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Приложение № 1 

   /за обособена позиция № 2/ 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (препис) 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА С ПРЕДМЕТ: 
 

„Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на 

ТП „ДГС Сливен” за срок от 12 месеца по обособени позиции”: 

 

Обособена позиция № 2: „Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и 

пособия за нуждите на ТП „ДГС Сливен” за срок от 12 месеца, запазена на основание 

чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”. 

 

1. Артикули, съгласно списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП 

№  Описание на артикула  Технически характеристики на артикула 

1.  
Течен сапун -помпа концентриран, мек, парфюмиран, да предпазва кожата от 

раздразнение/ - 400 мл. 

2.  
Течен сапун -пълнител концентриран, мек, парфюмиран, да предпазва кожата от 

раздразнение/ - 5000 мл. 

3.  
Препарат за съдове концентриран, с омекотяващо и антибактериално 

действие, 800 – 900 мл.  

4.  

Препарат за почистване 

на санитарни помещения  

С почистващо, хигиенизиращо и  антибактериално 

действие, подходящ за настилки в санитарни помещения, 

в опаковка от 750 мл. 

5.  

Препарат за почистване 

на тоалетни чинии 

с почистващо, хигиенизиращо и освежаващо действие, за 

отстраняване на следи от ръжда и котлен камък, в 

опаковка от 750 мл. 

6.  
Твърди тоалетни 

блокчета 

Да почиства, ароматизира и предпазва от натрупване на 

варовик 

7.  
Свежи дискове гел Концентриран, почистващ и ароматизиращ гел в опаковка 

с 1 дозатор и 6 гел диска 

8.  

Почистващ препарат за 

под 

за паркет и ламинат, концентрат,  да има измиващо и 

полиращо действие, подходящ за ежедневна употреба, 

ароматизиран, в разфасовка от 1 л. – 1,5 л. 

9.  

Почистващ препарат за 

под 

теракот, фаянс, мозайка и мрамор, концентрат, да има 

измиващо и полиращо действие, за ежедневна употреба, 

ароматизиран, в опаковка от 1 л. – 1,5 л. 

10.  

Почистващ препарат за 

стъклени повърхности - 

спрей 

 да не причинява кожни раздразнения, 500 мл. 

11.  Почистващ препарат за 

стъклени повърхности - 

да не причинява кожни раздразнения, 500 мл. 
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пълнител 

12.  

Спрей – антистатик, 

универсален 

за почистване и предпазване от прах на дървени, стъклени 

и пластмасови повърхности и офис техника, в опаковка от 

300 мл. 

13.  Чували за смет  размер 50х60/35л, цвят:черен, опаковка-30бр. 

14. Чували за смет размер 60х90/70л, цвят:черен, опаковка-20бр. 

15.  
Салфетки 100% целулоза, еднопластови, размери: 33см х 33см, 100 

броя в опаковка 

16.  

Консуматив за дозатор за 

кърпи за ръце (хартиени) 

кърпи за ръце на пачки (зиг-заг сгъване) 100% целулоза: 

двупластови; цвят: бял; размери: 21 см х 21см; 320 кърпи 

в пакет 

17.  Кофа с изтисквач материал: пластмаса и вместимост 12л. 

18.  

Универсална 

микрофибърна кърпа за 

всякакви повърхности 

микрофибърна кърпа за влажно, мокро и сухо почистване, 

почистване на прах, замърсявания, петна и влага, без да 

оставя власинка.  

 

19. 

Обезмасляващ почистващ 

препарат - помпа 

Подходящ за премахване на натрупани замърсявания от 

всички видове повърхности (керамика, фаянс, дърво 

стъкло, пластмаса) в санитарни помещения, коридори и 

кабинети в обществени сгради, в опаковка 750 мл. 

 

20. 

Абразивен препарат на 

прах 

За почистване на санитарни помещения и фаянсови 

повърхности, ароматизиран, в опаковка от 500 гр. 

21. 
Кърпа за почистване тип 

швантух - голяма 

Силно попиващи, за миене и бърсане на повърхности. Тип 

швантух, размер на мин.18/20 см., мин. 3 бр. в опаковка. 

Да е мека и с изключителна попивателна способност. Да е 

подсилена  с много здрава нишка. Материал: 

регенерирана целулоза. 

 

Доставката на материалите и консумативите, предмет на поръчката ще се осъществява в 

рамките на 3 (три) дни след заявяването им от Възложителя. Същите ще се доставят до 

административната сграда на Възложителя в гр. Сливен, ул. „Орешак“ № 15А, община 

Сливен. 

Възложителят не се ангажира да усвои всички видове артикули, като при необходимост 

може да поръчва и видове артикули, който не са включени в техническата спецификация и 

съответно в ценовото предложение на Изпълнителя, стига да не бъде надвишена 

обявената прогнозна стойност на поръчката. 

 


