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SOFI-Vw-11-220.44         31.08.2018г. 

 

 

Относно: услуги по почистване в Посолство на Федерална република Германия 

тук: Покана за предлагане на оферта 002/2018 

 

Уважаеми дами и господа, 

Посолството на Федерална република Германия в София възнамерява да възложи услугите по 

почистване, изброени в приложението. В Посолство на Германия има специални изисквания за 

сигурност, както и изисквания за външен вид и поведение, които са отразени в 

спецификациите. 

С подаването на оферта се приемат изброените в приложението условия, които ще 

представляват част от договора. 

Можете до     12:00 часа на 20.09.2018 г. 

да предадете на пропуска по сигурността на Посолството писмена оферта в запечатан плик. На 

плика трябва да бъде изписано името на подателя и пояснението „Оферта за услуги по 

почистване“. По-късно постъпили оферти ще трябва да бъдат изключени. Въпроси в тази връзка 

могат да бъдат задавани до 10.09.2018г. писмено по имейл на vw-s1@sofi.diplo.de  

 

Франк Райнер, II. Секретар 
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Приложение 1 

към покана за оферта за „Услуги по почистване на канцеларията“ 

01 Предварителни бележки 

01.01. Общи 

Услугите трябва да се предоставят в съответствие със заданието (спецификация, честота и 

процедура).  

Услугите за почистване се отнасят до сграда на 4 етажа (включително приземен етаж), основно 

стълбище и две странични стълбища и силно посещаван район за посетители. 

Имотът разполага с управление на достъпа, включващ персонални проверки. Услугите могат да 

се извършват под наблюдение само в периода от понеделник до четвъртък от 08:00 до 16:00 

часа и в петък до 13:00 часа.  

От страна на посолството не се предоставят машини, материали и почистващи препарати, но 

съществува възможност (помещения) за тяхното съхранение. 

Използваните почистващи препарати трябва да отговарят на българските екологични 

разпоредби. При поискване това трябва да се докаже на възложителя. За да се изключи 

разпространението на микроби по време на почистването на различните повърхности, 

изпълнителят е длъжен да използва различни по цвят кофи и съответстващи кърпи/парцали за 

тези зони, които трябва да бъдат строго отделени една от друга. 

 

 

01.02 Квалификация на работниците и заетост 

За изпълнението и мониторинга трябва да се използва подходящ персонал, който има 

необходимите знания и умения, напр. посредством съответно обучение и инструктаж. 

Документите, които доказват обучението и инструктажа трябва да могат да бъдат 

предоставени при поискване. 

Служителите трябва да са наети в съответствие с действащото право и трябва да се заплащат 

съгласно общите законови разпоредби / подзаконови актове. 

Служителите трябва да декларират своята готовност да се ангажират по силата на Закона за 

задълженията и да спазват "Кодекса за поведение срещу корупцията". 

По причини, свързани със сигурността, изпълнителят се задължава да осигури почистването на 

описаните помещения винаги от същия персонал, който само в случай на невъзможност 

поради заболяване или отпуск бъде заменян от подходящи заместници. Промяна в персонала 

трябва да бъде докладвана писмено от изпълнителя. Информацията трябва да бъде 

предоставена на възложителя най-малко един ден преди началото на работата на 

заместващото лице. Изпълнителят трябва да гарантира, че персоналът, нает от него, винаги ще 

носи унифицирано корпоративно работно облекло. 
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За да осигури безупречно качество, следва поименно да бъде назовано лице (супервайзър), 

който поне частично да бъде на разположение по време на почистването. Това лице трябва да 

има правомощията да дава нареждания на персонала, да приема рекламации и да спазва 

указанията на представителя на възложителя. 

 

Възложителят има право по всяко време да откаже ангажирането на определени лица от 

почистващия персонал, посочвайки причината за това. 

 

 

02 Предварителни бележки за оборудването и помещенията 

Описанията са примерни и в единични случаи може да има отклонения. Разглеждане на обекта 

е препоръчително. 

02.01 Санитарни помещения: подове и стени (до 2м височина) с плочки. Дамска тоалетна: 1 

тоалетна кабина, 1 огледало, 1 мивка, 1 мивка за ръце, радиатор; мъжка тоалетна: както горе, 

но с 1 тоалетна кабина и писоар 

02.02. Офиси: под – ламинат; стени – тапети, латекс. Обзавеждане: бюро, шкаф/ове, гардероб, 

3 стола, компютър, монитор, принтер, радиатор, климатик. 

02.03 Кухни: под: PVC, ламинат; обзавеждане: шкафове горни и долни с мивка, хладилник, 

кафе-машина, кана за загряване на вода, маса, 4 стола, диспенсер за вода, радиатор. 

02.04 Салон за посетители и гишета Визова служба 

Под: гранит; маси и столове 

02.05. Стълбища 

1 основно стълбище: под – мрамор/гранит, парапет – месинг, голяма височина на тавана, 2 

къта за сядане 

2 странични стълбища: полиран бетон, парапет - желязо 

02.06 Коридори: под – PVC, 1 коридор е с мокет 

 

03 Описание на услугата 

Описанието на услугата определя желания обхват на услугата, честотата и цикъла на 

почистване. Офериращият допълва изчисленото необходимо време за почистване при 

подаване на офертата. При разглеждане на офертата, времето се проверява за 

правдоподобност. 

Офертата трябва да обхваща всички заявени услуги и не може да се разделя на части. 

 

03.01 Видове помещения и размери   Честота на почистването/ в седмицата 

Офиси    1.275 м²  2 х седмично 

Консулски отдел-салон      68 м²  5 х седмично 
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Тоалетни       119 м²  5 х седмично 

Кухни          55 м²  5 х седмично 

Коридори       260 м²  5 х седмично 

Странични помещения     120 м²  2 х седмично 

Стълбища       120 м²  5 х седмично 

Входен салон       120 м²  5 х седмично    

Общо:      2.137 м² 

 

03.02 Обем на услугата според вида помещение 

Вид помещение: Офис/ Помещения за срещи   

- Хоризонтални повърхности на мебелното обзавеждане (включително маси, прозоречни 
первази и кабелни канали) до 1,80 м, доколкото са освободени от неща, пречещи на 
почистването, трябва да бъдат почистени с влажна кърпа 
- Следи от пръсти и видими замърсявания на врати, стъклени врати и шкафове, както и на 
рамки, дръжки и превключватели на осветлението трябва да бъдат отстранени 
- Изхвърляне на кошовете за отпадъци и поставяне на съответните найлонови пликове в тях 
- Отстраняване на паяжини 
- Почистване на ламинираните подове с влажен парцал/кърпа и почистване на повърхностите с 
килими с прахосмукачка 

Вид помещение: коридори / стълбища / входни помещения-фоайета 
- Почистване на следи от пръсти и видими замърсявания на врати, стъклени врати и шкафове, 
както и на рамки, дръжки и превключватели на осветлението. 
- Хоризонтални повърхности на мебелното обзавеждане (включително маси, плотове, 
прозоречни первази и кабелни канали) до 1,80 м, доколкото са освободени от неща, пречещи 
на почистването,трябва да бъдат почистени с влажна кърпа 
- Почистване от прах на хоризонталните повърхности на мебелите (корнизи и прозоречни 
первази, шкафове и др.), над 1,80 м 
- Почистване на перилата на стълбищата с влажна кърпа 
- Отстраняване на паяжините 
- Измиване  на твърдите подове и почистване на повърхностите с килими с прахосмукачка 
 
Вид помещение: входни площи пред сградите 
- Изпразване на пепелниците и измиване отвътре и отвън  
- Премахване на паяжините 
- Почистване на следи от пръсти и видими замърсявания на врати, стъклени врати и шкафове, 
както и на рамки, дръжки и превключватели на осветлението. 
- Помитане на входните площи пред сградите 
 
Вид помещение: санитарни помещения/ тоалетни  

- Почистване на следи от пръсти и видими замърсявания на врати, стъклени врати и шкафове, 

както и на рамки, дръжки и превключватели на осветлението 

- Почистване и отстраняване на замърсявания по плочките, преградните стени, преградни 

стени в тоалетните и др. посредством измиване 

- Изхвърляне на кошовете за отпадъци и поставяне на съответните найлонови пликове в тях. 

- Измиване и подсушаване на умивалници/мивки вкл. огледала, поставки, дозатори на 

хигиенни материали, арматури  и плочки 

- Поставяне на необходимите хигиенни материали 
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- Пълно дезинфекциране, измиване и подсушаване на тоалетната чиния, седалката и капака от 
горе на долу 
- Пълно дезинфекциране, измиване и подсушаване на писоарите 
- Пълно дезинфекциране, измиване и подсушаване на преградните стени и плочките зад 
писоарите 
- Подсушаване на подовите сифони, почистване и запълване с вода, в случай на необходимост 
- Отстраняване на паяжини 
- Измиване и дезинфекция на подовете 
 
03.03 Проверка и приемане на извършената работа  
Изпълнителят осигурява качественото изпълнение на услугата с подходящи средства. 
Възложителят проверява качеството на изпълнение и дава на изпълнителя възможност да 
отстрани некоректно свършена работа в разумен срок. Възложителят има право в случай на 
ненавременна, неподходяща или поради някаква друга причина недостатъчно добре свършена 
работа от страна на изпълнителя, да направи съответно намаление на месечната сума на 
абонамента за дните на недобре изпълнено почистване. В случай, че отстраняването на 
некоректно свършената работа не се извърши или ако това не е възможно поради причини, за 
които изпълнителят е отговорен, възложителят си запазва правото на пропорционално 
намаление на фактурата в размер на 1/20 от месечната сума на абонамента за ден на 
почистване. Отговорността за коректното изпълнение на услугата по договора остава у 
изпълнителя до приемането на свършената работа. 
 
 
04. Цени  и фактуриране 
Цената в офертата трябва да е бруто ставката за един месец, включваща почистващи средства и 
материали. Цената трябва да бъде гарантирана за поне 1 година. 
 
Разплащането се осъществява в края на месеца след представянето на фактура, на която са 
изписани българският ДДС и съответните данни на посолството, както и след като извършената 
услуга е била приета от възложителя. Плащания се извършват само по банков път.  
 
Работата по почистване, която е предизвикана от регулярни незначителни ремонтни работи, 
които не надвишават 10% от площта за почистване в рамките на един месец, са част от 
текущата работа по почистване и не подлежат на извънредно заплащане. Също така не се 
полага допълнително заплащане на работа по почистване при по-голямо замърсяване на 
площите (напр. метеорологичната обстановка). 
 
05. Договорът се сключва след възлагане на поръчката. Прехвърлянето на работи по 
почистването на подизпълнители е недопустимо. 
 
05.01 Договорът се сключва за срок от 1 година, при условие, че няма причини за 
прекратяването му съгласно т.05.02. Той се подновява за още една година, в случай че няма 
постъпило предизвестие за прекратяването му три месеца преди изтичане срока на договора. 
Продължителността на договора се ограничава в рамките на максимум 3 години. 
Пробният период, който е в рамките на 6 месеца, започва да тече от датата на сключване на 
договора. Прекратяването по време на пробния период е валидно, в случай че е направено в 
срок от 4 седмици преди изтичането на месеца.  
При прекратяване на договора изпълнителят е длъжен в деня на последното почистване да 
прибере всички използвани от него в процеса на работа машини, инструменти и материали от 
обектите за почистване. 
 
 05.02 Възложителят може, освен съгласно другите правни разпоредби, да прекрати договора 
без предизвестие, ако: 
• изпълнителят действа в противоречие с разпоредбите на този договор, въпреки направени 
две предупреждения. 
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• изпълнителят е в несъстоятелност или са налице условия за откриване на производство по 
несъстоятелност или за уреждане на спор, или 
•  за възложителя продължаването на договорните отношения е недопустимо, поради 
обстоятелства компрометиращи личността, респ. предприятието на изпълнителя. 
 
 
06. Отговорност 
Изпълнителят е отговорен за всички щети, нанесени от него или от назначения от него в 
рамките на този договор персонал. Изпълнителят е длъжен да има сключена застраховка 
„Гражданска отговорност“ с покритие, отговарящо на съответните дадености. Преди започване 
на първото почистване изпълнителят е длъжен да представи на възложителя писмен документ, 
като доказателство за сключването на такава. 
 

 


