ЦЕНОВО И ТЕХНИЧЕСКО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
/оферта/
от ...........................................................................................................................................,
в качеството му на ...............................................................................................................,
........................................................................... , ЕИК ......................................,

на

Във връзка с обявената процедура с предмет: "Почистване и хигиенизиране на сградата
и двора на Национална търговска гимназия- Пловдив”, Ви представяме нашето ценово
предложение:
ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й
За изпълнение обекта на обявената процедура, в съответствие с условията, изложени в
Публичната покана нашето ценово предложение възлиза на:
.............................................. за метър на квадрат /без ДДС/ за целия срок на
договора /поръчката/ Словом:.............................................................................
/ посочва се словом стойността без ДДС /
Посочената цена включва:
1. ЕЖЕДНЕВНО ПОЧИСТВАНЕ, състоящо се в събиране в найлонови чували,
заредени по кошовете и изхвърляне на отпадъците; измитане и измиване на подовете;
забърсване на чинове, бюра, первази, секции, както следва: в класните стаи и коридорите от
приземен етаж, учебни стаи на 1, 2, 3 етажи от основната сграда, двор – от 23 до 28 кабинети,
търговска къща – УТФ и компютърно счетоводство, физкултурен салон – и прахосмукиране
на шалтета; съблекални; измитане и измиване на фоайе;
Измиване и дезинфекциране на тоалетни, находящи се: фитнес, 1, 2, 3 етажи, мивки в
приземен етаж;
2. ОСНОВНО ПОЧИСТВАНЕ, състоящо се в двустранно измиване на прозорци,
изпиране на килими, изпиране на тънки пердета, изпиране на плюшени завеси и покривки,
изпиране на тапицерии;
В цената са включени всички разходи по изпълнение на обществената поръчка,
съобразно условията на процедурата и не подлежи на промяна през срока на изпълнение
на договора, освен при условия, упоменати в договора. /ПРИЛОЖЕНИЕ 1-КСС/ .
Декларирам, че извършваните почистващи дейности на обекта ще отговарят на
разпоредбите на българското и европейското законодателство.
Заявявам, че при изпълнение на поръчката няма да ползвам подизпълнители.
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Общата стойност на договора ще се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на база почистените
и хигиенизирани площи за съответният месец, по банкова сметка, посочена от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след изтичане на месеца и двустранно подписан протокол за извършената
работа, в срок от пет работни дни след представяне на фактурата.
БАНКОВА СМЕТКА НА ФИРМАТА:
Банка:..............................................................
IBAN: ..............................................................
BIC: ...........................................................
Дата:.............................................................
Подпис: .......................................................
(име, фамилия, длъжност, печат)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ОБЕКТ:Национална търговска гимназия- Пловдив
Предмет на поръчката: „Почистване и хигиенизиране на сградата и двора на НТГ –
Пловдив”
1. Ежедневно почистване:
Помещение:
Фоайе,стълбище и коридори -приземен, 1,2,3 етаж
Учебни стаи – приз.ет.-видео зала; двор -от
23до28каб.; централна сграда-ет1-каб.физ,хим,
биол.,ИЗ,КСч.; ет.2-каб.от 6 до13; ет.3 –каб.от 14
до 22; северно крило –каб.29, 30;
Учителска стая
Физкултурен салон
Съблекални-приземен ет., ФКС, 3 етаж
Партер – фитнес
WC-1,2,3 етаж, фитнес
ОБЩО сграда
Двор - измитане преден и заден (2пъти седмично)
ВСИЧКО сграда и двор
Цена за месец без ДДС
Цена за месец с ДДС
Цена на ден без ДДС

Ед.
мярка
м2
м2

Количе
ство
818
1393

м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
м2
-

156
172
26
139
64
2768
2030
4798
-

Ед.цена Стойност

2. Основно почистване: Стойността на основното почистване е разпределена и
включена към формиране на предложената цена на ден без ДДС и включва:
- измиване на прозорци /дограма и стъклопакет-двустранно/ и первази – ет.1,2,3 и
дворни 1120 кв.м.
- пране на тънки пердета 35 кг.
- пране на тежки завеси и покривки 30кг.
- пране на тапицерии на мебели 72 бр.
- пране на килими 18 кв.м.
Основно почистване ще се извършва:
¾ Пролетна ваканция - двустранно измиване на прозорци и пране на леки пердета.
¾ Преди началото на учебната година - двустранно измиване на прозорци, пране на
леки пердета, пране на килими, мебели и тежки завеси и покривки

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОБЕКТ:Национална търговска гимназия- Пловдив
Предмет на поръчката: „Почистване и хигиенизиране на сградата и двора
на НТГ – Пловдив”
1. Ежедневно почистване:
ВИД ДЕЙНОСТ

Подови площи
Събиране на отпадъци от
кошчета за боклук,
почистване и зареждане с
полиетиленови пликове
Избърсване на чинове и
цокли /надраскани/
Избърсване на прах от
секции, первази, врати
и почистване под чиновете
Измиване и дезинфекция на
санитарни възли
Измитане на преден и заден
двор – 2 пъти седмично
2. Основно почистване
Двустранно измиване на
прозорци/стъклоп.и дограма/
и первази
Изпиране на пердета –тънки
и плюшени
Изпиране на тапицерия на
мебели
Изпиране на килими

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА, ИЗПОЛЗВАНИТЕ
ПРЕПАРАТИ, ТЕХНИКА И БРОЙ ПЕРСОНАЛ

