
ал. 4, т. 3 от ЗОП, с предмет: Абонаментно почистване на офиси на Регионална 

здравна инспекция - Русе и терените, на които е разположена. 

 

   

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

За Регионална здравна инспекция – Русе съществува необходимост от 03.02.2020 г. да 

бъде осигурено абонаментно почистване на офиси на Регионална здравна инспекция - Русе и 

терените, на които е разположена. Настоящата поръчка се провежда при следните условия: 

Начин на изпълнение на поръчката – сключване на договор. 

Прогнозна стойност: крайна цена на поръчката е в размер на 1225 лв. без ДДС, 1470 лв. 

с ДДС на месец, общо без ДДС 14700 лева, със ДДС 17640 лева за целия срок на договора. В 

цената се включват всички дейности съгласно техническата спецификация, както и всички 

почистващи материали, миещи и дезинфекционни продукти, пособия за почистване, техника и 

инвентар, необходим за почистването. Цената не подлежи на увеличаване по време на 

действието на договора. 

Срок за изпълнение на поръчката – 12 месеца, считано от  03.02.2020 година. 

Изисквания към изпълнение на поръчката: съгласно Техническа спецификация, 

представляваща Приложение № 1. 

Ценово предложение: съгласно Приложение 2.  

Ще бъдат разгледани и класирани оферти, ненадвишаващи прогнозната 

стойност/крайната посочена цена. 

Критерий за избор на оферта ще бъде „най – ниска цена“. 

Офертите трябва да включват: представяне на участника в информационен лист, 

техническо предложение и ценово предложение. 

Офертите се представят в писмена форма на хартиен носител на български език в бял 

непрозрачен плик, на който е изписано наименованието и ЕИК на участника, телефонен номер на 

представляващия го, както и предмета на поръчката. 

След подаването на офертата се поставя входящ номер, дата и час на подаване и същата 

се вписва в регистър на подадените оферти.  

Офертата трябва да бъде със срок за валидност най – малко 30 дни от нейното 

подаване, като това изрично се отбелязва от участника. 

Решението на комисията ще бъде публикувано на сайта на РЗИ – Русе. 

При желание се предоставя достъп до сградите и помещенията, които ще подлежат на 

почистване, след предварително направено искане на тел. номер: 0884770102, отговорно лице 

Елеонора Тодорова, директор на дирекция АПФСО. 

Приложения: информационен лист, техническа спецификация – Приложение 1, ценово 

предложение – Приложение 2. 

 

 

ДИРЕКТОР НА РЗИ – РУСЕ: _______________ 

/д-р Маргарита Николова/ 

ОТ 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ, представлявана от д-р Маргарита 
Стефанова Николова – Директор адрес на управление: гр. Русе, бул. "Придунавски" № 68 
 
 
ПОКАНА 

до всички заинтересовани лица 

 
Относно: подаване на оферти в обществена поръчка на ниска стойност при условията на чл. 20, 

Офертите се подават до 16 часа на 30.01.2020 година в деловодството на РЗИ – Русе на 

адрес: град Русе, бул. "Придунавски" № 68. 

Офертите ще бъдат отворени на 31.01.2020 година в 13 часа в  на адрес: град Русе, бул. 

"Придунавски" № 68, от комисия, назначена от Директор на РЗИ – Русе. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

СГРАДА С ОФИСИ 

ПЛОЩ СГРАДИ ПЛОЩ 

външен 

ТЕРЕН  

(м
2
) 

Прозорци  

(м
2
) закрити 

помещения / (м
2
) 

От тях 

тоалетни 

(м
2
) 

БАЗА №1,  бул.”Придунавски” 

№ 68 

 

245 8 м
2
 (2 бр.)    670      51 

БАЗА №2,    ул.”Байкал” № 12         638 6 м
2
 (2 бр.)    60 82 

Дирекция „Медицински 

дейности” - ДКЦ 1, 

ет. 5,  ул. „Независимост” № 2   

238 13 м
2
 (1 бр.)     0 35 

ТЕЛК /картотека/, ул. 

„Независимост” № 2  (в двора 

на ДКЦ ) 

       93   7 м
2
 (3 бр.)    70       53 

за почистване - 1 път месечно 

картотечни помещения с 

ограничен достъп  

      325    

 

Почистването включва текущо и основно почистване. 

Текущото почистване включва: 

• 2 пъти седмично почистване и дезинфекция на работни помещения /офиси/, санитарни 

възли (тоалетни) и коридори към тях; 

• 1 път месечно почистване и дезинфекция подове на картотечни помещения с ограничен 

достъп; 

• 2 пъти  месечно почистване на външни терени (дворове) на РЗИ. 

Основното почистване включва 1 път годишно (пролетно) основно почистване с измиване на 

прозорци и изпиране на пердетата към тях. 

Изпълнителят осигурява за своя сметка почистващите материали, миещите и 

дезинфекционните продукти, пособията за почистване, техниката и инвентара, необходим за 

почистването. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА 

 

За участие в обществена поръчка на ниска стойност при условията на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, с 

предмет: Абонаментно почистване на офиси на Регионална здравна инспекция - Русе и терените, 

на които е разположена 

 

1. Наименование на участника: ………………………………………………………………….. 

2. Седалище и адрес на управление:…………………………………………………………….. 

3. ЕИК: ………………………….. 

4. Представители: ……………………………………………………….., ЕГН …………………, 

в качеството му на …………………………………. /посочва се пълномощно и се прилага 

заверено копие, в случай че има такова/. 

5. Лице за контакт – имена, длъжност, тел. номер: ……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

6. Обслужваща банка и банкова сметка: …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

…………………….година                                                …………………………….. 

                                                                                                   /подпис и печат/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

За участие в обществена поръчка на ниска стойност при условията на чл. 20, ал. 4, т. 3 от 

ЗОП, с предмет: Абонаментно почистване на офиси на Регионална здравна инспекция - 

Русе и терените, на които е разположена 

 

 

От: ………………………………………………………………….. 

Седалище и адрес на управление:…………………………………………………………….. 

ЕИК: ………………………….. 

Представители: ……………………………………………………….., ЕГН …………………, 

в качеството му на …………………………………. /посочва се пълномощно и се прилага 

заверено копие, в случай че има такова/. 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 

Заявявам, че нашето ценово предложение за изпълнение на поръчката е : ……………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

/изписва се по следния начин – месечна цена без ДДС, месечна цена със ДДС/ 

Обща цена ………………………………………………………………………………………. 

без ДДС, ………………………………………………………………………………. със ДДС. 

 

*Цените се изписват и цифром, и словом. 

 

 

 

…………………………….. година                                             ……………………………… 

                                                                                                             /подпис и печат/ 

 

 

 


