
# Дейност

Мерна единица
за
количество/обем
работа
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на дейността
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без ДДС за
1 кв.м.

площ или
за 1 бр.

еднократно
изпълнение

Стойност
на

услугата
в лв. без

ДДС

1

[ТП 1ж] Почистване на сервизни
помещения - дейност ТП1
съгласно описанието й в
Техническата спецификация,
която включва следните
доставени от изпълнителя
консумативи и тоал.хартия: 1)
тоал. хартия на голяма ролка
"мини джъмбо"; 2) течен сапун
наливен, обикновен, в опак. от 5
л. за наливане в поставени на
място дозатори; 3) сгънати кърпи
за ръце, хартиени, 100 %
целулоза или Сертификат за
екологичност; V-сгънати, 2
пласта, цвят - бял/екрю; опаковка
-220-250 кърпи/пачка; 4)
торбички за смет. Всички
консумативи трябва да отговарят
на модел/марка налични
аксесоари, огледът на които е
задължителен в съответното
ведомство на етап провеждане на
мини-процедура.

кв.м. 349 220

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. 8476,3 44

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 600 220

4

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

кв.м. 1100 220

5 [ТП 4] Почистване на асансьори -
влажно забърсване на под и стени кв.м. 27 220

6

[ТП 5] Почистване на уязвими
места на стъклени входни врати и
преградни стени със
специализиран препарат 1-2 пъти
дневно, при необходимост и по-
често

кв.м. 200 220

[ТП 7] Почистване от сняг и лед
пред входовете на сградите,
почистване на ледени висулки от
козирките и покрива на сградите,
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7
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. 165 30

8
[ПД 5] Почистване на архивни
помещения, гаражи, абонатни
станции, общи сутеренни
помещения др.

кв.м. 2677,7 10

9
[ОП 1] Измиване на прозорци,
витрини и стъклени преградни
стени /стъкла и дограма,
двустранно/

кв.м. 2686 1

10
[ОП 2] Машинно почистване на
твърди подови настилки /мозайка,
мрамор, гранит, гранитогрес,
теракот, PVC и др./.

кв.м. 6476,3 1

11
[ОП 3] Машинно изпиране на
подове с текстилни покрития
/мокети, пътеки, килими/

кв.м. 2000 1

12
[ОП 4] Машинно изпиране на
текстилни тапицерии /мека мебел
и столове/

брой 260 1

13 [ОП 5] Ръчно почистване на щори
/двустранно/ кв.м. 975 1

14
[ОП 7] Основно почистване на
фаянс и санитария в сервизни
помещения

кв.м. 1120,5 1

15
[ОП10] Специализирано
почистване на дървени ламперии,
врати и шкафове, кожена мебел и
тапицирани врати

брой 20 1

 Общо 0 лв.

 Попълват се от участника


