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Д н е с , ?s<.2020 г. в гр. София, между:

УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ"ЕАД със седалище и адрес на управление в 
гр. София, район "Оборище", ул. "Бяло море" № 8, тел. 02 9432215, факс 02 9432180, 
ЕИК 831605806, представлявано от проф. д-р Бойко Коруков, дм -  Изпълнителен 
директор, наричано за краткост по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна, и

„Блясък Д 19” ЕООД със седалище и адрес на управлениев гр. София, бул. 
„Челопешко шосе“ № 267Б, тел: 0888 221514, ЕИК 205816447, представлявано от 
Даниел Спасов - управител, наричано за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ" от друга страна, 
на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОИ и в Решение РД-№-03-2/07.01.2020 г. на 
изпълнителния директор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с 
предмет “Пране и гладене на спално бельо, постелочен инвентар, работно и 
предпазно облекло на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД” се сключи 
настоящият договор, като страните се споразумяха за следното:

РАЗДЕЛ I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва 

услугата “Пране и гладене на спално бельо, постелочен инвентар, работно и предпазно 
облекло на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”, съгласно ценовото и техническото 
предложение за изпълнение на поръчката, неразделна част от настоящия договор.

(2) Посочените в спецификацията количества са ориентировъчни, поради 
спецификата на дейността и не обвързват задължително Възложителя. Количеството на 
конкретните услуги се определят едностранно от Възложителя, в зависимост от броя на 
пациентите и персонала на лечебното заведение.

(3) Срокът и мястото на изпълнение на услугите по този договор са както следва:
1. Срокът за изпълнение на всяка една от периодично повтарящите се услуги по 

ал.1 е 24 часа, а в случаи на спешност -  до 8 часа. Извозването на мръсното и 
доставката на чистото пране ще се извършва ежедневно, от понеделник до петък, 
съгласно график, определен от Възложителя;

2. Мястото на изпълнение на услугата по ал. 1 е гр. София, ул. “Бяло море” № 8, 
УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД.

РАЗДЕЛ II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 2 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да получи услугите при условия, уговорени в настоящия договор и съобразно 

техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката;
2. свободно да определя количеството съобразно конкретните си нужди;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ мръсното бельо и работно облекло в чували, 

сортирано по клиники/отделения, с двустранно подписан протокол, отразяващ видовете 
и бройки мръсно бельо и/или работно облекло, и/или постелочен инвентар, както и 
общото тегло в килограми;

2. да възложи на свой служител получаването на заявените количества по реда 
на чл. 4 от договора;

3. да заплаща цената на извършените услуги при условията на настоящия 
договор и офертата;

4. да предявява рекламации за извършените услуги в сроковете по чл.8, ал.2.

РАЗДЕЛ III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.З (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:



1. получи стойността на извършените услуги в размер, по начин и в сроковете, 
определени в настоящия договор;

2. да получава мръсното бельо и/или работно облекло, и/или постел очен 
инвентар в чували, сортирано по клиники/отделения, с двустранно подписан протокол, 
отразяващ видовете и бройки мръсно бельо и/или работно облекло, както и общото 
тегло в килограми.

3. да получава мръсното бельо и/или работно облекло, и/или постелочен 
инвентар ежедневно, при спазване на определения от Възложителя график.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
1. да извършва възложените услуги в договорените срокове и качествено;
2. да извършва услугите при спазване на хигиенните норми, технологичните 

изисквания и съответните стандарти, и по начин, който не създава предпоставки за 
застрашаване или увреждане здравето на пациентите или персонала на Възложителя;

3. да доставя чистото /изпрано, изгладено и поддържано/ болнично бельо и/или 
работно облекло, и/или постелочен инвентар в полиетиленови чували по определения 
от Възложителя график;

4. до 10-то число на месеца, последващ месеца на извършената услуга да 
представи своевременно необходимите разплащателни документи за извършените 
услуги;

5. да отстрани в уговорените срокове всички несъответствия и/или отклонения 
при извършените услуги, констатирани и предявени по реда на настоящия договор.

РАЗДЕЛ IV, ДОСТАВКА
Чл.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чистото бельо и приема 

мръсното бельо с двустранно подписани приемателно-предавателни 
протоколи.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава изпраното бельо по начин гарантиращ 
хигиенните качества без рискове за увреждане до получаването му от Възложителя.

РАЗДЕЛ V. СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 5.(1) Настоящият договор се сключва за срок от 36 (тридесет и шест) месеца, 

считано от датата на подписването му.
(2) Действието на настоящия договор се прекратява:

1. с изтичане на срока по чл. 5, освен ако срокът не е удължен по реда на чл. 11;
2. по взаимно съгласие, изразено в писмена форма, като Страните уреждат 

взаимоотношенията си до момента на прекратяването;
3. от Възложителя при условията на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестие в случай на 

съществено неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За 
„съществено неизпълнение“ се счита всеки един от следните случаи:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави два или повече пъти срока за изпълнение на 
УСЛУГИТЕ по Договора с повече от 3 /три/ часа;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ два или повече пъти не изпълни точно някое от 
задълженията си по Договора, извън хипотезата на т. 1;

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство 
по несъстоятелност или ликвидация;

(4) В случаите по ал. (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои предоставената 
гаранция за изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(5) Договорът може да бъде прекратен от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 
тримесечно писмено предизвестие, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за 
изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

РАЗДЕЛ VI ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Чл. 6 (1) Цената за 1 (един) килограм сухо пране е 1.19 (един лв.,, 0.19 ст.) лева 

без ДДС или 1,43 (един лв.„ 0,43 ст.) лева с включен ДДС.



(2) Договорената Цената, включва всички разходи (изпиране, дезинфекция, 
гладене, сортиране, опаковане и транспортиране), направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 
мястото на изпълнение.

(3) Общата прогнозна стойност на договора, определена на база прогнозното 
потребление на Възложителя възлиза на 374 850.00 лева без ДДС или 449 820.00 лева 
с ДДС, и служи за определяне на гаранцията за изпълнение на договора.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на 
извършените услуги в срок до 60 /шестдесет/ дни въз основа на издадена фактура и в 
съответствие с подписаните приемо-предавателни протоколи между упълномощени 
представители на страните.

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ за издадена в полза на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на настоящия договора в размер на 18 742,50 
лева (осемнадесет хиляди седемстотин четиридесет и два лв„ 0,50 ст.) и представлява 
5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС. Еаранцията обезпечава точното 
и пълно изпълнение задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор.

(2) ЕАРАНЦИЯТА по предходния член се освобождава в едномесечен срок от 
изтичане или прекратяване на настоящия договор, ако не са налице основания за 
задържане на гаранцията.

Чл. 8 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на извършените услуги 
съобразно изискванията на действащото законодателство.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:
- количествени несъответствия -  при получаване на изпраното бельо и/или 

работно облекло, и/или постелочен инвентар;
- за некачествено извършени услуги в тридневен срок от получаване на 

изпраното бельо и/или работно облекло, и/или постелочен инвентар.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уведомява писмено, вкл. и по факс ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

възраженията си относно извършените услуги, като в рекламацията се посочва 
задължително вида и основанието за рекламация и конкретното искане за отстраняване 
на дефектите.

(4) при рекламации за количествени несъответствия и/или отклонения при 
извършените услуги, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в еднодневен срок от получаването 
на рекламацията да изпълни задълженията си в договорения обем;

(5) при рекламации за некачествено извършени услуги ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
длъжен в еднодневен срок от получаването на рекламацията за своя сметка и риск да 
изпълни услугата в съответствие с договореното качество или да направи отбив от 
цената за некачествено извършените услуги, както и да изплати на Възложителя 
договорената неустойка.

РАЗДЕЛ VII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
Чл. 9. При закъснение на плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той дължи 

на Изпълнителя неустойка в размер на 0.01% от цената на съответните услуги за всеки 
просрочен ден, но не повече от 5%.

Чл. 10 (1) При забава с повече от 3 /три/ часа, както и извършването на 
некачествени услуги от страна на Изпълнителя, същият дължи неустойка в размер на 
3% върху стойността на неизпълненото в договорения срок задължение;

(2) Възложителят удържа дължимите суми за неустойка първо от следващите 
плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а след това от гаранцията за изпълнение на договора, 
за което уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(3) В случаите по ал. 2, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е удържал неустойката от 
стойността на гаранцията за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 5-дневен срок 
от уведомяването му за усвояване на част от гаранцията да допълни гаранцията за 
изпълнение до размера, определен в чл. 7, ал. 1 от договора и да представи на 
Възложителя съответния документ.

(4) Некачественотоизпълнене на договора се констатира в протоколите по чл. 4;



(5) Неизправната страна по този договор дължи на изправната обезщетение за 
пропуснатите ползи и вреди от неизпълнението или забавата.

РАЗДЕЛ VIII. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 11. Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП се предвижда възможност за 

изменение на договора в случай, че след изтичане на 36- месечния срок не е изчерпана 
стойността по договора и при липса на нов договор със същия предмет, същият може да 
бъде удължен до изразходване на предвидената в него сума, но не повече от 4 (четири) 
месеца.

Чл. 12. Съгласно чл. 116, ал.1, т. 4 от ЗОП Договорът за възлагане на 
обществената поръчка може да бъде изменен, когато Изпълнителят откаже да 
изпълнява договора или договорът бъде прекратен по вина на изпълнителя. 
Възложителят може да замени изпълнителя на обществената поръчка с участника, 
класиран на второ място в процедурата, като подпише допълнително споразумение с 
него към договора за обществена поръчка при условията, определени в Техническото и 
Ценовото му предложения.

РАЗДЕЛ IX. ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ, СЪГЛАСНО ДЕФИНИЦИЯТА ПО 
ЧЛ. 28 НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА ОТ 27 АПРИЛ 2016 ГОДИНА(РЕГЛАМЕНТА), ОТНОСНО ЗАЩИТАТА 

НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ
ДАННИ

Чл. 13. (1) Настоящият раздел има за цел да регулира личните права и 
задължения на страните, във връзка с данни и информация, определена като 
поверителна, които са станали известни по време на извършване на дейностите, 
описани в настоящия Договор.

(2) За целите на Договора тези данни и информация ще се считат за поверителни 
и Страните се задължават да не предоставят на трети страни и лица, личните данни, 
предмет на Договора, или лични данни и информация, станали им известни при 
изпълнение на договора.

(3) Поверителния характер на горепосочените данни и информация ще трябва да 
бъде изрично деклариран, с подписите на представителите на страните.

Чл. 14. Страните се ангажират да приемат всички мерки за сигурност, които са 
необходими за защита на данните и информацията от поверителен характер и да се 
гарантира, че тяхната поверителност по никакъв начин не е нарушена.

Чл. 15. Страните, подписвайки настоящия Договор декларират, че ще използват 
само обработващи лични данни, както и че са предприели достатъчни подходящи 
технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в 
съответствие с изискванията на Регламента и по този начин осигуряват защита на 
правата на субектите на данни.

Чл. 16. Страните въвеждат подходящи технически и организационни мерки, за 
да се гарантират, че по подразбиране се обработват само лични данни, които са 
необходими за всяка конкретна цел на обработването. Това задължение се отнася до 
обема на събраните лични данни, степента на обработването, периода на съхраняването 
им и тяхната достъпност.

Чл. 17. Третирането на всички лични данни трябва да отговаря на съответното 
национално законодателство на участниците, по-специално във връзка със Закона за 
защита на личните данни и на Регламента.

Чл. 18. Страните обработващи лични данни имат въведени вътрешни правила 
относно обработката и сигурността на личните данни и гарантират, че обработените 
лични данни са достъпни само за надлежно упълномощени служители.

Чл. 19. Личните данни, които са станали известни по силата на настоящия 
Договор или по време на изпълнението му, са предмет на обработване от страните за 
постигане на целите и предмета на договора, се обработват за срок не по-дълъг от срока 
на договора.



РАЗДЕЛ X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 20.(1) Настоящият Договор може да бъде изменян с писмено допълнително 

споразумение както с предвидените в Раздел VIII възможности за изменение на 
договора, така и при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки;

(2) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 
произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите, посочени в ЗОП.

Чл. 21. (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с 
изпълнението на този Договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
са валидни, когато са изпратени по пощата с обратна разписка, по факс, електронна 
поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

(2) За датата на съобщението се смята:
1. датата на предаването - при предаване на ръка на съобщението;
2. датата на приемането - при изпращане по факс;
3. датата на постъпването в електронната поща - при изпращане по имейл.
(3) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с изпълнението на 

договора и предаване на документи, се смятат:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, ул. „Бяло море” № 8, Отдел ,, Снабдяване”, 

тел 02 9432337, факс 02 9432 143, e-mail: simeon.trifonov@abv.bg
2. За ИЗГГБЛЕ1ИТЕЛЯ: гр. София, бул. „Челопешко шосе” № 267Б, тел: 0888 

221514, e-mail: bliasuk-dl9@ abv.bg
Чл. 22. В случай на преобразуване, вливане или сливане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, юридическите лица, техни правоприемници, са обвързани със 
задълженията по този договор при спазване изискванията на ЗОП.

Чл. 23. Всички спорове по този Договор ще се уреждат чрез преговори между 
Страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния 
съд в Република България.

Чл. 24. За всички неуредени в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство.

Чл. 25. Неразделна част от настоящия Договор са:
1. Приложение № 1 - “ Техническо предложение” (Приложение № 1 от 

документацията за участие в процедурата)
2. Приложение № 2 - ‘‘Ценово предложение” (Приложение № 3 от 

документацията за участие в процедурата)
3. „Техническа спецификация” на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
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Приложение № 1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за участие в открита процедура с предмет “Пране и гладене на спално бельо, 
постелочен инвентар, работно и предпазно облекло на УМБАЛ”Царица 
Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”

от “Блясък Д 19” ЕООД, ЕИК 205816447, представлявано от управителя 
Даниел Тодоров Спасов

УВАЖАЕМИ Д А М И  И  ГОСПОДА,

Заявяваме нашето желание за участие в откритата от УМБАЛ”Царица Йоанна- 
ИСУЛ” ЕАД обществена поръчка с прогнозно количество сухо, чисто пране с 
обем от 105 000 кг. годишно, или 315 000 кг. сухо пране за период от тридесет и 
шест месеца.

С настоящото потвърждаваме, че:
•срокът за изпълнение на услугата е до 24 (двадесет и четири) часа. При спешни 
случаи -  до 8 (осем) часа;
•  транспортът на болничното бельо и работно облекло ще се извършва с 
автомобили, които се използват само за транспорт на пране. Автомобилите 
позволяват мокро почистване и дезинфекциране след всеки курс. Извършената 
дезинфекция на автомобилите ще се води дневник;
•  съгласни сме извозването на мръсното и доставката на чистото пране да се 
извършва ежедневно, от понеделник до петък, съгласно графика, определен от 
Възложителя;
•  приемаме да осъществяваме транспорта от и до мястото за предаване/приемане 
на прането от Възложителя, като разходите за това са включени в оферираната от 
нас цена на услугата;
•  ще доставяме чистото пране изгладено, сортирано, пакетирано и етикетирано в 
съответствие с изискванията на Възложителя;
•съгласни сме Възложителят да контролира качеството на изпраното бельо чрез 
микробиологичен анализ, извършен по негова преценка.
•декларираме, че пералните машини и съоръжения, с които участникът разполага 
за изпълнение на поръчката, са достатъчни като капацитет за изпълнение на 
технологичния процес на среднодневното количество болничното пране на 
възложителя;
•декларираме, че ще извършваме предлаганата услуга качествено и в съответствие 
с нормативните разпоредби на Наредба № 12/16.11.2018 г. за здравните изисквания 
към обществените перални на Министерството на здравеопазването. Прилагаме 
заверено копие на протокол от извършен микробиологичен контрол от РЗИ; 
•декларираме, че дейността ще се изпълнява при спазване изискванията на 
„Медицински стандарт за превенция и контрол на вътреболничните инфекции 
/ВБИ/”, утвърден с Наредба № 3/08.05.2013 г. на Министерството на 
здравеопазването;

,п



•  прилагаме:
- списък на перилните препарати (детергенти) за пране, които ще използваме, с 
посочени наименование и производител, и заверено копие от информационен лист 
за състав и безопасност, съгласно Регламент (ЕО) №648/2004 за всеки посочен 
препарат;
- списък на биоцидните препарати, които ще използваме, с посочени наименование
и производител, и заверени копия от Разреше i пазара на

Дата: 12.12.2019 г.

биоцидни препарати;



Приложение № 3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 
“Пране и гладене на спално бельо, постелочен инвентар, работно и предпазно 
облекло на УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”
ОТ „Блясък Д 19” ЕООД, ЕИК 205816447, представлявано от управителя 
Даниел Тодоров Спасов

Предлагаме цена за пране и гладене на спално бельо, постелочен инвентар, 
работно и предпазно облекло за килограм сухо пране 1,19 лева /един лев и 
деветнадесет стотинки/ без ДДС.

* Цената е до втория знак след десетичната запетая!

В предложената от нас единична цена са включени всички разходи по 
изпълнение на поръчката съгласно изискванията на Възложителя - изпиране, 
дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, гладене, сортиране по 
клиники и отделения и опаковане на болнично бельо, операционно бельо и облекло 
и работно облекло в полиетиленови пликове по начин, запазващ хигиенните 
качества, без рискове за увреждане, транспортиране до лечебното заведение и 
предаване на определеното за контакт лице на Възложителя чрез приемо- 
предавателен протокол.

Общата стойност на поръчката, изчислена на база прогнозното количество 
сухо пране за период от 36 месеца е 374,850 /триста седемдесет и четири хиляди 
осемстотин и петдесет/ лв. без ДДС.

УВАЖАЕМИ Д А М И  И  ГОСПОДА,

Дата: 12.12. 2019 г.

[с и печат/



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Прогнозното количество сухо, чисто пране е с обем от 105 000 кг годишно, или 315 000 кг 
сухо пране за период от 36 месеца, разпределено по видове както следва:

операционно бельо и предпазно облекло -около 35%;
спално бельо, постел очен инвентар, работно облекло-около 65%;

От общото количество на бельото 50 % е силно замърсено.

V Изпълнението на предмета на договора - извозването на мръсното и доставката н 
чистото пране ще се извършва ежедневно, от понеделник до петък, съгласно график, 
определен от Възложителя;

V Изпълнението на предмета на договора следва да се извършва съобразно разпоредбите 
на Наредба № 12/16.11.2018 г. за здравните изисквания към обществените перални на 
Министерството на здравеопазването и при спазване изискванията на „Медицински стандарт 
за превенция и контрол на вътреболничните инфекции /ВБИ/”, утвърден с Наредба № 
3/08.05.2013 г. на Министерството на здравеопазването.

V Изпълнението следва да се извършва със специализирани машини -  загрявани с пара 
тактови (тунелни) или машини бариерен тип с автоматично дозиране на препаратите за пране 
и дезинфекция;

V Химио/термодезинфекцията следва да се извършва с биоцидни препарати, за които има:
1.1. издадено разрешително от M3 по реда на гл. IV от Закона за защита от вредното 

въздействие на химичните вещества и смеси и Наредбата за условията и реда за пускане на 
пазара на биоциди;

1.2. информационен лист за безопасност;
V Изпирането и химио/термодезинфекцията на болничното бельо следва да се извършва 

разделно от изпирането и химио/термодезинфекцията на работното облекло. При 
необходимост следва да се осигурява допълнителна обработка - избелване и допълнителна 
дезинфекция;

VПри изпълнението на поръчката следва да не се смесват мръсни с чисти потоци;
V Изпраното и химио/термодезинфекцирано болнично бельо следва да се доставя 

пакетирано в найлонови пликове;
V Изпраното и химио/термодезинфекцирано работно облекло следва да се доставя на 

закачалки за еднократна употреба, поставени в найлонови пликове;
V Транспортът на болничното бельо и работно облекло да се извършва с автомобили, които 

се използват само за транспорт на пране. Автомобилът да позволява мокро почистване и да се 
дезинфекцира след всеки курс. За извършена дезинфекция на автомобилите следва да се води 
дневник.

V При поискване от страна на Възложителя, Изпълнителят следва да представя попълнен 
дневник за извършените дезинфекции на автомобилите;

VB случай на констатирано неизпълнение, некачествено изпълнение или забавено 
изпълнение на задълженията на Изпълнителя, същото се отразява съответно в констативен 
протокол или приемателно-предавателен протокол.




