
Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за пазарно проучване с предмет:

„Избор на обществена пералня за услуги по почистване, дезинфекциране на облекло, 
постелъчен и друг болничен инвентар за нуждите на „Комплексен онкологичен център -

Пловдив” ЕООД”

№ по 
ред Наименование на услугата Прогнозно количество 

за срок от една година

1 Чаршафи -  бели и цветни 25 000 бр.

2 Спална торба/плик -  бели и цветни 25 000 бр.

3 Калъфка -  бели и цветни 25 000 бр.

4 Пижами и нощници -  бели и цветни 360 бр.

5 Лекарски престилки -  бели и цветни 1 000 бр.

6 Туники -  бели и цветни 3 500 бр.

7 Панталон -  бели и цветни 3 500 бр.

8 Елек -  бял 60 бр.

9 Халати -  цветни 40 бр.

10 Хавлиени кърпи 4 800 бр.

11 Покривка за легло -  бели и цветни 100 бр.

12 Вълнени одеяла 60 бр.

13 Памучни одеяла -  бели и цветни 60 бр.

14 Олекотени завивки 150 бр.

15 Интериорен инвентар 10 кг.

16 Калъф за матрак -  бели и цветни 100 бр.

17 Калъф за диван 5 бр.

18 Поларено яке - цветно 50 бр.

1.Дейността на услугата включва: изпирането и дезинфекция на бельо, което се извършва 
само по термодезинфекционен и химиотермодезинфекционен перилен метод. При всяка една от 
фазите на технологичния процес не се смесва с бельото от обектите за обществено ползване с това на



гражданите съгласно изискванията на НАРЕДБА № 12 от 16 ноември 2018 г. за здравните 
изисквания към обществените перални;

2. Услугата по термодезинфекция и химиотермодезинфекция да се извършва при спазване на 
изискванията и след предварителна дезинфекция да се извършва с висококачествени перилни и 
дезинфекционни препарати разрешени от Министерство на здравеопазването.

3. Разделно третиране и пране на различните цветове.
4. Услугата включва: сушене, гладене, сортиране по отделения, опаковане в полиетиленови 

пликове по начин, запазващ хигиенните качества, без рискове за увреждане, с транспорт, средства, 
труд и материали на изпълнителя.

5. Предаването на мръсното болнично бельо и получаването на чистото болнично бельо се 
извършва с протоколи и по съгласуван график между страните.

6. Максималния срок за извършване на услугата за всяка партида е до 48 часа.
7. Възложителят ще предава работно облекло, постелъчен и друг болничен инвентар за пране 

от База I или База II на „Комплексен онкологичен център -  Пловдив“ ЕООД съответно : бул. „Васил 
Априлов“ №15А или бул. „Александър Стамболийски“ №2А, гр. Пловдив всеки понеделник, сряда и 
петък от календарната седмица.

8. След извършване на услугите и в договорения срок Изпълнителят е задължен да предаде 
почистените и изпраните работни облекла и болничен инвентар в съответния вид, количество и 
качество до мястото, от което са получени за почистване (База I или База II на „Комплексен 
онкологичен център -  Пловдив“ ЕООД), придружени с приемо-предавателен протокол.

Участниците задължително оферират за всички номенклатурни единици, които са посочени в 
спецификацията на Възложителя.

Изготвил:


