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Услуги по почистване, щадящи околната среда - Ценова оферта



# Дейност

Мерна единица
за
количество/обем
работа

Количество/обем
работа

Периодичност
на

извършване
на дейността

за срока на
договора -
брой пъти

/прим.бр.пъти
в месеца х
бр.месеци

или бр.дни х
бр.месеци/

Единична
цена в лв.

без ДДС за
1 кв.м.

площ или
за 1 бр.

еднократно
изпълнение

Стойност
на

услугата
в лв. без

ДДС

1

[ТП 1в] Почистване на сервизни
помещения - дейност ТП1 съгласно
описанието й в Техн. спец., която
включва следните доставени от
изпълнителя консумативи и
тоал.хартия: 1) консуматив за
дозатор за течен сапун-бял,
концентриран, мек, парфюмиран,
да предпазва кожата от
раздразнение, 1 л.; 2) течен сапун,
помпа-бял,концентриран,
антибактериален, да предпазва
кожата от раздразнение,
парфюмиран, 300 мл.; 3)
консуматив за дозатор за тоал. х. -
тоалетна хартия на салфетки (зиг-
заг сгъване), 2 пласта,бяла, 100%
целулоза, с размери: 18,5 см х
11,0 см.; 250 к./пакет; 4) салфетки
- 100 % целулоза, еднопластови,
бели, размери: 33 см х 33 см, 100
бр./опаковка; 5) консуматив за
дозатор за кърпи за ръце
(хартиени) - кърпи за ръце на
пачки (зиг-заг сгъване),
рециклирани и 100% целулоза, и
за двата вида: двупластови с
размери 23,0 см х 25,5 см, 250
к./пакет; 6) козметични кърпи за
лице 100 % целулоза, 2 пласта,
бели, размери: 21 см х 21 см, 100
бр. Всички налични аксесоари са с
марка TORK; огледът в МП е
задължителен.

кв.м. 95 100

2

[ТП 2.1] Почистване на работни
помещения /кабинети, канцеларии,
заседателни зали и др./, което
включва: - почистване с
прахосмукачка и измиване на
твърди подови настилки /PVC,
ламинат, паркет и др./ и
почистване с прахосмукачка на
меки подови настилки /мокети,
килими, пътеки, велтери/;

кв.м. 2778 42

3

[ТП 2.3] Почистване на работни
помещения /кабинети, канцеларии,
заседателни зали и др./, което
включва: - изхвърляне на боклук и
почистване на кошчетата за смет,
включително смяна на торбичките
за смет

бр. кошчета 211 100

4

[ТП 3] Измитане и измиване на
твърди подови настилки по
коридори, стълбища и фоайета
/мозайка, гранит, мрамор,
гранитогрес и др./.

кв.м. 726,5 42

5

[ТП 7] Почистване от сняг и лед
пред входовете на сградите,
почистване на ледени висулки от
козирките и покрива на сградите,
както и разпръскване на сол срещу
заледяване. Почистване от сняг на
дворното пространство при
снеговалеж - асфалтови алеи,
паркинги, тротоари, пешеходни
зони и други.

кв.м. 270 50

 Общо 0 лв.

 Попълват се от участника


