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РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА БНР“ 

 

№ по 

ред 
Наименование Изисквания към продукта/артикула 

Количество 

(бр.) 

1.  Метла с дръжка   50 

2.  Тоалетна хартия 
100% рециклирана, двупластова или 

трипластова,130 къса, 18.20м 
107 240 

3.  Лопатка, пластмасова 

Ширина – 27 см. 

Дълбочина – 27 см. 

Височина – 9 см. 

Дължина на дръжката – 70 см. 

50 

4.  Мокри кърпи Антибактериални  300 

5.  Домакинска хартия Руло,120м/21,5см 1 000 

6.  Ресни за под Памучни ресни за под, 180г 400 

7.  Дръжка за ресни за под Дължина на дръжката-70 см 120 

8.  Кошче за отпадъци 
Метално, с размери: Ø24 см, h=28 

см. 
110 

9.  Дозатор за течен сапун  Вместимост 1.0 литър. Цвят - бял. 30 

10.  Държател за тоалетна хартия За 2 ролки тоалетна хартия 40 

11.  

Перо за почистване на 

стъклени повърхности/малко 

и голямо/ 

  20 

12.  Попивателна кърпа Опаковка х 3 бр. 200 

13.  Четки за WC   80 

14.  Кошче за WC 5 л 50 

15.  Домакинска гъба   200 

16.  Ръкавици - латекс Размер L и М 120 

17.  Диспенсър за кърпи за ръце   10 

18.  Четка за под   40 

19.  Чаши за сок  Пластмаса,200мл х 100 бр. 20 

20.  Подочистачка   4 

21.  Торбички за прахосмукачки 
В зависимост от вида на 

прахосмукачките 
140 

1. Възложителят не се ангажира с поръчката на минимални или максимални количества от 
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който и да било отделен артикул за срока на действие на договора за обществена поръчка 

или за какъвто и да било период по време на срока на действие на договора, нито с 

достигането на минимален или максимален обем на поръчаните при условията на договора 

хигиенни материали. 

2. В цената се включват всички разходи доставката, включително и разходите за транспорт, 

разтоварване и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на 

гаранционните срокове. 

3. При установяване на несъответствие на параметрите на доставените материали с тези от 

техническата спецификация, възложителят има право да откаже заявката, като отказът се 

документира в констативен протокол между страните. В случай на отказана заявка, 

документиран с констативен протокол, възложителят не дължи на изпълнителя 

възнаграждение за нея. Изпълнителят е длъжен да извърши нова доставка с параметри на 

материалите, идентични с тези от техническата спецификация, в срок до 3 (три) работни 

дни от датата на отказа на предходната заявка. 

4. При установяване на доставени от изпълнителя негодни за употреба материали, поради 

изтекъл срок на годност, дефекти, компрометирана цялост и т.н, това обстоятелство се 

документира с констативен протокол, съставен и подписан от тричленна комисия, 

назначена от възложителя, в едномесечен срок от доставката. Изпълнителят заменя за своя 

сметка описаните в констативния протокол негодни за употреба материали.  

5. Възложителят си запазва правото да заявява хигиенни материали, които не са включени 

в техническата спецификация или са включени поименно, но са с различни от описаните в 

спецификацията характеристики. В такъв случай, възложителят изисква от изпълнителя 

ценова оферта. Артикулите се считат за заявени след получаване на изрично писмено 

потвърждение на заявката от страна на възложителя. При формиране на цените, 

изпълнителят е длъжен да прилага отстъпка в размер на не по-малко от 15 % (петнадесет на 

сто) от действащите към момента на заявката цени на едро на съответните артикули. 

6. Възложителят си запазва правото да поръчва допълнителни количества от описаните в 

техническата спецификация материали по посочените в нея единични цени до достигане на 

максималната стойност на договора. 

7. Доставките трябва да се извършват до 3 (три) работни дни от получаване на писмена 

заявка, изпратена от възложителя до изпълнителя по електронна поща до посочените от 

възложителя адреси. Изпълнителят трябва да извършва доставките за своя сметка до 

следните обекти на възложителя: 

− БНР София, ЕИК 000672343 - бул. „Драган Цанков " № 4 

− РPC Благоевград, ЕИК 0006723430010 - ул. „Иван Михайлов“ № 56 

− РPC Пловдив, ЕИК 0006723430044 - ул. „Дондуков" № 2 

− РРС Стара Загора, ЕИК 0006723430059 - ул. „ Св. Княз Борис I“ № 75 

− РРС Бургас, ЕИК 0006723430082 - ул. „Филип Кутев" № 2 

− РРС Варна, ЕИК0006723430025 - бул. „Приморски" № 22 

− РРС Шумен, ЕИК 0006723430030 - ул. „Добри Войников" № 7 

− РРС Видин, ЕИК 0006723430078 - ул. „Градинска" № 1, ет. 4 
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− РРС Кърджали, ЕИК 0006723430097 - бул. „България.” № 74 

8. Всяка доставка трябва да бъде придружена със сертификат за произход и качество, 

експертен лист или друг аналогичен документ и да се извършва при спазване на нормативно 

определените санитарно-хигиенни изисквания. 

2.Качествени изисквания и стандартизация: 

2.1. Предлаганите стоки трябва да са безвредни за здравето и живота на хората. 

2.2.Опакованите стоки трябва да са в оригинални опаковки на производител с ненарушена 

цялост, от които да са видни: произхода на стоката, информация за производителя, срока на 

годност и условията за използване на съответния продукт. 

2.3. Гаранционният срок на оферираните стоки не може да бъде по-малко от 12 (дванадесет) 

месеца, считано от датата на приемане на доставката им без забележки. Това изискване не 

се прилага по отношение на продукти, които представляват консумативи. 

2.4. Участниците трябва да представят информационни листове за безопасност съгласно 

Регламента на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, 

разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или друг еквивалентен документ, 

който да съдържа информация за веществата, съдържащи се в продукта и за необходимите 

мерки, които следва да се осигурят по отношение на предпазване на здравето на 

потребителя, безопасността на работното място и опазването на околната среда (ако 

доставената стока притежава такъв информационен лист). 

2.6. Производителят на предлаганите артикули трябва да  е въвел и да прилага система за 

управление на здравето и безопасността при работа, сертифицирана по стандарт БДС ISO 

45001:2018 при работа или еквивалентни мерки за управление на здравето и безопасността 

при работа или еквивалент. 

2.7. При доставка, в случай на промяна на нормативните изисквания през периода на 

изпълнение на поръчката, изпълнителят се задължава да предостави актуализирани 

информационни листове за безопасност на доставяните стоки. 

3.Изисквания към опаковката: 

3.1.Опаковките на доставяните стоки не трябва да създават условия за замърсяване или за 

преминаването на опасни за здравето вещества. 

3.2. При доставката опаковката да бъде с ненарушена цялост. 

3.3. Доставяните хигиенни материали трябва да са етикетирани на български език. 

3.4. Не се допускат обозначения на етикета, които да заблуждават потребителя по 

отношение на вложените продукти, тяхното естество, произход, идентичност, свойства, 

състав, трайност, начин на производство и употреба.  

 

(п.) заличен на основание чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД 

Изготвил: Георги Ников – ръководител отдел „АДУС“ 


