
_ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Видове дезинфекционни и почистващи препарати и продукти за нуждите на обектите 
на ЦСУ и структурите на дирекция ОМДС в Община Велико Търново 

Определеният за изпълнител ще извърщва доставките, за собствена сметка, до 
отделните структури на възложителя, съгласно списък 

ПРОДУКТ ОПАКОВКА 
ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОВЪРХНОСТИ 

Концентрат без фосфати кофа 5 кг 
Концентрат без фосфати кутия 0.500 кг 
Концентрат бут. 1 кг с дозатор 
Концентрат туба 6 кг 
Хлорни таблетки кофа 4.5 кг 

/1285 таблетки/ 
Хлорни таблетки кутия 0.420 кг/кутия 0.450 кг 

/1285 таблетки/ /160 таблетки/ 
Гранулат кофа 1 кг 

ХИГИЕННА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ 
Хигиенизиращ препарат - антисептик с 
алкохолна композиция 

бут. 0.750 л 

Хигиенизиращ препарат бут. 0.750 л 
Хигиенизиращ препарат туба 6 кг 

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ [ НА КУХНЕНСКИ БЛОК 
Концентрат без фосфати бут. 1 кг с дозатор 
Концентрат без фосфати туба 6 кг 
Ефервесцентни хлорни таблетки кофа 4.5 кг/1285 таблетки/ 
Ефервесцентни хлорни таблетки кутия 0.420 кг /120 таблетки/ 
Гранулат кофа 5 кг 

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА САНИТАРЕН ФАЯНС 
Препарат за почистване и дезинфекция на 
санитарен фаянс 

бут. 0.400 л 

Препарат за почистване и дезинфекция на 
санитарен фаянс 

туба 6 кг 

Ефервесцентни хлорни таблетки кофа 4.5 кг/1285 таблетки/ 
Ефервесцентни хлорни таблетки кутия 0.420 кг /120 таблетки/ 
Гранулат кофа 5 кг 
Препарат за почистване на фаянс, теракот, 
насгилки, санитарен фаянс, дущ батерии, 
инокс, хр. никелови повърхности 

бут. 1 кг с дозатор 

Препарат за почистване на фаянс, теракот, 
настилки, санитарен фаянс, душ батерии, 
инокс, хр. никелови повърхности 

туба 10 кг 

Препарат за ръчно и машинно почистване на 
твърди повърхности 

бут. 1 кг с дозатор 

Препарат за ръчно и машинно почистване на 
твърди повърхности 

туба 10 кг 

Белина бут. 1 л. 
Кислол бут. 1 л. 



Гел за санитарен фаянс, инокс, душ батерии бут. 0.650 кг 
ПОЧИСТВАНЕ НА СТЪКЛЕНИ И ГЛАДКИ ПОВЪРХНОСТИ И ОФИС 

ТЕХНИКА 
Препарат за почистване на стъклени и гладки 
повърхности и офис техника 

бут. 0.700 л с пулверизатор 

Препарат за почистване на стъклени и гладки 
повърхности и офис техника 

5 л концентрат 

ПОЧИСТВАНЕ НА ФУРНИ, FPHJ 10ВЕ, ПЕЧКИ И СКАРИ 
Препараг за почистване на фурни, грилове, 
печки и скари 

бут. 0.500 кг с пулверизатор 

Препарат за почистване на фурни, грилове, 
печки и скари 

туба 10 кг 

ПОДДРЪЖКА НА ТЕКСТИЛНИ ПОДОВЕ И ПОВЪРХНОСТИ 
Почистващ препарат /концентрат/ за текстилни 
подове и повърхности 

бут. 1 кг 

Почистващ препараг /концентрат/ за текстилни 
подове и повърхности 

туба 10 кг 

ТЕЧНИ САПУНИ, ПРАХ ЗА ПРАНЕ И ДЕТЕРГЕНТИ 
Крем сапун за ръце и тяло бут. 0.750 л 
Концентриран препарат за ръчно измиване на 
посуда 

бут. 1 кг 

Препарат за ръчно измиване на съдове и 
прибори за хранене 

бут. 1 кг 

Препарат за измиване на съдове и прибори за 
хранене, щадящ кожата на ръцете 

бут. 1 кг 

Препарат /прах за пране/ с активен кислород и 
ензими 

кофа 4 кг 

Синтетичен прахообразен перилен препарат опаковка 1 кг 
Синтетичен прахообразен перилен препарат чувал 20 кг 

ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ 
Почистващ препарат за повърхности бут. 1 кг 
Почистващ препарат за повърхности туба 10 кг 
Универсален обезмаслител бут. 0.500 кг 
Универсален обезмаслител туба 10 кг 
Препарат /концентрат/ за почистване на 
санитарни помещения /киселинен/ 

бут. 1 кг 

Препарат /концентрат/ за почистване на 
санитарни помещения /киселинен/ 

туба 10 кг 

Бързодействащ препарат за стъкла бут. 0.500 л 
Бързодействащ препарат за стъкла туба 10 кг 
Течен сапун на пяна бут. 1 кг 
Течен сапун на пяна туба 10 кг 
Алкален концентриран детергент за 
отстраняване на мазнини и нагари при печене и 
пържене, без прилагане на механично 
въздействие 

бут. 0.500 л 

Алкален концентриран детергент за 
отстраняване на мазнини и нагари при печене и 
пържене, без прилагане на механично 
въздействие 

туба 10 кг 



Професионален прахообразен перилен 
препарат 

чувал 20 кг 

ТРЕТИРАНЕ НА ВОДА В ПЛУВНИ БАСЕЙНИ 
Концентриран препарат за дезинфекция на 
питейна вода и вода в плувни басейни 

туба 20 л 

Концентрат с изсветлител за обработка на вода 
срещу алги и накип 

туба 6 л 

Препарат - регулатор за увеличаване рН на 
води 

кофа 4 кг 

Препарат - регулатор за намаляване рН на води туба 10 л 
Хлорни таблетки 200 g - бавен хлор кофа 5 кг 
Мултифункционални таблетки, 200 г бидон 50 кг 

БИОПРОДУКТИ 
Течен препарат за отстраняване на миризми в 
канали и тръбни системи 

бут. 1 л 

Прахообразен препарат за биологично 
почистване на отходни канали и септични ями 

кутия 0.100 кг 

Прахообразен препарат за биологично 
отпушване, почистване и обезмирисяване на 
канали 

кутия 0.200 кг 

Биологично активен препарат за биологично 
отстраняване на миризми 

бут. 0.500 л 

Забележка: Навсякъде, където е посочен конкретен модел, източник, процес, търговска 
марка, патент, тип, произход или производство, да се добавят думите ,мли еквивалент'' 

ХИГИЕННИ КОНСУМАТИВИ 

Асортимент Брой в транспортна 
единица 

Тоалетна хартия, рециклирана, сива, 2 пласта - 70 гр. 
Тоалетна хартия, целулозна, бяла, 2 пласта - 70 гр. 
Тоалетна хартия, рециклирана, сива, 2 пласта - 400 гр. 
Тоалетна хартия, целулозна, бяла, 2 пласта - 400 гр. 
Тоалетна хартия на пачки, 100 % целулоза, 2 пласта-250 бр,/36 
в кашон 
Тоалетна хартия, целулозна, бяла, 2 пласта - 250 гр. 
Кърпи за ръце. 1 пласт, рециклирани, сиви - 250 бр./пакет 
Кърпи за ръце, 2 пласта, 100 % целулоза, 195 бр./пакет 
Кърпи за ръце, 2 пласта, ЕКС, 210 бр./пакет 
Кърпи за ръце, 2 пласта, целулозни, бели 200 бр./пакет 
Салфетки задиспенсър, 1 пл., 18x21,4500 бр. 
Салфетки ресторантски, бели 33x33, 500 бр. 
Салфетки 33/33, луксозни, 100 % целулоза - 500 бр. 
ресторантски 
Салфетки ресторантски, сиви 33x33, 500 бр. 
Домакински гъбички 
Тел за чинии 



Чували 50 литра 20 бр. 
Диспенсър за хартиени кърпи за ръце 
Диспенсър за тоалетна хартия на пачки 
Диспенсър за тоалетна хартия джъмбо ролки, малък 
Диспенсър за хартиени кърпи за ръце C-V-foIded 
Диспенсър за наливен сапун на пяна 500 мл, бял 
Диспенсър за течен сапун 500 мл, бял 
Диспенсър - хром-никел 

Забележка: Навсякъде, където е посочен конкретен модел, източник, процес, търговска 
марка, патент, тип, произход или производство, да се добавят думите „или еквивалент'' 

V. Други условия: 

Критерий за възлагане: „Икономически най-изгодна оферта" 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА 

Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е икономически 
най - изгодната оферта. Комисията подписва обобщена оценъчна таблица и класира на 
първо място участникът получил най - много точки след осредняване на резултатите 
/точките/ по всеки показател; 

Участника с най-висок коефициент К се класира на първо място. Класирането на 
офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на участника по методиката, 
която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка след 
осредняването. 

МЕТОДИКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА 

Оценката по всеки показател се формира при условията по- долу, като най -
изгодното предложение може да получи 100 т. Получените оценки се умножават с 
число(процент), представляващо относителна тежест на съответния показател. Резултатът 
представлява получените от участника точки за показателя. Оценката се получава след 
умножаване на резултата, получен от прилагане на съответните формули с процент, 
представляващ тежестта на показателя. Сборът от точките по всички показатели е крайният 
коефициент "К", на базата на който се получава класирането на отделните участници. 
Участникът събрал най ~ много точки се класира на първо място, като по низходящ ред се 
класират всички останали участници. 

Формула за определяне на краен коефициент "К" 

К = Ц X 50 % + Д X 50 %, където: 

Ц - Ценови критерий - показател за предлаганите от Участника единични цени за 
видовете дезинфекционни и почистващи препарати и продукти съгласно Техническа 
спецификация. На оценка подлежи числото, получено от сбора на предложените единични 
цени за видовете продукти съгласно приложението. Най - изгодно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
предложение е това, което ще има за своя последица най - малък бюджетен разход. Най 



доброто предложение получава 100 т.. а всяко следващо по - малко добро предложение се 
оценява след прилагане на следната формула: 

Ц = Ц min X 100 , където Ц т ш - Ц min е най-малкото число, получено от сбора на 
Цп предложените единични цени за видовете продукти 

съгласно Техническа спецификация, а 
Цп - е чиелото. получено от сбора на предложените 
единични цени на п-тия участник. 

Д - Срок за доставка след заявка /в часове/ - най - краткия предложен срок за 
доставка след заявка /в часове/ се оценява със ЮОт. Предложението, което в най-голяма 
степен отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /най - краткия предложен срок/ и 
съответства на поставените изисквания "̂ а изпълнение получава 100 т., а останалите по-
малко добри предложения се оценяват съгласно следната формула: 

Д = Д min X 100, където Д min е минималния предложен срок за доставка, а 
Д п 

Д п е срокът за доставка, предложен от п-тия участник. 

Забележка: При извършване па оценяването по съответните показатели ще се използва 
закръгляне до втория знак след десетичната запетая (в приложимите случаи). 
Забележка: Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и 
представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. 
При установяване на аритметична грешка, комисията извършва съответните действия по 
изчисляването и вписва аритметично вярната стойност. При разминаване между изписаното 
с цифри и изписаното с думи, за вярно се приема записът с думи. 
Забележка: Оферти, в които оценяваните показатели и подпоказатели имат еднакви 
стойности и измерения, получават равен брой точки по съответния показател. 

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически 
най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и 
цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и 
се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий икономически 
най- изгодна оферта, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 71, ал.4 от ЗОП. 

Участвали в изготвянето: 

Росица Димитрова 
Директор дирекция СДЗ^ 

Пенка Игнатова / 
Директор дирекция ОМДС 
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Кристина Димитрова 
Технически сътрудник в отдел „АТО" 
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