодично през деня. 
1.2. Събиране и изхвърляне на отпадъци от кошчетата - периодично, основно вечер след 
края на работния ден. Използва се Х-образна количка за по-голяма ефективност. 
1.3. Забърсване на прах от достъпни места - в края на работното време. Използват се 
съответни микрофибърни кърпи, с определен цвят в зависимост от третираната повърхност. 
За по-трудно достъпните места се използва телескоп с чупещ се накрайник. 
1.4. Почистване на тоалетни - Работата включва измиване и дезинфекция със 
специализирани препарати на под, тоалетна чиния, мивка, стени - основна обработка веднъж 
дневно сутрин, периодично обслужване на 1-2 часа през работно време. Използва се 
специализирана двукофова количка, която определя висока производителност и качество, 
както и улеснение на персонала при извършване на работата. Препарат Est plus. 
Дейността се извършва от Хигиенист 7. 
2. Един път седмично 
2.1. Измиване с подопочистващ автомат на общи площи - фоайета и коридори; 
Работата се извършва в неработни дни с подопочистващ автомат - К3000. Използва се 
съответен препарат за измиване на подовите повърхности - Unger. Работата се извършва от 
Хигиенист 6 през неработно време. 
3. Два пъти седмично - забърсване на входни врати - стъкла и дограми. 
Използват се микрофибърни кърпи и специализирани препарати за стъкла и дограма - Unger 
и Beta new. Извършва се преди работно време. 
4. Годишно 
2 годишно се извършва измиване на стъкла. За целта се използват специализирани препарати 
и пособия. За труднодостъпните участъци се използват стълби, телескоп с чупещ се 
накрайник. 
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4.2. 1 пъти циклене на мраморни повърхности 
Извършва се оглед на повърхностите. Основно измиване със специална еднодискова 
двускоростна машина. Използват се абразивни падове - черен, зелен и червен. След 
третиране със всеки вид пад се прави подсушаване с водосъбираща машина. Извършва се от 
хигиенист 6. Прави се в неработно време. 
III.  Сградата на Областен информационен център - Смолян 
1. Два пъти седмично: 
1.1. събиране и изхвърляне на отпадъци от кошчетата за боклук. Използва се Х-образна 
количка за улесняване на процеса. Прави се през работно време с оглед възможност за 
достъп / през обедната почивка и след предварително съгласуване. Хигиенист 6. 
1.2. Забърсване на прах от достъпните места. Използват се микрофибърни кърпи за 
съответните повърхности - съобразени цветово с височинността на третираните 
повърхности. Прави се в работно време с оглед възможен достъп и предварително 
съгласуване. 
1.3. Измитане и измиване на помещенията. 
За измитането се използва прахосмукачка Nilfisk с двоен филтър за намаляване на шума и 
запрашеността. Измиването става с двукофова количка с преса и препарат Blitz. Прави се 
през работно време с оглед възможен достъп и след предварително съгласуване. 
1.2. Почистване на тоалетна - Работата включва измиване и дезинфекция със 
специализирани препарати на под, тоалетна чиния, мивка, стени. Прави се през работно 
време. Препарат Est plus. 
Дейностите се извършват от Хигиенист 6. 
2. Един път месечно: 
2.1. забърсване на входни врати - стъкла и дограми. 
Използват се микрофибърни кърпи и специализирани препарати за стъкла и дограма. 
Извършва се през работно време с оглед възможен достъп и след предварително съгласуване. 
Дейностите се извършват от Хигиенист 6. 
3. Годишно: 
3.1. 2 пъти измиване на стъкла 
Със специални приспособления - телескопи, мечета и пера, стълба за по-трудно достъпни 
места. Специализиран препарат за измиване на стъкла и поставяне на защитна емулсия 
Unger.Дейностите по почистването на ОИЦ - Смолян се извършват от Хигиенист 6. 
IV.  Метод на организация и контрол на извършваните дейности 
При извършването на горепосочените дейности общо заетия персонал е 7 човека, 1 
отговорник и чистач и 6 чистачки. В сградата на общината работят 6 чистачи, а в сградата на 
стоматологичната поликлиника - 1 чистач. Сградата на Областния информационен център се 
поддържа от един от чистачите в общината, който е и отговорник. Контролът по 
изпълнението в процеса на работа се осъществява текущо от отговорника. Ежедневно 
отговорникът попълва чек-лист за извършените операции. Ежедневно се извършва 
инструктаж за безопасност при работа. Периодично отговорникът запознава хигиенистите с 
нови препарати и пособия, внедрявани в процеса. Отговорникът поддържа връзка с 
представител на възложителя, като съгласува с него графици за извършване на специфични 
дейности, които налагат такива. Отговорникът, заедно с представител на възложителя, 
приемат текущо извършената работа. 
V. Реакция при отказ или инцидент с техническото оборудване. 
Отговорникът ежедневно проверява техническото състояние на използваната техника. 
План за действие при заместване и ремонт на дефектирала техника: 
1. установяване на повредата 
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2. преценка за възможен ремонт на място и провеждането му от техническо лице; 
Отговорникът е с техническо образование и е компетентен да отстранява възникнали 
дефекти. 
3. при невъзможност за отстраняването им, фирмата има сключен договор с „Анди” 
ООД, която има ангажимент да отстрани дефекта в най-кратък срок и предоставя 
специализиран сервиз. Същата прави профилактични прегледи на техниката на 6 месеца. 
4. Поради взаимната заменяемост на използваната техника, и поради факта, че 
разполагат с по-големи количества техника (машини, прахосмукачки) от необходимия 
минимум в поръчката, дефектиралата машина се замества от някоя от другите свободни, до 
отремонтирането й. Ако и това се окаже невъзможно, фирмата може да наеме съответната 
техника от свои партньори. 
5. Ежедневно се проверява изправността на ръчния инструментариум. При повреда на 
ръчния инструментариум- разполагат с резервен такъв и същия влиза в употреба, като 
моментално се закупува нов такъв като резерв. 
Ежедневно се осъществява контрол на наличните количества препарати, както и спазването 
на инструкциите при ползването им. Всички притежават сертификати. Целта е оптимално 
разходване на препаратите, както и безопасност на хигиенистите. 
Хигиенистите при работа задължително използват лични предпазни средства. 
Хигиенистите на кандидата са професионалисти с дългогодишен опит в тази сфера, високо 
мотивирани, с чувство за отговорност и екипност. 
 

� Списък на препаратите, които ще се използват при изпълнение на поръчката 
За почистване на подови повърхности: 
1. Best - универсален обезмаслител за тежки замърсявания на подове, стени и др. 
2. Fun Ball - мощен обезмаслител. Бързо премахва петна от мазнини, мастило, маркери, 
следи от обувки, остатъци от лепило от всяка повърхност 
3. Easy Buff - емулсия за почистване посредством спрей. Премахва следи от обувки, 
възстановява драскотини и възвръща блясъка. 
За запечатка на мраморни повърхности: 
4. К320 - за почистване на киселинно устойчиви повърхности, бани, тоалетни и др. 
5. Omega Plus - запечатка на основата на акрилен подов лак. Осигурява блясък и „Мокър 
ефект”. Перфектна устойчивост на износване и трафик. Притежава антихлъзгащ ефект 
За пране на мокети и мека мебел: 
6. Scud - нископенлив почистващ препарат 
7. Axis - препарат за пране на килими с екстактор и без остатъци. Почиства в дълбочина 
8. Moquette brian - високо концентриран шампоан за килими и мокети, образува богата, 
активна и суха пяна , която осигурява лесно и качествено почистване с дълготраен аромат. 
9. Presspoter - препарат за третиране на упорити петна 
За дълбочинно почистване на мраморни повърхности: 
10. Magic gress - Обезмаслител за почистване на микропорьозни повърхности, подложени 
на тежък трафик. За машинно приложение. 
За почистване дограми и др. твърди повърхности 
11 .Blitz - силно ароматизиран, концентриран, неутрален препарат за водоустойчиви 
повърхности 
12. Deodor - за третиране на водоустойчиви повърхности 
13. Beta new - за водоустойчиви повърхности - PVC, гума, линолеум 
14. Pronto - за дървени и ламинирани повърхности. 
За почистване и дезинфекция на WC 
15. Jet- за основно почистване на бани и тоалетни 
16. Est Plus - за поддържане на повърхности в банята, подходящ за ежедневна употреба, с 
дезинфекциращ ефект 
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17. Kittersan - универсален почистващ препарат 
За почистване на стъкла: 
18. Unger - препарат за стъкла. 
 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА „СМОЛЯН 
СЕРВИЗ” ЕООД, гр. Смолян: 
• Ценова оферта, изготвена по образец съгласно Приложение № 2. 
 
ЦЕНОВА ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 
• Предлагана обща годишна цена за изпълнение на дейностите, включени в обхвата 
на настоящата обществена поръчка, в размер на: 
63588,00 лева /словом шестдесет и три хиляди петстотин осемдесет и осем лева / без  
ДДС, формирана на база следните цени за почистване на отделните сгради, както следва: 

• За комплексно почистване на административна сграда на Община Смолян обща 
сума в размер на  53688,00 /словом петдесет и три хиляди шестстотин осемдесет и 
осем лева/ лв., без ДДС за 12/дванадесет/ месеца. 

• За комплексно почистване на сградата на Стоматологичната поликлиника обща 
сума в размер на 8400,00 /словом осем хиляди и четиристотин лева/ лв., без ДДС за 
12/дванадесет/ месеца. 

• За комплексно почистване на сградата на Областен информационен център - 
Смолян обща сума в размер на 1500,00 /словом хиляда и петстотин/ лв., без ДДС за 
12/дванадесет/ месеца. 

 
7.2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА  

 „ЛУКСИМА ГРУП“ЕООД, гр. София: 
• Техническа оферта, изготвена по образец съгласно Приложение № 1, съдържащо 

разработени от участника: 
1. Работна програма за изпълнение на дейностите; 
2. Списък на препаратите, които ще се използват при изпълнение на поръчката; 

 
Оферта по същество: 

� Работна програма за изпълнение на дейностите; 
І. Сградата на Общинска администрация - Смолян 
Ежедневно: 
- Разделно събиране и изхвърляне на отпадъци от кошчетата за боклук от всяка стая в 
сградата; 
- Събиране и изхвърляне на отпадъци от кошчетата за боклук пред входовете на 
сградата. 
- Прахосмукиране на мокет, забърсване с подходящ препарат на балатум и ламинат в 
офисите; 
- Забърсване на прах от достъпни места; 
- Почистване на тоалетни - четири пъти на ден и при необходимост от дежурната; 
- Измиване с подопочистващ автомат на общи площи - фоайета, коридори; 
- Измитане и измиване на стълби - машинно и ръчно; 
- Забърсване на входни врати - стъкла и дограми 
Ежедневното почистване ще се извършва от седем хигиенисти от 6:00 до 8:30 часа и 16:30 
до 18:30 часа, както следва: 
- На първия етаж от две хигиенистки; 
- На втория етаж от две хигиенистки; 
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- На третия етаж от една хигиенистка; 
- На четвъртия етаж от една хигиенистка; 
- Стълбищата и прилежащите площи на сградата ще се почистват от хигиенистите на 
трети и четвърти етаж. 
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 /източно крило/, включително прахосмукиране, забърсване с 
подходящ препарат, забърсване на прах от достъпни места, събиране и изхвърляне на 
отпадъци от кошчетата за боклук. 
Дейностите ще се извършват от хигиениста отговорен за съответния етаж за времето от 6:00 
до 8:30 часа и 16:30 до 18:30 часа и при необходимост от дежурния хигиенист. 
Месечно: 
- Изпиране на мокети и пътеки по план - след съгласуване с възложителя в извън 
работно време; 
- Почистване на ламперии - втори вторник от месеца; 
- Почистване на лампиони - трета сряда от месеца; 
- Измиване и полиране на кожени врати - първи четвъртък от месеца; 
- Почистване на Сесийна зала, включително прахосмукиране, забърсване с подходящ 
препарат, забърсване на прах от достъпни места - последен петък на месеца. 
Дейностите ще се извършват от хигиениста отговорен за съответния етаж за времето от 6:00 
до 8:30 часа и 16:30 до 18:30 часа и при необходимост от дежурния хигиенист. 
Годишно: 
- 2 пъти измиване на стъкла - април и септември; 
- 2 пъти изпиране на мека мебел - април и септември; 
- 2 пъти изпиране на тапицирани столове- април и септември; 
- 2 пъти запечатване на мраморни повърхности- април и септември. 
Дейностите се извършват от наличните хигиенисти подпомогнати от хигиенисти от други 
обекти на фирмата работещи в района, след съгласуване с възложителя. 
Зареждането с необходимите препарати, приспособления и подмяна на дефектирали 
машините ще се извършва след направена заявка за срок от два дни. 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, попивателни кърпи, ръчен абразив, микрофибърни 
кърпи, чували за смет и машините споменати в техническото оборудване) и препарати -
съгласно списъка, ще има осигурено фирмено облекло. 
 ІІ. Сградата на Стоматологична поликлиника - Смолян - общи части 
Ежедневно: 
- Измитане и измиване на общи части -стълбища, коридори, фоаета; 
- Събиране и изхвърляне на отпадъци от кошчетата за боклук; 
- Забърсване на прах от достъпни места; 
- Почистване на тоалетни - четири пъти на ден и при необходимост от дежурната; 
Дейностите се извършват от един хигиенист от 6:00 до 8:30 часа и 16:30 до 18:30 часа. Ще 
бъде осигурен дежурен хигиенист за работното време на поликлиниката. 
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: 
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- Забърсване на входни врати - стъкла и дограми 
Дейността се извършва от дежурен хигиенист. 
Годишно: 
- 2 пъти измиване на стъкла - април и септември; 
- 1 път циклене на мраморни повърхности - април. 
Дейността се извършва от наличните хигиенисти, след предварително съгласуване с 
Възложителя. 
Зареждането с необходимите препарати, приспособления и подмяна на дефектирали 
машините ще се извършва след направена заявка за срок от два дни. 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, попивателни кърпи, ръчен абразив, микрофибърни 
кърпи, чували за смет и машините споменати в техническото оборудване) и препарати –
съгласно списъка, ще има осигурено фирмено облекло. 
 

ІІІ. Сградата на Областен информационен център - Смолян: 
Два пъти седмично — всеки вторник и четвъртък: 
Събиране и изхвърляне на отпадъци от кошчетата за боклук; 
- Забърсване на прах от достъпните места; 
- Измитане и измиване на помещенията;  
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 на входни врати - стъкла и дограми - първия вторник от месеца; 
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; 
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 за срок от два дни. 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, попивателни кърпи, ръчен абразив, микрофибърни 
кърпи, чували за смет и машините споменати в техническото оборудване) и препарати -
съгласно списъка, ще има осигурено фирмено облекло. 
Дейностите по изпълнение на договора ще се контролират от назначен отговорник със 
задача: 
- да бъде свързващо звено между Възложителя и хигиенистите на обектите; 
- да следи за наличностите от почистващи материали, пособия и консумативи; 
- да заявява, получава и разпределя необходимите количества материали; 
- да предприема действия по отстраняване на слабостите констатирани от представител 
на Възложителя. 
Участникът е описал възможни рискове и предложени мерки за преодоляване, както следва: 
Административно управленски аспект: 

1. Капацитет на човешки ресурси - временен недостиг 
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Риск - Временен недостиг на човешки ресурси. Ползване на платен отпуск или отпуск по 
болест. Вероятността за настъпване на това събитие е предвидима и риска е известен. Този 
риск е управляем 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: - Наличие на обекти в гр. Смолян и поради това във всеки един 
момент имат на разположение постоянен резерв от хигиенисти за изпълнение на дейностите. 
Извършване на прецизният подбор на персонала. 
2. 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 служители 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. 
3. Работата на екипите не отговаря на очакванията на Възложителя. 
Риск  - Екипа на даден обект не отговаря на очакванията на Възложителя. Вероятността да се 
случи е средна. 
Мерки за недопускане: - Осъществяване на постоянен контрол върху работата на екипите. 
Поддържане на контакт с представител на Възложителя, относно работата на екипа. На 
място се отстраняват слабостите и се набелязват мерки да не се повтарят. 
Мерки за преодоляване - Анализират се слабите и силни страни на екипа. Извършва се 
корекция в екипа. Пренасяне на придобитият опит от силните към слабите екипи. 
Провеждане на инструктаж и допълнително обучение на персонала. 
 
Технически рискове: 
1. Капацитет на техническите ресурси - временен недостиг 
Риск - Временен недостиг на почистващи материали и консумативи. Вероятността от 
настъпването на тези събития е твърде ограничено и приемливо. Риска подлежи на 
постоянен анализ и зависи от мениджърския опит на отговорниците. 
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. 
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.  
2. Принудителен престой - 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 твърде ограничено и приемливо. Риска 
подлежи на постоянен анализ и зависи от отношението на хигиениста. 
Мерки за недопускане - Всички хигиенисти преминават курс по техника на безопасност и 
работа с машините и правилното използване на приспособленията за почистване. 
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Ежемесечно се изготвят заявки за необходимите материали и планови ремонти. Избягва се 
чрез поддържане на резерв от изправни машини. 
Мерки за преодоляване - Използва се техника и приспособления с доказани тактико - 
технически качества. При повреда на дадена машина, същата се заменя с изправна от най - 
близката база. При повреда на приспособленията за почистване, същите се подменят с нови 
от най - близката база. Провеждане на мероприятия по повишаване мотивацията на 
хигиенистите за качествено изпълнение на услугата и опазване на материалните средства. 
 
Финансови рискове: 

1. Недостиг на финансов ресурс за изпълнение на своевременни плащания за текущи и 
оперативни разходи.  

Риск - Недостиг на финансов ресурс за изпълнение на своевременни плащания за текущи и 
оперативни разходи. Вероятността за настъпване на това събитие е ниска. 
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 консумативи 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 на материалите, приспособленията и консумативите. Сключени са 
дългосрочни договори за профилактика и ремонт на машините. 
2. 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. Приема се риска да се 
изпълни 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. Ограничаване 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. 

Климатичен риск 
1. Промени в климатичните условия 
Риск: - Резки промени в климатичните условия. Този риск може да окаже въздействие при 
изпълнение на дейностите по основното почистване, най - вече при почистване на 
прозорците външно. Риска подлежи на прогнозиране, анализ и управление. 
Мерки за недопускане: 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. 
2. 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. 
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Мерки за преодоляване: - Осъществяване на постоянен контрол по снегопочистването и 
при необходимост привличане на допълнителни хора. Попълване на изразходваните 
материали. 

Ресурсен риск 
Преодоляване на информационния дефицит. 
Риск: - Преодоляване на информационния дефицит и предоставяне на допълнителна 
информация. Риска подлежи на управление. 
Мерки за недопускане: - Постоянно следене на новостите в бранша и внедряване на нови 
технологии в почистването, съобразени с опазване здравето на хората и околната среда. 
Мерки за преодоляване: - Участие в семинари и презентации на водещи чуждестранни 
фирми в бранша, за запознаване с новите техники за почистване и прилагане на иновативни 
препарати. 

� Списък на препаратите, които ще се използват при изпълнение на поръчката 
 

1. Препарат за почистване на ламиниран паркет ’’Перлин“; 
2. Препарат за ръчно и машинно почистване на твърди подови настилки ’’Медикс”; 
3. Препарат за почистване на санитарен фаянс в сервизните помещения „Медикс“; 
4. Течен сапун; 
5.    Ароматизатори за тоалетни чинии; 
6. Препарат за почистване на кожени мебели „Елви“; 
7. Препарат за пране на мокет и килими „Перлин“; 
8. Препарат за почистване на мебели ’’Поло”; 
9. Препарат за почистване на стъкло и прозорци ’’Перлин”. 

Участникът заявява, че препаратите притежават сертификати и информационни листове за 
безопасност. Същите са безопасни за човека и околната среда и с доказани качества. 
 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА „ЛУКСИМА 
ГРУП“ЕООД, гр. София: 
• Ценова оферта, изготвена по образец съгласно Приложение № 2. 
 
ЦЕНОВА ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 
• Предлагана обща годишна цена за изпълнение на дейностите, включени в обхвата 
на настоящата обществена поръчка, в размер на: 
52 332,00  лева /словом петдесет и две хиляди триста тридесет и два лева / без  ДДС 
формирана на база следните цени за почистване на отделните сгради, както следва: 

• За комплексно почистване на административна сграда на Община Смолян обща 
сума в размер на  47 136 /словом четиридесет и седем хиляди сто тридесет и шест 
лева/ лв., без ДДС за 12/дванадесет/ месеца. 

• За комплексно почистване на сградата на Стоматологичната поликлиника обща 
сума в размер на 4 704,00 /словом четири хиляди седемстотин и четири лева/ лв., без 
ДДС за 12/дванадесет/ месеца. 

• За комплексно почистване на сградата на Областен информационен център - 
Смолян обща сума в размер на 492,00 /словом четиристотин деветдесет и два лева/ 
лв., без ДДС за 12/дванадесет/ месеца. 

 
7.3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА  

 „РАЙТ КЛИЙНИНГ“ООД, гр. София: 
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• Техническа оферта, изготвена по образец съгласно Приложение № 1, съдържащо 
разработени от участника: 

6. Работна програма за изпълнение на дейностите; 
7. Списък на препаратите, които ще се използват при изпълнение на поръчката; 

 
Оферта по същество: 

� Работна програма за изпълнение 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 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 на 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; 
- Забърсване на входни врати - стъкла и дограми с помощта на професионални 
приспособления, микрофибърни кърпи и специализиран препарат - извършва се от 
хигиениста на съответния етаж; 
Ежедневното почистване ще се извършва от седем хигиенисти от 6:00 до 8:30 часа 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 /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 от дежурния хигиенист. 

Месечно: 
- Изпиране на мокети и пътеки по план – след съгласуване с възложителя в извън работно 
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време от мобилната група с помоща на Екстрактор; 
- Почистване на ламперии – втора сряда от месеца от хигиениста на съответния етаж с 
помощта на 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, сухо забърсване на прах от достъпни места – последен петък на 
месеца. 
Дейностите ще се извършват от хигиениста отговорен за съответния етаж за времето от 6:00 
до 8:30 часа и 16:30 до 18:30 часа и при необходимост от дежурния хигиенист. 

Годишно: 
- 2 пъти измиване на стъкла - април и септември със специализирани приспособления и 
препарати, многофункционални стълби и подвижно скеле ; 
- 2 пъти изпиране на мека мебел - април и септември с помощта на Екстрактор; 
- 2 пъти изпиране на тапицирани столове- април и септември с помощта на Екстрактор; 
- 2 пъти запечатване на мраморни повърхности-април и септември с помощта на 
Еднодискова машина. 
 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 и една резервна.  
Имат 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 безаварийна 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 поддържат 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 дейностите, тъй като имат 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, фоайета 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; 
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- 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 на съответният етаж,  
както и  четири пъти през работно време от дежурната хигиенистка. След всяко почистване 
се попълва чек- лист; 
       Дейностите се извършват от един хигиенист от 6:00 до 8:30 часа и 16:30 до 18:30 часа. 
Ще бъде осигурен дежурен хигиенист за работното време на поликлиниката. 
 Един път седмично: 
- Измиване с подопочистващ автомат на общи площи - фоайета и коридори – след работно 
време от 16:30 до 18:30 всеки вторник; 
  Дейността  се извършва от един хигиенист с подопочистващ автомат и препарати. 
     Два пъти седмично: 
- Забърсване на входни врати - стъкла и дограми с помощта на професионални 
приспособления, микрофибърни кърпи и специализиран препарат. Дейността  се извършва от 
дежурен хигиенист. 
 Годишно: 
- 2 пъти измиване на стъкла - април и септември със специализирани приспособления и 
препарати, многофункционални стълби и подвижно скеле; 
- 1 път циклене на мраморни повърхности – април с помощта на Еднодискова машина и 
специализиран препарат. 
     Дейността  се извършва от мобилната група, 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 дейностите, тъй като имат 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 
поддържат оборотни изправни машини за подмяна. 
 За не нарушаване на нормалната дейността ще бъдат осигурени и резервни 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. 
        
Сградата 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 на входни врати - стъкла и дограми – първия вторник от месеца с помощта на 
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професионални приспособления, микрофибърни кърпи и специализиран препарат.; 
       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 дейностите, тъй като имат 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 списъка на техническото 
оборудване) и препарати –съгласно списъка, ще има осигурено фирмено облекло и лични 
предпазни средства - ръкавици. 
Дейностите по изпълнение на договора ще се контролират от назначен отговорник със 
задача:  
-    да провежда инструктаж на хигиенистите; 
-    да следи за правилното използване на почистващите препарати; 
-    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 предприема действия по отстраняване на слабостите констатирани от представител на 
Възложителя.  
 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 
по заместване и ремонт на оборудване 

 
 Фирма “Райт Клийнинг” ООД извършва дейности по хигиенизиране и почистване в 
над 5 големи обекти в района на гр. Пловдив. Поради тази причина има изградена филиална 
база в града. Има регионален отговорник за гр. Пловдив и региона и към него са включени и 
обектите в гр. Смолян и други населени места.Филиала има складова база за съхранение на 
почистваща техника, оборудване, препарати и консумативи. Имаме сключени договори за 
абонаментно и сервизно обслужване на почистваща техника. Абонаментното обслужване се 
извършва по местонахождение на техниката, без това да нарушава графика и на използване. 
Периодичността 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 
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базата  имат 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 и 
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.   
 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 - Имат обекти в този район на страната и поради това във 
всеки един момент имат на разположение постоянен резерв от хигиенисти за изпълнение на 
дейностите. 
  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. 
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 имат 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. Имат сключени договори за абонаментно 
обслужване и ремонт на машини и ремонтите се извършват приоритетно. Това позволява да 
имат винаги в резерв изправни машини. При повреда на приспособленията за почистване, 
същите се подменят с нови от резерва, който имат в гр. Смолян. Отговорника веднага 
изпраща заявка до базата в гр. Пловдив за попълване на резерва. Осъществява се контрол на 
изразходваните материали и консумативи и на начина на използване на оборудването и на 
тази база се осигурява необходимия резерв. 
 Б. Недостиг на почистващи материали и консумативи 
Риск - Временен недостиг на почистващи материали и консумативи. Вероятността от 
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 
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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. 

� Списък на препаратите, които ще се използват при изпълнение на поръчката 
 
Наименование на препаратите Настилка или облицовка 

Препарат за почистване на ламиниран паркет ’’Перлин“  
 
ламиниран паркет 

Препарат за ръчно и машинно почистване на твърди 
подови настилки ”Теназ”  

 
балатум, теракот, мозайка 

Препарат за почистване на санитарен фаянс в 
сервизните помещения „Перлин“  

 
санитарен фаянс 

Препарат за почистване на стъкло и прозорци ’’Перлин”  
 
стъкло и прозорци 

Препарат за почистване на мебели ’’Поло”  мебели от дърво и PVC 
Препарат за пране на мокет и килими „Перлин“  мокет 
Препарат за почистване на кожени мебели „Елви“  кожа 
Течен сапун „Ултра Софт“  почистване на ръце 
Тоалетна хартия  

Ароматизатори за тоалетни чинии „Бене“   

 
Участникът е приложил и информационни листове за безопасност и сертификати за качество 
на предложените препарати и консумативи. 
 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА „РАЙТ 
КЛИЙНИНГ“ООД, гр. София: 
• Ценова оферта, изготвена по образец съгласно Приложение № 2. 
 
ЦЕНОВА ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 
• Предлагана обща годишна цена за изпълнение на дейностите, включени в обхвата 
на настоящата обществена поръчка, в размер на: 
50743,20 лева /словом петдесет хиляди седемстотин четиридесет и три лева и 
двадесет стотинки/ без  ДДС формирана на база следните цени за почистване на 
отделните сгради, както следва: 

• За комплексно почистване на административна сграда на Община Смолян обща 
сума в размер на  45716,40 /словом четиридесет и пет хиляди седемстотин и 
шестнадесет  лева и четиридесет стотинки/ лв., без ДДС за 12/дванадесет/ месеца. 

• За комплексно почистване на сградата на Стоматологичната поликлиника обща 
сума в размер на 4570,80 /словом четири хиляди петстотин и седемдесет лева и 
осемдесет стотинки/ лв., без ДДС за 12/дванадесет/ месеца. 
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• За комплексно почистване на сградата на Областен информационен център - 
Смолян обща сума в размер на 456,00 /словом четиристотин петдесет и шест лева/ 
лв., без ДДС за 12/дванадесет/ месеца. 

 
7.4. СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА  

 „ЙОАНА 007“ООД, гр. Шумен: 
• Техническа оферта, изготвена по образец съгласно Приложение № 1, съдържащо 

разработени от участника: 
8. Работна програма за изпълнение на дейностите; 
9. Списък на препаратите, които ще се използват при изпълнение на поръчката; 

 
Оферта по същество: 

 
� Работна програма за изпълнение на дейностите; 

I. Дейности, включени в предмета на изпълнение на поръчката: 
2.1 .Почистване на сградата на Общинска администрация - Смолян: 
Ежедневно: 
- Разделно събиране и изхвърляне на отпадъци от кошчетата за боклук от всяка стая в 
сградата; 
- Събиране и изхвърляне на отпадъци от кошчетата за боклук пред входовете на 
сградата; 
- Прахосмукиране на мокет, забърсване с подходящ препарат на балатум и ламинат в 
офисите; 
- Забърсване на прах от достъпни места; 
- Почистване на тоалетни; 
- Измиване с подопочистващ автомат на общи площи — фоайета, коридори; 
- Измитане и измиване на стълби - машинно и ръчно; 
- Забърсване на входни врати - стъкла и дограми 
Един път седмично: 
- Почистване на Ритуална зала /източно крило/, включително прахосмукиране, 
забърсване с подходящ препарат, забърсване на прах от достъпни места, събиране и 
изхвърляне на отпадъци от кошчетата за боклук; 
Месечно: 
- Изпиране на мокети и пътеки по план; 
- Почистване на ламперии; 
- Почистване на лампиони; 
- Измиване и полиране на кожени врати; 
- Почистване на Сесийна зала, включително прахосмукиране, забърсване с подходящ 
препарат, забърсване на прах от достъпни места; 
Годишно: 
- 2 пъти измиване на стъкла; 
- 2 пъти изпиране на мека мебел; 
- 2 пъти изпиране на тапицирани столове; 
- 2 пъти запечатване на мраморни повърхности; 
2.2. Почистване на сградата на Стоматологична поликлиника - Смолян - общи 
части: 
Ежедневно: 
- Измитане и измиване на общи части -стълбища, коридори, фоаета; 
- Събиране и изхвърляне на отпадъци от кошчетата за боклук; 
- Забърсване на прах от достъпни места; 
- Почистване на тоалетни; 
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Един път седмично: 
- Измиване с подопочистващ автомат на общи площи - фоайета и коридори; 
Два пъти седмично: 
- Забърсване на входни врати - стъкла и дограми; 
Г одишно: 
- 2 пъти измиване на стъкла; 
- 1 път циклене на мраморни повърхности; 
2.3. Почистване на сградата на Областен информационен център - Смолян: 
Два пъти седмично: 
- Събиране и изхвърляне на отпадъци от кошчетата за боклук; 
- Забърсване на прах от достъпните места; 
- Измитане и измиване на помещенията; 
Един път месечно: 
- Забърсване на входни врати - стъкла и дограми; 
Годишно: 
- 2 пъти измиване на стъкла. 
II. Организация на почистването: 
1. Почистването ще се изпълнява във време, което е съобразено с работното време 
на Общинска администрация. 
2. Изпълнителят ще осигури постоянно присъствие на 1 /един/ дежурен служител в 
рамките на работното време на общинска администрация. 
3. Работното време на персонала ще отговаря на нормативните изисквания на 
законодателството. 
4. Изпълнителя се задължава да изготвя и поддържа всички дневници и книги, 
съобразно изискванията на трудовото законодателство. 
5. Изпълнител се задължава да назначи и поеме за своя сметка издръжката на 
персонала, необходим за извършване на дейностите по почистването, в това 
число осигурителни вноски, разходи за работно облекло и всякакви други 
плащания и разходи, свързани с наемането на персонала. 
6. Изпълнителя се задължава да извърши обучение на персонала, който ще 
изпълнява дейностите по предмета на поръчката. 
7. На всички служители се извършва както основен, така и периодичен инструктаж 
за безопасните условия на труд. 
8. Всички служители се запознават с графиците, в които се съдържа подробно 
описание на дейностите, които следва да се извършват. 
9. Изпълнителя ще осигурява непрестанен контрол при изпълнението на 
поръчката. 
10. Изпълнителя е длъжен да прилага мерки за въздействие при нарушение на 
норми и изисквания и при неизпълнение на определени задължения. 
11. Изпълнителя се задължава да предоставя препарати и консумативи за своя 
сметка, като следи за наличностите и количествата им, както и гарантира за 
тяхното качество и безопасност за здравето и околната среда. 
12. Изпълнителя предоставя собствена техника и техническо оборудване, които да 
отговарят на изисквания на Възложителя. 
13. Изпълнителя ще извършва основните почиствания на помещенията - два пъти в 
годината, след предварително съгласуване с Възложителя. 
14. Изпълнителя притежава собствена автовишка, с която ще извърши качествено 
почистването на прозорците на сградите. 
15. Изпълнителя осигурява допълнителен персонал за основните почиствания на 
сградите - два пъти в годината. 
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16. При възникаване на нужда от извънредни почиствания, Изпълнителя ще увеличи 
интензитета на почистванията, за да се запази високото ниво на чистотата в 
помещенията. 
ІІІ. Реакция при отказ на техническо оборудване: 
При отказ или повреда на техническо оборудване. Изпълнителя се задължава да 
отстрани проблема в най-кратки срокове, а ако това е невъзможно да предостави друга 
техника, за да не се възпрепятства нормалното изпълнение на предмета на поръчката. 
След уведомяването му за повреда на дадено техническо оборудване има 
възможност да осигури техник, който да поправи проблема до 24 часа, след подадения 
сигнал за повреда. Ако техниката не може да бъде поправена веднага ще подсигури нова 
такава, за да не се прекъсва процеса по почистването. 
IV. Разпределение на персонала и техниката: 
1. Персонал: 
За почистването на помещенията ще бъдат назначени 4 /четири/ хигиениста: Хигиенист 1 - 
дежурен хигиенист за сградата на Общинска администрация; Хигиенист 2,3 - почистване на 
помещенията в сградата на Общинска администрация след работното време на служителите. 
Хигиенист 4 - за почистване на помещенията в сградата на Стоматологична поликлиника и 
сградата на Областен информационен център. 
2. Техника: 
- два броя подопочистващи автомата; 
- четири броя хигиенни колички; 
- четири броя прахосмукачки. 
Техниката се разпределя, както следва: 
За сградата на Общинска администрация: един брой подопсчистващ автомат, две 
прахосмукачки и два броя хигиенни колички. 
За сградата на Стоматологична поликлиника: един брой подопочистващ автомат, една 
прахосмукачка и една хигиенна количка. 
За сградата на Областен информационен център: една прахосмукачка и една хигиенна 
количка. 

� Списък на препаратите, които ще се използват при изпълнение на поръчката 
1. Почистващ препарат за подове - според вида на настилките. 
2. Универсален препарат за почистване на твърди повърхности - мебели, бюра, облицовки, 
изкуствени материали, лакирани повърхности, водоустойчиви покрития и др. 
3. Концентриран и киселинен препарат за цялостно почистване и дезинфекция на санитарни 
помещения. 
4. Препарат за почистване и дезинфекция на тоалетни чинии. 
5. Препарат за почистване на техника – компютри, монитори, факсове, принтери, 
клавиатури и др.  
6. Препарат за стъкла. 
7. Препарат за отстраняване на котлен камък и варовик. 
8. Препарат за почистване на кожа и текстилни повърхности 
9. Консумативи: 
- мопове; 
- кърпи; 
- метли и лопатки; 
- кофи; 
- гъби; 
- найлонови торби и чували за отпадъци. 
Всички препарати и консумативи са за сметка на Изпълнителя, отговарят на изискванията за 
безопасност и са безвредни за здравето и околната среда. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА „ЙОАНА 
007“ООД, гр. Шумен: 
• Ценова оферта, изготвена по образец съгласно Приложение № 2. 
 
ЦЕНОВА ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 
 
• Предлагана обща годишна цена за изпълнение на дейностите, включени в обхвата 
на настоящата обществена поръчка, в размер на: 
31 992,00  лева /словом тридесет и една хиляди деветстотин деветдесет и два лева / 
без  ДДС формирана на база следните цени за почистване на отделните сгради, както 
следва: 

• За комплексно почистване на административна сграда на Община Смолян обща 
сума в размер на  18900,00 /словом осемнадесет хиляди и деветстотин лева/ лв., без 
ДДС за 12/дванадесет/ месеца. 

• За комплексно почистване на сградата на Стоматологичната поликлиника обща 
сума в размер на 11232,00 /словом единадесет хиляди двеста тридесет и два лева/ лв., 
без ДДС за 12/дванадесет/ месеца. 

• За комплексно почистване на сградата на Областен информационен център - 
Смолян обща сума в размер на 1860,00 /словом хиляда осемстотин и шестдесет лева/ 
лв., без ДДС за 12/дванадесет/ месеца. 

 
След като разгледа техническите и ценови оферти и извърши, съответните изчисления 

и анализи, комисията направи следните  
 

КОНСТАТАЦИИ: 
 
Техническите и Ценовите предложения на участниците в процедурата са валидни и 

съобразени с изискванията на възложителя, посочени в публичната поканата и ЗОП. 
 
Налице  е едно ценово предложение на участник № 4 - „ЙОАНА 007“ООД, гр. 

Шумен, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 
предложените цени в останалите оферти. 

 
Въз основа на подадените оферти, извършените анализи, изчисления и констатации 

комисията единодушно и без особено мнение на членове от комисията  
 

Р Е Ш И: 
 

 І. На основание т. 8, раздел ІV - Разглеждане, оценка и класиране на офертите 
от приложение № 2 към публичната покана  за избор на изпълнител на обществена поръчка 
за УСЛУГА  по реда на глава осма  „а” от ЗОП – чрез публична покана с предмет: 
„Комплексно почистване на административната сграда на Община Смолян, сградата 
на Стоматологичната поликлиника и Областен информационен център - Смолян“  и 
във връзка с обстоятелството, че офертата на участник № 4 - „ЙОАНА 007“ООД, гр. 
Шумен съдържа предложение за цена, което предложение при определения критерий за 
оценка на офертите – „икономически най-изгодна оферта”, е с повече от 20 на сто по-
благоприятно от средната стойност на предложените цени в останалите оферти, да изиска от 
участник № 4 - „ЙОАНА 007“ООД, гр. Шумен подробна писмена обосновка за начина на 
нейното образуване.  
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ІІ. Определя срок за представяне на писмената обосновка -  3 /три/ работни дни от 
получаване на искането. 

ІІІ. Възлага на председателя на комисията да изготви и изпрати искането за 
представяне на горепосочената писмена обосновка. 

 
Протоколът е изготвен на 31.03.2015 г. 
 
Председател:  .................................... 
      / Милена Хаджиева /    
 
Членове: 1. .......................................         2. ..................................... 
           / инж. София Измирлиева /                                        / Васил Василев /   
 
  
 
 Протоколът на комисията е предаден на Николай Мелемов – кмет на Община 
Смолян на …………………………. в ……………………………… часа. 
 
 
УТВЪРДИЛ: ………………………  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
Кмет на Община Смолян 


