
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки за събиране на оферти с обява с предмет:  

„ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ И САНИТАРНИ ПРЕПАРАТИ  

И КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, УЧИЛИЩНИЯ СТОЛ И  

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ” 

 

 

1.Специфични изисквания към препаратите и консумативите: 
 

№ Наименование на продукта 
Мерна 

единица 

Прогнозно 

количество 
Техническа спецификация, описание 

1 Гелообразен препарат /0,400 л./ бр. 150 
Гелообразен концентриран препарат за миене на съдове със силно 

пенообразуване. 

2 Течен сапун за ръце /0,750 л./ бр. 150 
Антибактериален, гелообразен, ароматизиран, с омекотител в 

пластмасова бутилка. 

3 
Ароматизатор за тоалетна /1 бр. в 

опаковка/ 
бр. 80 

Единичен, течен ароматизатор за тоалетна чиния. Да притежава 

едновременно почистващо, дезинфекциращо и ароматизиращо 

действие. 

4 
Течен абразивен препарат за фаянс 

/0,500 л./ 
бр. 90 

За дезинфекция и измиване на фаянсови повърхности, мрамор и 

теракота. Предназначен за отстраняване на трудни за почистване 

петна и замърсявания. 

5 
Домакински ръкавици /1 чифт в 

опаковка/ 
бр. 50 

За предпазване на ръцете от агресивни течности. Да са от 100% 

латекс, водонепромокаеми, плътни, в три стандартни размера: М, L, 

XL. 

6 
Ръкавици – медицински /100 бр. в 

кутия/ 
кутия 200 С талк, нестерилни, за еднократна употреба, размер № 8. 

7 
Тоалетна хартия /в опаковка по 4 

бр/ 
бр. 200 

Трипластова, цвят бял, 100% целулоза, навита на картонена шупла, 

височина около 95 мм., минимална дължина 19 м. на ролка. 

8 
Тризон за професионална употреба 

А1 /5 л./ 
бр. 50 

Препарат с бактерицидно и фунгицидно действие. Предназначен за 

избелване на тъкани. 

9 
Миещ препарат за домакински 

съдове /0,500 л./ 
бр. 320 С активни омекотители. 

10 
Препарат за почистване на мебели 

/0,750 мл./ 
бр. 70 

Почистващ препарат, запазващ матовите дървени повърхности и 

фурнири свежи и живи за по-дълго, образувайки нежен гланцов и 

водоотблъскващ слой върху мебелите. 



 

11 Тоалетен сапун /0,150 кг./ бр. 250 Да не алергезира и да не изсушава кожата. Да е леко ароматизиран.  

12 
Универсален абразивен 

прахообразен препарат /0,500 кг./ 
бр. 80 За почистване на захабени повърхности и домакински съдове. 

13 Домакински гъби бр. 250 
От дунапрен, от едната страна – с недраскаща абразивна 

повърхност 

14 
Препарат за печки, фурни и 

домакински съдове 
бр. 60 

Да отстранява наслоени замърсявания от мазнини и остатъци от 

загорели продукти. Да притежава трайно измиващ ефект. 

15 
Прах за пране – автоматично пране 

/разфасовка от 2 кг/ 
бр. 140 

Да е подходящ за всички видове тъкани. Да запазва цветовете на 

текстилните материи. Да не алергизира. 

16 
Прах за пране – ръчно пране 

/разфасовка от 0,5 кг./ 
бр. 60 

Да е подходящ за всички видове тъкани. Да запазва цветовете на 

текстилните материи. Да не алергизира. 

17 
Препарат за измиване на прозорци 

/0,750 л./ 
бр. 120 

Да почиства прозорци, стъкла, огледала и други гладки 

повърхности, с антистатично действие, да не оставя следи. 

18 
Тел за изтриване на домакински 

съдове 
бр. 200 Да са неръждаеми и да щадят повърхностите. 

19 Домакинска кърпа за бърсане бр. 100 Универсални кърпи за почистване. 

20 Метла бр. 100 
От естествен материал - растение метла. Да е здрава, със 

стандартни размери. 

21 Метла с дълга дръжка бр. 70 
От естествен материал - растение метла. Да е здрава, с дълга 

дървена дръжка. 

22 Санитарна маска /50 бр. в кутия/ кутия 50 
Санитарна/хирургическа маска за еднократна употреба - двуслойна; 

с ластик за прихващане към ушите. 

23 Ел. крушки – 75 вата бр. 200 Обикновена електрическа крушка с мощност 75 W 

24 Бърсалка за подова повърхност  бр. 60 
Памучни конци за под. Хигроскопични, устойчиви на 

дезинфектанти, съвместими с дръжката. 

25 Четка метла с дръжка бр. 20 Пластмасова метла, устойчива на дезинфектанти. 

26 
Бронз за печки – сребърен /0,100 

мл./ 
бр. 20 

Цвят: сребърен. Силиконов, антикорозионен и термоустоичив до 

500 градуса по целзий 

27 Лопата за смет бр. 10 Метална, с дръжка с дължина около 30-40 см. 

28 
Попивателна кърпа /3 бр. в 

опаковка/ 
бр. 20 Попивателни кърпи, абсорбиращи до няколко пъти своето тегло. 

29 Дръжка за бърсалка бр. 20 От INOХ, универсален накрайник с резба, дължина около 130 см. 

30 Кофа с цедка бр. 20 От здрава пластмаса, кръгла, с вместимост 12 л. 

31 Кибрит /10 бр. в опаковка/ опаковка 60  



 

32 Пликове /100 бр. в пакет/ пакет 10 Полиетиленови пликове 

33 
Торбички тип „потник” /50 бр. в 

пакет/ 
пакет 10 Материал: полиетилен 

34 Кошче за смет с капак голямо бр. 10 Твърдо, от полипропилен, вместимост 14 л. 

35 Кошче за смет с капак малко бр. 10 Твърдо, от полипропилен, вместимост 5 л. 

36 Омекотител за вода /таблетки/ бр. 20 Таблетки за омекотяване на твърда вода за перални машини 

37 
Препарат за отпушване на сифони и 

канали /0,100 кг./ 
бр. 70 Прахообразен. 

38 Салфетки /100 бр. в пакет/ пакет 200 
Направени от 100 % чиста целулоза, еднопластови, бял цвят, 

релефни, 100 броя в пакет, размер 30х30 см 

39 Кислол /1 л./ бр. 300 
Обикновен, за дезинфекция и измиване на санитарни възли, мивки, 

фаянс и канали. 

40 Домакинска хартия бр. 100 
Направена от 100 % чиста целулоза, двупластова, бял цвят, брой 

къса – 100, две рула в опаковка 

41 Четки за измиване на посуда бр. 100  

42 Дезинфектант /таблетки/ бр. 300 
Препарат на таблетки, съдържащ хлор, за дезинфекция на 

повърхности 

43 Обезмаслител /0,500 л./ бр. 100 Универсален препарат за разграждане на мазнини 

44 Чували за смет /70 л./ ролка 40 Вместимост 70 л., от полиетилен, ролка, за еднократна употреба. 

45 Чували за смет /35 л./ ролка 40 Вместимост 35 л., от полиетилен, ролка, за еднократна употреба. 

 

1.1. Изисквания за качество на предлаганите хигиенни материали и почистващи препарати (продукти):  

 Всеки от посочените продукти трябва да притежава стикер за произход с адресна информация за фирмата производител, 

както и срока на годност и условията, при които се използва.  

 Продуктите, трябва да притежават срок на годност не по-малко от 3 (три) месеца от момента на доставката им. 

 Продуктите трябва да бъдат доставени с ясни инструкции за дозиране (когато е приложимо). 

 Продуктите трябва да бъдат произведени от сертифицирани производители. 

   Продуктите следва да се доставят в опаковка на производител. 

 Всички продукти следва да са опаковани и етикетирани в съответствие с действащите нормативни изисквания (Закон за 

защита от вредното въздействие на химическите вещества и смеси (ЗЗВВХВС), Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и 

етикетиране на химичните вещества и смеси и др.), в подходящи за запазването им при транспортиране и съхранение опаковки (когато е 

приложимо). 



 

 Почистващите препарати следва да са придружени с Информационен лист за безопасност (на български език). 

Информационният лист не се предоставя, когато предлаганите продукти са с предоставена достатъчна информация (посредством етикета и 

опаковката), позволяваща потребителите да вземат необходимите мерки за безопасност и защита на човешкото здраве и околната среда. 

 

1.2. Изисквания към изпълнението на заявките: 

 Доставките се осъществяват по изрична заявка на Възложителя/упълномощеното лице, изпратена по факс или на електронна 

поща, с надлежно удостоверени дата и час, в срок до 1 (един) работен ден, считано от датата на получаването й от Изпълнителя. Заявките се 

подават от определените в договора лица от страна на Възложителя, като се посочват: обекта, от който и за който се подава заявката, име и 

фамилия на лицето, изготвило заявката, вид и количество на продукта. 

 Изпълнителят осигурява необходимия транспорт и разтоварване, като разходите за това са за сметка на Изпълнителя. 

 Доставката по конкретна заявка следва да се извършва в работното време на обектите от 09:00 до 16:00 часа, като се предава 

на определено от Възложителя лице, след предварително уговорен за това час. 

 Доставката се удостоверява с подписване на приемно-предавателен протокол за доставените продукти в съответните обекти. 

 При доставката се проверява окомплектоваността на заявените продукти, съгласно подадената заявка от страна на 

Възложителя/упълномощеното лице.  

 

1.3. Рекламации  

Рекламации при установени липси, повреди или явни дефекти се предявяват от Възложителя/определеното лице в момента на 

приемането на доставените продукти и се отразяват в констативен протокол, подписан от двете страни. Участникът отстранява 

установените несъответствия в протокола в срок до 2 (два) работни дни, считано от деня на подписването му. 

При установяване на скрити недостатъци, Възложителят/определеното лице уведомява Участника писмено по електронна поща или 

по факс от момента на установяването им, но не по-късно от датата на следващата доставка на същото място на изпълнение. В тези случаи 

Участникът следва да отстрани недостатъците или да замени доставката с нова, със същите или по-добри характеристики на продуктите, в 

срок до 5 (пет) работни дни от уведомлението. Всички разходи по замяната и/или отстраняване на недостатъците са за сметка на Участника. 

 

1.4. Срок за изпълнение на поръчката 
Срокът за изпълнение на договора е 12 (дванадесет) месеца или до достигане на прогнозната стойност на Възложителя, според това 

кое от двете обстоятелства настъпи първо. 
 

1.5. Място на изпълнение на поръчката 

Доставката на хигиенните материали и почистващи препарати следва да се осъществява със превоз на Изпълнителя до следните 

обекти: 

Домашен социален патронаж с.Братя Даскалови 

Училищен стол в с.Оризово 

Детска градина „Боряна” с.Партизанин 



 

Детска градина „Боряна” филиал с.Братя Даскалови 

Детска градина „Боряна” филиал с.Найденово 

Детска градина „Детелина” с.Оризово 

Детска градина „Детелина” филиал с.Мирово 

Детска градина „Буратино” с.Черна гора 

Детска градина „Н.Й.Вапцаров” с.Гранит 

 

1.6. Забележка: 

Възложителят си запазва правото да: не заяви доставка на всички посочени в Техническата спецификация видове продукти; поръчва 

неограничен брой от посочените в Техническата спецификация продукти, но без да се променя максималната цена на договора и 

единичната цена на продуктите. 


