
от работата на Комисия назначена със Заповед №3-41/18.04.2018г. на 
изпълнителния директор на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за разглеждане и 
оценка на офертите в процедура по събиране на оферти с обява, по смисъла на 

глава 26 от ЗОП, публикувана под ID -  9074735/10.04.2018г в портала на 
обществените поръчки на АОП и в профила на купувача, с предмет:

„Доставка на дезинфектанти за нуждите на 
ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от 12 месеца”

о
На 18.04.2018г. в 11,00 часа в Рапортна зала, четвърти етаж, се събра 

назначената със Заповед №3-41/18.04.2018г. на изпълнителния директор на ПСАГБАЛ 
„Света София” ЕАД Комисия за провеждането на процедура по събиране на оферти с 
обява, с горепосочения предмет в състав:

1. Биляна Палакарска -  председател
2. Ива Иванова -  член
3. Цветанка Паликова -  член
4. Светлана Лалова -  резервен член
5. Мария Михайлова -  резервен член

В изпълнение на изискванията на чл.97, ал.2 от ППЗОП след получаване на офертите 
за участие в процедурата по събиране на оферти с обява, членовете на Комисията 

^подписаха декларации за обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.8, 9 и 13 и 
С -ял.52 от ППЗОП и съставиха протокол за работата си както следва:

I. Председателят на Комисията откри публичната част от заседанието и обяви, че 
са подадени 6 /шест/ броя оферти за участие в процедурата. На откритото заседание не 
присъства нито един представител на участник в процедурата или лица по чл.97, ал.З 
от ППЗОП. Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното 
подаване и извърши проверка, както следва:

У Оферта №05-101/16.04.2018г.. за участие по обособени позиции №1, 2, 3, 8, 9, 
10, 11, 13, 14 и 1 7 -  подадена в 13,45 часа от участника „ЖИВАС” ООД, с адрес: 
гр.София 1592, бул.Асен Йорданов №14.

Всички членове на Комисията подписаха техническото и ценово предложение на 
участника, а председателя на комисията обяви и предложената от „ЖИВАС” ООД 
цена за изпълнение на поръчката по обособени позиции №1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 14 и 
17, а именно:
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формалдехид за почистване и дезинфекция Литри 300 5,40 27,00 1 620,00

2 Течен концентриран препарат без алдехиди за 
рискови зони на водна основа. Литри 1000 6,20 31,00 6 200,00

Течен концентриран препарат, без съдържание на 
3 формалдехид, за дезинфекция на рискови зони, 

със спороцидно действие
Литри 200 5,70 28,50 1 140,00

Концентриран препарат за ръчна обработка, с 
8 глутаралдехиди, без формалдехид -  годност на 

работния разтвор до 7 дни
Литри 150 5,70 28,50 855,00

Прахообразен концентрат с ин ситу образуване на 
9 пероцетна киселина за високостепенна 

дезинфекция
Кг 150 9,00 27,00 1 350,00

 ̂̂  Комбиниран ензимен и дезинфекциращ препарат 
за почистване и дезинфекция в една стъпка. Литри 100 11,60 58,00 1 160,00

 ̂  ̂ Антисептик на алкохолна основа, за хигиенна и 
хирургична дезинфекция на ръце Литри 500 4,50 22,50 2 250,00

Хидроалкохолен тиксотропен гел на алкохолна 
13 основа в опаковка от приблизително 1 л с 

дозаторна помпа
Литри 150 6,20 6,20 930,00

^  Лосион за защита на кожата и поддържане на 
ръцете в опаковка от приблизително 1 литър Литри 50 7,60 3,80 380,00

Крем - дезинфектант за кожа и лигавици, при 
 ̂̂  акушеро- гинекологични и урологични прегледи, 

със съдържание на 1 % хлорхексидин -  
диглюконат в опаковка от приблизително 200 мл

Литри 40 20,00 4,00 80,00

/^Председателя на Комисията провери списъка на представените документи и го 
съпостави с наличните в офертата. Всички описани в списъка документи са 
представени в офертата.

S  Оферта М05-102/17.04.2018г.. за участие по обособени позиции №1, 2, 3, 8, 9, 
10, 11, 12, 16, 22 и 24 -  подадена в 09,55 часа от участника „ХИГИЕННО- 
МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД, с адрес: гр.Велико Търново 5000, 
ул. Никола Г абровски №81 А.

Всички членове на Комисията подписаха техническото и ценово предложение на 
участника, а председателя на комисията обяви и предложената от „ХИГИЕННО- 
МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД цена за изпълнение на поръчката по 
обособени позиции №1, 2, 3, 8, 9,10, 11, 12, 16, 22 и 24, а именно:
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1 Течен концентриран препарат с алдехиди без 

формалдехид за почистване и дезинфекция Литри 300 5,05 50,50 1 515,00

2 Течен концентриран препарат без алдехиди за 
рискови зони на водна основа. Лнгри 1000 5,10 51,00 5 100,00

3
Течен концентриран препарат, без съдържание на 
формалдехид, за дезинфекция на рискови зони, 
със спороцидно действие

Литри 200 5,05 50,50 1 010,00

8
Концентриран препарат за ръчна обработка, с 
глутаралдехиди, без формалдехид -  годност на 
работния разтвор до 7 дни

Литри 150 6,50 32,50 975,00

91
Прахообразен концентрат е ин ситу образуване на 
пероцетна киселина за високостепенна 
дезинфекция

Кг 150 15,00 75,00 2 250,00

10 Комбиниран ензимен и дезинфекциращ препарат 
за почистване и дезинфекция в една стъпка. Литри 100 12,50 62,50 1 250,00

11 Антисептик на алкохолна основа, за хигиенна и 
хирургична дезинфекция на ръце Литри 500 5,00 25,00 2 500,00

12 Антисептик, съдържащ хлорхексидин диглюконат
4% Литри 200 6,50 32,50 1 300,00

16

Дезинфектант за оперативно поле и кожа, без йод 
на алкохолна основа, неоцветен /за алергични към 
йод пациенти /в опаковка приблизително от 1 
литър

Литри 20 5,00 25,00 100,00

22
Хлоросъдържащ таблетки за дезинфекция на 
кухненско оборудване и даливни помещения, в 
опаковка приблизително 1 кг

Кг 10 12,50 12,50 125,00

24
Таблетки за съхранение на стерилни материали 
със съдържание на параформалдехид, 10 таблетки 
в опаковка

Таблетка 50 3,50 35,00 175,00

н
Председателя на Комисията провери списъка на представените документи и го 
съпостави с наличните в офертата. Всички описани в списъка документи са 
представени в офертата.

S  Оферта М05-103/17.04,2018г., за участие по обособени позиции №1, 2, 4, 5, 7, 8, 
9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 и 23 -  подадена в 14,08 часа от участника „Б.БРАУН 
МЕДИКАЛ” ЕООД, с адрес: гр.София 1528, бул.Христофор Колумб №64, сграда А2, 
офис 111.

Всички членове на Комисията подписаха техническото и ценово предложение на 
участника, а председателя на комисията обяви и предложената от „Б.БРАУН 
МЕДИКАЛ” ЕООД цена за изпълнение на поръчката по обособени позиции №1, 2, 4, 
5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 и 23, а именно:
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i Течен концентриран препарат с алдехиди без 
формалдехид за почистване и дезинфекция

Литри 300 5,00 25,00 1 500,00

2 Течен концентриран препарат без алдехиди за 
рискови зони на водна основа. Литри 1000 5,70 28,50 5 700,00

4

Готов разтвор на алкохолна основа за бърза 
дезинфекция на малки работни повърхности и 
труднодостъпни места в опаковка от приблизително 
1 литър със спрей помпа

Литри 300 5,00 5,00 1 500,00

5

Готов за употреба бързодействащ разтвор с ниско 
съдържание на алкохол (под 20 %), съдържащ 
четвъртични амониеви съединения, под формата на 
пяна, за почистване и дезинфекция на медицински 
изделия с чувствителни повърхности, в 
приблизителна опаковка 1 литър, със спрей помпа

Литри 100 14,67 11,00 1 467,00

7

Дезинфекциращи кърпи за почистване на 
медицински изделия и повърхности и бърза 
дезинфекция на апаратура, приблизителна опаковка 
от ЮОбр кърпи

Кърпи 2000 0,13 13,00 260,00

8
Концентриран препарат за ръчна обработка, с 
глутаралдехиди, без формалдехид -  годност на 
работния разтвор до 7 дни

Литри 150 8,60 43,00 1 290,00

9 Прахообразен концентрат с ин сигу образуване на 
пероцетна киселина за високостепенна дезинфекция Кг 150 20,75 83,00 3 112,50

U Антисептик на алкохолна основа, за хигиенна и 
хирургична дезинфекция на ръце Литри 500 5,50 5,50 2 750,00

12 Антисептик, съдържащ хлорхексидин диглюконат
4% Литри 200 9,00 9,00 1 800,00

14 Лосион за защита на кожата и поддържане на 
ръцете в опаковка от приблизително 1 литър Литри 50 14,00 7,00 700,00

15 Лосион за изкъпване на бебета,без съдържание на 
алкали и сапуни Литри 50 4,44 4,44 222,00

16
Дезинфектант за оперативно поле и кожа, без йод 
на алкохолна основа, неоцветен /за алергични към 
йод пациенти /в опаковка приблизително от 1 литър

Литри 20 6,00 6,00 120,00

18
Готов препарат на пяна за антимикробно 
почистване на кожата с бетаин и полихексанид в 
опаковка от приблизително 200 мл

Литри 10 80,00 16,00 800,00

19

Готов разтвор за антимикробно почистване на цяло 
тяло, приложим при чувствителна или наранена 
кожа без отмиване в опаковка от приблизително 500 
мл

Литри 20 24,00 12,00 480,00

20
Стерилен иригационен разтвор за изчистване на 
биофилм на рани в опаковка от приблизително 350
мл

Литри 17 42,90 15,00 729,30

21
Гел за антимикробно почистване на носната 
лигавица с бетаин и полихексанид / опаковка от 
приблизително 30 мл/

Литри 2,4 300,00 9,00 720,00



23 Детергент за премахване на петна от йод.в 
приблизителна опаковка от 250 мл Литри 4 | 60,00 15,00 240,00 |

Председателя на Комисията провери списъка на представените документи и го 
съпостави с наличните в офертата. Всички описани в списъка документи са 
представени в офертата.

S  Оферта №05-104/17,04,201 Нг.. за участие по обособени позиции № 1,2, 4, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14 и 22 -  подадена в 14,23 часа от участника „МЕДИЦИНСКА 
ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, с адрес: гр.София 1750, жк. Младост 1, бл.28Б.

Всички членове на Комисията подписаха техническото и ценово предложение на 
участника, а председателя на комисията обяви и предложената от „МЕДИЦИНСКА 
ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД цена за изпълнение на поръчката по обособени 
позиции №1, 2,4, 7, 8, 9,10,11,12,13, 14 и 22, а именно:
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1 Течен концентриран препарат с алдехиди без 
формалдехид за почистване и дезинфекция Литри 300 8,20 82,00 2 460,00

2 Течен концентриран препарат без алдехиди за 
рискови зони на водна основа. Литри 1000 6,40 32,00 6 400,00

4

Готов разтвор на алкохолна основа за бърза 
дезинфекция на малки работни повърхности и 
труднодостъпни места в опаковка от 
приблизително 1 литър със спрей помпа

Литри 300 4,40 4,40 1 320,00

7

Дезинфекциращи кърпи за почистване на 
медицински изделия и повърхности и бърза 
дезинфекция на апаратура, приблизителна 
опаковка от ЮОбр кърпи

Кърпи 2000 0,0850 8,50 170,00

8
Концентриран препарат за ръчна обработка, с 
глутаралдехиди, без формалдехид —годност на 
работния разтвор до 7 дни

Литри 150 8,20 82,00 1 230,00

9
Прахообразен концентрат с ин ситу образуване на 
пероцетна киселина за високостепенна 
дезинфекция

Кг 150 16,00 80,00 2 400,00

10 Комбиниран ензимен и дезинфекциращ препарат 
за почистване и дезинфекция в една стъпка. Литри 100 15,00 75,00 1 500,00

11 Антисептик на алкохолна основа, за хигиенна и 
хирургична дезинфекция на ръце Литри 500 4,95 24,75 2 475,00

12 Антисептик, съдържащ хлорхексидин диглюконат 
4% Литри 200 7,00 7,00 1 400,00

13
Хидроалкохолен тиксотропен гел на алкохолна 
основа в опаковка от приблизително 1 л с 
дозаторна помпа

Литри 150 5,90 5,90 885,00

14
Лосион за защита на кожата и поддържане на 
ръцете в опаковка от приблизително 1 литър Литри 50 10,80 5,40 540,00



22
Хлоросъдържащ таблетки за дезинфекция на 
кухненско оборудване и изливни помещения, в Кг 10 25,00 15,00 250,00
опаковка приблизително 1 кг

Председателя на Комисията провери списъка на представените документи и го 
съпостави с наличните в офертата. Всички описани в списъка документи са 
представени в офертата.

S  Оферта МО5-105/17.04.2018г., за участие по обособени позиции №1,2, 3, 4, 6, 7, 
9, 11, 14и  1 5 -  подадена в 14,58 часа от участника „ЕКОЛАБ” ЕООД, с адрес: 
гр.София 1784, бул.Цариградско шосе 115А.

Всички членове на Комисията подписаха техническото и ценово предложение на 
участника, а председателя на комисията обяви и предложената от „ЕКОЛАБ” ЕООД 
цена за изпълнение на поръчката по обособени позиции №1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 14 и 15, 
а именно:
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15

Течен концентриран препарат с алдехиди без
формалдехид за почистване и дезинфекция________
Течен концентриран препарат без алдехиди за
рискови зони на водна основа._____________________
Течен концентриран препарат, без съдържание на 
формалдехид, за дезинфекция на рискови зони, със
спороцидно действие__________
Готов разтвор на алкохолна основа за бърза 
дезинфекция на малки работни повърхности и 
труднодостъпни места в опаковка от приблизително
1 литър със спрей помпа__________________________
Готов за употреба пенообразуващ препарат, без 
алкохоли за почистване и  дезинфекция на 
повърхности и оборудване в обекти със завишен 
инфекциозен риск, в приблизителна опаковка от 1
литър, със спрей помпа___________________________
Дезинфекциращи кърпи за почистване на 
медицински изделия и повърхности и бърза 
дезинфекция на апаратура, приблизителна опаковка
от ЮОбр кърпи___________________________________
Прахообразен концентрат с ин ситу образуване на 
пероцетна киселина за високостепенна дезинфекция 
Антисептик на алкохолна основа, за хигиенна и
хирургична дезинфекция на ръце______ |___________
Лосион за защита на кожата и поддържане на ръцете
в опаковка от приблизително 1 литър ____________
Лосион за изкъпване на бебета,без съдържание на 
алкали и сапуни__________________________________

Литри

Литри

Литри

300

1000

200

Литри 300

Литри 100

Кърпи 2000

Кг 150

Литри 500

Литри 50

Литри 50

7,67

7,75

7,67

7,73

8,70

0,07

12,08

6,00

7,73

4,98

46,02 2 301,00

46,50

46,02

7 750,00

92,76 2 319,00

39,15 870,00

42,00 140,00

72,48

30,00

92,76

29,88

1 812,00 

3 000,00 

386,50 

249,00



Председателя на Комисията провери списъка на представените документи и го 
съпостави с наличните в офертата. Всички описани в списъка документи са 
представени в офертата.

S  Оферта М05-106/17.04.2018г.. за участие по обособени позиции №1, 2, 3, 4, 8, 9? 
10 и 11 -  подадена в 16,00 часа от участника „ПАЧИКО ДАРРА” ЕООД, с адрес: 
гр.София 1505, ул.Атанас Узунов №41.

Всички членове на Комисията подписаха техническото и ценово предложение на 
участника, а председателя на комисията обяви и предложената от „ПАЧИКО 
ДАРРА” ЕООД цена за изпълнение на поръчката по №1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 и 11, а 
именно:
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1 Течен концентриран препарат с алдехиди без 
формалдехид за почистване и дезинфекция Литри 300 5,10 51,00 1 530,00

2 Течен концентриран препарат без алдехиди за 
рискови зони на водна основа. Литри 1000 5,20 52,00 5 200,00

3
Течен концентриран препарат, без съдържание на 
формалдехид, за дезинфекция на рискови зони, със 
спороцидно действие

Литри 200 5,10 51,00 1 020,00

4

Готов разтвор на алкохолна основа за бърза 
дезинфекция на малки работни повърхности и 
труднодостъпни места в опаковка от приблизително 1 
литър със спрей помпа

Литри 300 4,80 48,00 1 440,00

8
Концентриран препарат за ръчна обработка, с 
глутаралдехиди, без формалдехид — годност на 
работния разтвор до 7 дни

Литри 150 6,40 64,00 960,00

9 Прахообразен концентрат с ин ситу образуване на 
пероцетна киселина за високостепенна дезинфекция Кг 150 11,60 58,00 1 740,00

Ч о Комбиниран ензимен и дезинфекциращ препарат за 
почистване и дезинфекция в една стъпка. Литри 100 8,30 83,00 830,00

П Антисептик на алкохолна основа, за хигиенна и 
хирургична дезинфекция на ръце Литри 500 4,60 46,00 2 300,00

Председателя на Комисията провери списъка на представените документи и го 
съпостави с наличните в офертата. Всички описани в списъка документи са 
представени в офертата.

И. На последващи закрити заседания проведени в периода от 18.04.2018г до 
22.05.2018г, членовете на Комисията провериха съответствието на представените 
оферти с изискванията посочени от възложителя в документацията за участие към 
обявата за събиране на оферти. След разглеждане на офертите, членовете на 
Комисията установиха следното:



„ЖИВАС” ООД- участникът е представил всички необходими документи, изискани 
от Възложителя в обявата за събиране на оферти. Няма непредставени или нередовни 
документи. Участникът отговаря на минималните изисквания посочени от 
възложителя в документацията за участие. С оглед на гореизложеното, участникът се 
допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

„ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД- участникът е представил 
всички необходими документи, изискани от Възложителя в обявата за събиране на 
оферти. Няма непредставени или нередовни документи. Участникът отговаря на 
минималните изисквания посочени от възложителя в документацията за участие. С 
оглед на гореизложеното, участникът се допуска до по-нататъшно участие в 
процедурата.

„Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД- участникът е представил всички необходими 
документи, изискани от Възложителя в обявата за събиране на оферти. Няма

^непредставени или нередовни документи. Участникът отговаря на минималните 
изисквания посочени от възложителя в документацията за участие. С оглед на 
гореизложеното, участникът се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД- при разглеждане на 
представените от участника документи се установиха следните нередовности:

1. Съгласно изискванията на чл.54, ал.2 от ЗОП, декларации свързани с 
основанията по чл.54, ал. 1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят до лицата, които представляват 
участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат 
правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Видно 
от търговският регистър, лицата притежаващи посочените функции са: Йонка 
Христова Гетова -  Христанова, Славина Христанова Христанова и Ангел Христанов 
Христанов. В представената от участника оферта са налице декларации за 
обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП за лицата Йонка Христова Гетова -

^Христанова, Славина Христанова Христанова и за лицето Галина Василева Ценова 
/пълномощник - съгласно Пълномощно №78/16.04.2018г./. Не е представена 
декларация по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП за лицето Ангел Христанов Христанов.

2. Съгласно Раздел II, т.9 от документацията за участие, участниците следва да 
представят валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001:2000 или 
еквивалентно за производителя на предлаганите продукти. В представената от 
участника оферта е наличен сертификат по ISO 9001:2008 единствено за 
производителя Borer Chemie. Не е представен валиден сертификат по ISO 9001:2000 
/или еквивалентно/ за производителите Laboratories Anios, Medentech и Medisept.

С оглед на гореизложеното, за отстраняване на посочените нередовности, 
Комисията изиска от участника с писмо с изх.№05-115/10.05.2018г в срок до 5 /пет/ 
работни дни от получаване на писмото да представи декларация по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 
7 от ЗОП за лицето Ангел Христанов Христанов, както и заверено копие на 
сертификати по ISO 9001 или еквивалентен за производителите Laboratories Anios, 
Medentech и Medisept.



В определения от Комисията срок, участникът представя с писмо с вх.№05- 
126/15.05.2018г изисканите от комисията документи, а именно: декларация за 
обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП и декларация по чл.54, алЛ, т.3-5 от 
ЗОП от лицето Ангел Христанов Христанов, както и валидни документи 
удостоверяващи сертификацията по ISO 9001 или еквивалентни за производителите 
Laboratories Anios, Medentech и Medisept.

Водена от горното, Комисията счита, че участникът отговаря на минималните 
изисквания на Възложителя посочени в документацията за участие и се допуска до по
нататъшно участие в процедурата.

„ЕКОЛАБ” ЕООД- участникът е представил всички необходими документи, 
изискани от Възложителя в обявата за събиране на оферти. Няма непредставени или 
нередовни документи. Участникът отговаря на минималните изисквания посочени от 
възложителя в документацията за участие. С оглед на гореизложеното, участникът се 
допуска до по-нататъщно участие в процедурата.

ШАЧИКО ДАРРА” ЕООД- участникът е представил всички необходими 
документи, изискани от Възложителя в обявата за събиране на оферти. Няма 
непредставени или нередовни документи. Участникът отговаря на минималните 
изисквания посочени от възложителя в документацията за участие. С оглед на 
гореизложеното, участникът се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

Ш. Комисията продължи своята работа с разглеждане на техническите 
предложения на участниците. Оферираните от тях условия за изпълнение на поръчката 
са както следва:

„ЖИВАС” ООД -  предложение за изпълнение по обособени позиции №1, 2,3, 8, 9, 
10, И ? 13,14 и 17

1. Направените от участника предложения и поети ангажименти са валидни за срок 
от 4 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

2. Участникът изразява съгласие заплащането за изпълнение на поръчката да се 
извършва по следния начин — отложено до 60 календарни дни след извършване на 
доставката и представяне на приемо-предавателен протокол и фактура.

3. Предлаганите от участника продукти за изпълнение предмета на поръчката по 
горепосочените обособени позиции, са както следва:

Ш 1Д1

Течен концентриран препарат с 
алдехиди без формалдехид за 
почистване и дезинфекция 
Течен концентриран препарат без 
алдехиди за рискови зони на водна 
основа.

е

Литри 300 А л дек ват

Литри 1000 Септокват

1фОИ'ЗВОД итс л 

произход

Коли^ствО;|;
п р о е к т и .-

Живас ООД 
България Туба 5 л.

Живас ООД 
България Т уба5л'



3

Течен концентриран препарат, без 
съдържание на формалдехид, за 
дезинфекция на рискови зони, със 
спороцндно действие

Литри 200 Глутаркват Ж ИВАСООД
БЪЛГАРИЯ Туба 5л

8

Концентриран препарат за ръчна 
обработка, с глутаралдехиди, без 
формалдехид -  годност на работния 
разтвор до 7 дни

Литри 150 Глутаркват MD ЖИВАС ООД 
БЪЛГАРИЯ Туба 5л

. I [рахообразен концентрат с ин сш у 
Ш|Шз^аане. на иер6це’тиа киселина 
Шсокснлеиеняа дез1ЙфеквЙ*Ш.-:::- l i i / r

Кг

pjjgM il 
::' - ' Оксисент Ж ИВАСООД

Б Ъ Л Ш > Й #

10
Комбиниран ензимен и дезинфекциращ 
препарат за почистване и дезинфекция в 
една стъпка.

Литри 100 Ензидип АМ ЖИВАС ООД 
БЪЛГАРИЯ Туба 5л

11
Антисептик на алкохолна основа, за 
хигиенна и хирургична дезинфекция на 
ръце

Литри 500 Живасепт ЖИВАС ООД 
БЪЛГАРИЯ Туба 5л

13
Хидроалкохолен тиксотропен гел на 
алкохолна основа в опаковка от 
приблизително 1 л с дозаторна помпа

Литри 150 Живасепт гел ЖИВАС ООД 
БЪЛГАРИЯ Фл 1.Л

А1
"14

Лосион за защита на кожата и 
поддържане на ръцете в опаковка от 
приблизително 1 литър

Литри 50 Живаскин ЖИВАС ООД 
БЪЛГАРИЯ Фл.500мл

17

Крем - дезинфектант за кожа и 
лигавици, при акушеро- гинекологични 
и урологични прегледи, със съдържание 
на 1 % хлорхексидин — диглюконат в 
опаковка от приблизително 200 мл

Литри 40 Живахекс крем Ж ИВАСООД
БЪЛГАРИЯ Фл.200мл

4. Участникът приема при изпълнение на поръчката, сроковете за доставка след 
подадена писмена заявка да бъдат до 3 /три/ календарни дни, считано от датата на 
получаване на заявката, а при спешни заявки в рамките на същият работен ден. 
Доставките ще се извършват в делнични дни от 8,00ч до 15,00ч франко склада на 
Възложителя.

5. У частникът приема срокът за рекламация на доставени некачествени стоки да 
^бъде както следва: при явни недостатъци срокът за рекламация е три дни от 
5 получаване на дезинфектантите, а при скрити недостатъци рекламацията може да се

прави през целия срок на годност на доставените стоки. Срокът за отстраняването на 
недостатъците от страна на участника е до 3 /три/ работни дни от приемане на 
рекламацията.

6. Участникът гарантира доставки с остатъчен срок на годност не по-малък от 70% 
от срока на годност указан върху опаковката.

7. Участникът заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след 
получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение в 
размер на 1% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи съгласно 
чл. 112 от ЗОП.

Констатации на Комисията: Представеното от участника техническо предложение за 
изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя посочени в 
обявата за събиране на оферти по всички обособени позиции за които участва, с 
изключение на обособена позиция №9 „Прахообразен концентрат с ин ситу 
образуване на пероцетна киселина за високостепенна дезинфекция”.



Съгласно изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие, 
участниците следва да оферират „прахообразен концентрат”, а в своята оферта 
участникът предлага продукта „Оксисепт”, който видно от представените документи 
съставлява гранулиран препарат. Оферираният продукт под формата на гранули е 
неприложим в работата на лечебното заведение, поради следните причини: 
Гранулатът изисква повече време за разтваряне във вода и образуване на разтвор. 
Съгласно инструкцията за употреба е възможно част от гранулите да не се разтворят 
напълно във водата, което изисква и провеждане на непрекъснат контрол за 
определяне активността на разтвора.

С оглед на гореизложеното, участника се отстранява от участие в процедурата по 
обособена позиция №9, а по всички останали позиции за които участва се допуска до 
по-нататъшно участие в процедурата.

„ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД- предложение за 
изпълнение по обособени позиции № 1,2,3, 8, 9,10,11,12,16,22 и 24

1. Направените от участника предложения и поети ангажименти са валидни за срок
4 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.
2. Участникът изразява съгласие заплащането за изпълнение на поръчката да се 

извършва по следния начин — отложено до 60 календарни дни след извършване на 
доставката и представяне на приемо-предавателен протокол и фактура.

3. Предлаганите от участника продукти за изпълнение предмета на поръчката по 
горепосочените обособени позиции, са както следва:

1
ш ш Ш

HIPitillШ : .

1
Течен концентриран препарат с 
алдехиди без формалдехид за 
почистване и дезинфекция

Литри 300 СЕТРИДИН
RD

ХМ ИЕООД,
България туба 10 кг

)2
Течен концентриран препарат без 
алдехиди за рискови зони на водна 
основа.

Литри 1000 СЕТРИДИН 
ЕКСТРА КМ

ХМ ИЕООД,
България туба 5 кг

3

Течен концентриран препарат, без 
съдържание на формалдехид, за 
дезинфекция на рискови зони, със 
спороцидно действие

Литри 200 СЕТРИДИН
RD

ХМ ИЕООД,
България туба 10 кг

8

Концентриран препарат за ръчна 
обработка, с глутаралдехиди, без 
формалдехид -  годност на работния 
разтвор до 7 дни

Литри 150 H M IПРОФИК
FFC E

ХМ ИЕООД,
България туба 5 кг

9
Прахообразен концентрат с ин сш у 
образуване на пероцетна киселина 
за високостепенна дезинфекция

Кг 150
HMI

ПЕРОСТЕР
СЕ

ХМ ИЕООД,
България

кофа 5 кг

10

Комбиниран ензимен и 
дезинфекциращ препарат за 
почистване и дезинфекция в една 
стъпка.

Литри 100 СЕТРИДИН 
ФОРТЕ СЕ

ХМ ИЕООД,
България туба 5 кг

11
Антисептик на алкохолна основа, за 
хигиенна и хирургична 
дезинфекция па ръце

Литри 500 НМТ® СКРУБ 
NP

Х М И Е О О Д
България туба 5 л



12 Антисептик, съдържащ Литпи 200 НМ1®СКРУБ Х М И ЕО О Д  .  ,  
хлорхексидин диглюконат 4% р  КЛАСИК България у

неоцветен /за алергични към йод ... Литри Q С Ь Н 1 , : ; т \оа  5 \ 
,й^И Ьнти7вш аковка V '' ! ; ■ ■ ■  . Н- ■ 1ьЛгаРмя j  '

22

Хлоросъдържащ таблетки за
дезинфекция на кухненско ^  ^  HMI ХМИ ЕООД, Ко(Ьа 1 кг 
оборудване и изливни помещения, ТАБИДЕЗ 56 България ^  
в опаковка приблизително 1 кг

.24

Таблетки за съхранение на

стерилни материали със Таблетка 50 ASPHALINB А лфредБехт блистерЮ бр. 
съдържание на параформалдехид, r  г
10 таблетки в опаковка

4. Участникът приема при изпълнение на поръчката, сроковете за доставка след 
подадена писмена заявка да бъдат до 3 /три/ календарни дни, считано от датата на 
получаване на заявката, а при спешни заявки в рамките на същият работен ден.

"Доставките ще се извършват в делнични дни от 8,00ч до 15,00ч франко склада на 
Възложителя.

5. Участникът приема срокът за рекламация на доставени некачествени стоки да 
бъде както следва: при явни недостатъци срокът за рекламация е три дни от 
получаване на дезинфектантите, а при скрити недостатъци рекламацията може да се 
прави през целия срок на годност на доставените стоки. Срокът за отстраняването на 
недостатъците от страна на участника е до 3 /три/ работни дни от приемане на 
рекламацията.

6. Участникът гарантира доставки с остатъчен срок на годност не по-малък от 70% 
от срока на годност указан върху опаковката.

7. У частникът заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след. 
получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение в 
размер на 1% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи съгласно 
чл.112 от ЗОП.

/'Л
Констатации на Комисията: Представеното от участника техническо предложение за 
изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя посочени в 
обявата за събиране на оферти по всички обособени позиции за които участва, с 
изключение на обособена позиция №16 „Дезинфектант за оперативно поле и кожа, без 
йод на алкохолна основа, неоцветен /за алергични към йод пациенти /в опаковка 
приблизително от 1 литър”.

Съгласно изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие по 
тази обособена позиция, участниците следва да оферират продукт в опаковка от 
приблизително 1 литър. В своята оферта участникът е оферирал продукта HMI® Q 
СЕПТ, който е в опаковка от 5 литра и превишава в пъти размера на изисканата 
опаковка.

С оглед на гореизложеното, участника се отстранява от участие в процедурата по 
обособена позиция №16, а по всички останали позиции за които участва се допуска до 
по-нататъшно участие в процедурата.



; „Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД— предложение за изпълнение по обособени 
позиции №1,2, 4, 5, 7,8,9,11,12,14,15,16,18,19,20,21 и 23

1. Направените от участника предложения и поети ангажименти са валидни за срок 
от 4 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

2. Участникът изразява съгласие заплащането за изпълнение на поръчката да се 
извършва по следния начин -  отложено до 60 календарни дни след извършване на 
доставката и представяне на пр и емо-пре давате лен протокол и фактура.

3. Предлаганите от участника продукти за изпълнение предмета на поръчката по 
горепосочените обособени позиции, са както следва:
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Течен концентриран препарат с 
алдехиди без формалдехид за 
почистване и  дезинфекция

Литри 300 Melsept SF, 5L Б.Браун Медикал 
АГ,Швейцария 5 литра

2
Течен концентриран препарат без 
алдехиди за рискови зони на водна 
основа.

Литри 1000 Hexaquart Plus, 
5L

Б.Браун Медикал 
АГ,Швейцария 5 литра

, 4

Готов разтвор на алкохолна основа за 
бърза дезинфекция на малки работни 
повърхности и труднодостъпни 
места в опаковка от приблизително 1 
литър със спрей помпа

Литри 300 Meliseptol New 
Formula, 1L

Б.Браун Медикал 
АГ,Швейцария 1 литър

5

л

Готов за употреба бързодействащ 
разтвор с ниско съдържание на 
алкохол (под 20 %), съдържащ 
четвъртични амониеви съединения, 
под формата на пяна, за почистване и 
дезинфекция на медицински изделия 
с чувствителни повърхности, в 
приблизителна опаковка 1 литър, със 
спрей помпа

Литри 100 Meliseptol Foam 
Pure, 750 ML

Б.Браун Медикал 
АГ,Швейцария 750 мл

7

Дезинфекциращи кърпи за 
почистване на медицински изделия и 
повърхности и бърза дезинфекция на 
апаратура, приблизителна опаковка 
от 1 ООбр кърпи

Кърпи 2000
Meliseptol 

Wipes Sensitive, 
100 wipes

Б.Браун Медикал 
АГ,Швейцария 100 броя

8

Концентриран препарат за ръчна 
обработка, с глутаралдехиди, без 
формалдехид -  годност на работния 
разтвор до 7 дни

Литри 150 Helipur H+N, 5L Б.Браун Медикал 
АГ,Швейцария 5 литра

9
Прахообразен концентрат с ин сш у 
образуване на пероцетна киселина за 
високостепенна дезинфекция

Кг 150 Stabimed Ultra 
Bucket, 4kg

Б.Браун Медикал 
АГ,Швейцария 4 килограма

11
Антисептик на алкохолна основа, за 
хигиенна и хирургична дезинфекция 
на ръце

Литри 500 Softa-Man 1L Б.Браун Медикал 
АГ,Швейцария 1 литър

: 12
Антисептик, съдържащ хлорхексидин 
диглюконат 4%

Литри 200 Lifo-Scrub, 1L Б.Браун Медикал 
АГ,Швейцария 1 литър



14
Лосион за защита на кожата и 
поддържане на ръцете в опаковка от 
приблизително 1 литър

Литри 50 Trixo, 500 ml Б.Браун Медикал 
AT,Швейцария 500 мл

15 Лосион за изкъпване на бебета,без 
съдържание на алкали и сапуни

Литри 50 Lifosan Soft, 1L Б.Браун Медикал 
АГ,Швейцария 1 литър

16

Дезинфектант за оперативно поле и 
кожа, без йод на алкохолна основа, 
неоцветен /за алергични към йод 
пациенти /в опаковка приблизително 
от 1 литър

Литри 20
Softasept N 

uncolored, 1L
Б.Браун Медикал 

АГ,Швейцария 1 литър

: 18

Готов препарат на пяна за 
антимикробно почистване на кожата 
с бетаин и полихексанйд в опаковка 
от приблизително 200 мл

Литри 10 Prontoderm 
Foam, 200 ml

Б.Браун Медикал 
АГ,Швейцария 200 мл

19

Готов разтвор за антимикробно 
почистване на цяло тяло, приложим 
при чувствителна или наранена кожа 
без отмиване в опаковка от 
приблизително 500 мл

Литри 20 Prontoderm 
Solucion, 500 ml

Б.Браун Медикал 
АГ,Швейцария 500 мл

^20
Стерилен иригационен разтвор за 
изчистване на биофилм на рани в 
опаковка от приблизително 350 мл

Литри 17 Prontosan 
solution, 350 ml

Б.Браун Медикал 
АГ,Швейцария 350 мл

21

Гел за антимикробно почистване на 
носната лигавица с бетаин и 
полихексанид / опаковка от 
приблизително 30 мл/

Литри 2,4 Prontoderm gel, 
30 ml

Б.Браун Медикал 
АГ.Швейцария 30 мл

23
Детергент за премахване на петна от 
йод.в приблизителна опаковка от 250 
мл

Литри 4
Remover for 

PVD Iodine, 250 
ml

Б.Браун Медикал 
АГ,Швейцария 250 мл

4. Участникът приема при изпълнение на поръчката, сроковете за доставка след 
подадена писмена заявка да бъдат до 3 /три/ календарни дни, считано от датата на 
получаване на заявката, а при спешни заявки в рамките на същият работен ден. 
Доставките ще се извършват в делнични дни от 8,00ч до 15,00ч франко склада на 
Възложителя.

5. Участникът приема срокът за рекламация на доставени некачествени стоки да 
•хьде както следва: при явни недостатъци срокът за рекламация е три дни от 
получаване на дезинфектантите, а при скрити недостатъци рекламацията може да се 
прави през целия срок на годност на доставените стоки. Срокът за отстраняването на 
недостатъците от страна на участника е до 3 /три/ работни дни от приемане на 
рекламацията.

6. У частникът гарантира доставки с остатъчен срок на годност не по-малък от 70% 
от срока на годност указан върху опаковката.

7. Участникът заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката* след 
получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение в 
размер на 1% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи съгласно 
чл.112 отЗОП.

Констатации на Комисията: Представеното от участника техническо предложение за 
изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя посочени в 
обявата за събиране на оферти по всички обособени позиции, за които участва. С 
оглед на това, участника се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.



„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД- предложение за 
изпълнение по обособени позиции №1,2, 4 ,7 ,8 , 9,10,11,12,13,14 и 22

1. Направените от участника предложения и поети ангажименти са валидни за срок 
от 4 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

2. Участникът изразява съгласие заплащането за изпълнение на поръчката да се 
извършва по следния начин -  отложено до 60 календарни дни след извършване на 
доставката и представяне на приемо-предавателен протокол и фактура.

3. Предлаганите от участника продукти за изпълнение предмета на поръчката по 
горепосочените обособени позиции, са както следва:
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Течен концентриран препарат с 
алдехиди без формалдехид за 
почистване и дезинфекция

Литри 300 deconex 50 FF
Borer Chemie 

AG,
Швейцария

туба 10 л

2
Течен концентриран препарат без 
алдехиди за рискови зони на водна 
основа.

Литри 1000 Surfanios
Premium

Laboraloires
Amos,

Франция
Туба 5 л
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8

Концентриран препарат за ръчна 
обработка, с глутаралдехиди, без 
формалдехид -  годност на работния 
разтвор до 7 дни

Литри 150 deconex 50 FF
Borer Chemie 

AG,
Швейцария

туба 10 л

Ц
у

Прахообразен концентрат с ин сш у 
образуване на пероцетна киселина за 
високостепенна дезинфекция

Кг 150 Viruton Pulver Medisept,
Полша опаковка от 5 кг

10
Комбиниран ензимен и дезинфекциращ 
препарат за почистване и дезинфекция в 
една стъпка.

Литри 100 Aniosyme XL3
Laboratoires

Anios,
Франция

Туба 5 л

11
Антисептик на алкохолна основа, за 
хигиенна и хирургична дезинфекция на 
ръце

Литри 500 Aniosrub 800
Laboratoires

Anios,
Франция

Туба 5 л / 
възможност за 
оп. от 1 литър с 

дозираща 
помпа/

12 | Антисептик, съдържащ хлорхексидин 
диглкжонат 4%

Литри 200

Dermanios
Scrub

Chlorhexidine
4 %

Laboratoires
Anios,

Франция

опаковка от 1 
литър с

дозираща помпа

13
Хидроалкохолен тиксотропен гел на 
алкохолна основа в опаковка от 
приблизително 1 л с дозаторна помпа

Литри 150 Aniosgel 85 
NPC

Laboratoires
Anios,

Франция

опаковка от 1 
литър с

дозираща помпа



14
Лосион за защита на кожата и 
поддържане на ръцете в опаковка от 
приблизително 1 литър

Литри 50 Velodes Cream Medisept,
Полша

опаковка от 0,5 
литра

22

Хлоросъдържащ таблетки за 
дезинфекция на кухненско оборудване и 
изливни помещения, в опаковка 
приблизително 1 кг

Кг 10 Клорклийн Medentech,
Ирландия Оп. 150табл.

4. У частникът приема при изпълнение на поръчката, сроковете за доставка след 
подадена писмена заявка да бъдат до 3 /три/ календарни дни, считано от датата на 
получаване на заявката, а при спешни заявки в рамките на същият работен ден. 
Доставките ще се извършват в делнични дни от 8,00ч до 15,00ч франко склада на 
Възложителя.

5. Участникът приема срокът за рекламация на доставени некачествени стоки да 
бъде както следва: при явни недостатъци срокът за рекламация е три дни от 
получаване на дезинфектантите, а при скрити недостатъци рекламацията може да се 
прави през целия срок на годност на доставените стоки. Срокът за отстраняването на

/^недостатъците от страна на участника е до 3 /три/ работни дни от приемане на 
рекламацията.

6. Участникът гарантира доставки с остатъчен срок на годност не по-малък от 70% 
от срока на годност указан върху опаковката.

7. У частникът заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след 
получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение в 
размер на 1% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи съгласно 
чл.112 от ЗОП.

Констатации на Комисията: Представеното от участника техническо предложение за 
изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя посочени в 
обявата за събиране на оферти по всички обособени позиции за които участва, с 
изключение на обособена позиция №7.

Съгласно изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие по 
обособена позиция №7 „Дезинфекциращи кърпи за почистване на медицински изделия 

повърхности и бърза дезинфекция на апаратура, приблизителна опаковка от ЮОбр 
кърпи”, предлаганите кърпички следва да имат действие при кратка експозиция -  60 
секунди. В своята оферта, участникът предлага кърпи Wipanios Excel, чието действие 
съгласно инструкцията за употреба е експозиция — 3 минути. С оглед на 
гореизложеното, продукта не отговаря на минималните изисквания на Възложителя.

С оглед на гореизложеното, участника се отстранява от участие в процедурата 
по обособена позиция №7, а по всички останали позиции за които участва се допуска 
до по-нататъшно участие в процедурата.

„ЕКОЛАБ” ЕООД- предложение за изпълнение по обособени позиции №1, 2, 3, 4, 
6, 7,9,11,14 и 15

1. Направените от участника предложения и поети ангажименти са валидни за срок 
от 4 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.



2. Участникът изразява съгласие заплащането за изпълнение на поръчката да се 
извършва по следния начин -  отложено до 60 календарни дни след извършване на 
доставката и представяне на приемо-предавателен протокол и фактура.

3. Предлаганите от участника продукти за изпълнение предмета на поръчката по 
горепосочените обособени позиции, са както следва:
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1
Течен концентриран препарат с 
алдехиди без формалдехид за 
почистване и дезинфекция

Литри 300 Инцидин Рапид Еколаб Туба 6 л.

2
Течен концентриран препарат без 
алдехиди за рискови зони на водна 
основа.

Литри 1000 Инцидин Про Еколаб Туба 6 л.

V

Течен концентриран препарат, без 
съдържание на формалдехид, за 
дезинфекция на рискови зони, със 
спороцидно действие

Литри 200 Инцидин Рапид Еколаб Туба 6 л.

4

Готов разтвор на алкохолна основа 
за бърза дезинфекция на малки 
работни повърхности и 
труднодостъпни места в опаковка от 
приблизително 1 литър със спрей 
помпа

Литри 300 Инцидин
Ликвид Еколаб Кашон 12*1 л.

6

Готов за употреба ценообразуващ 
препарат, без алкохоли за 
почистване и дезинфекция на 
повърхности и оборудване в обекти 
със завишен инфекциозен риск, в 
приблизителна опаковка от 1 литър, 
със спрей помпа

nOHHciiiaiie н а  чедий|фс1<и изделия :: 
и повърхности и бърза дезинфекция 
на апаратура, приблизителна 
опаковка от 1 ООбр кърпи

Литри

Кърпи

100 Инцидин 
Оксифоум S Еколаб Кашон 6*0,75 л.

9
Прахообразен концентрат с ин ситу 
образуване на пероцетна киселина 
за високостепенна дезинфекция

Кг 150 Секусеггг Актив Еколаб Кофа 6 кг.

11
Антисептик на алкохолна основа, за 
хигиенна и хирургична дезинфекция 
на ръце

Литри 500 Скинман Софт 
Протект Еколаб Туба 5 л.

14
Лосион за защита на кожата и 
поддържане на ръцете в опаковка от 
приблизително 1 литър

Литри 50 Силонда Еколаб Кашон 24*0,5 л.

15 Лосион за изкъпване на бебета,без 
съдържание на алкали и  сапуни Литри 50 Манисофт Еколаб Туба 6 л.

4. Участникът приема при изпълнение на поръчката, сроковете за доставка след 
подадена писмена заявка да бъдат до 3 /три/ календарни дни, считано от датата на 
получаване на заявката, а при спешни заявки в рамките на същият работен ден.



Доставките ще се извършват в делнични дни от 8,00ч до 15,00ч франко склада на 
Възложителя.

5. Участникът приема срокът за рекламация на доставени некачествени стоки да 
бъде както следва: при явни недостатъци срокът за рекламация е три дни от 
получаване на дезинфектантите, а при скрити недостатъци рекламацията може да се 
прави през целия срок на годност на доставените стоки. Срокът за отстраняването на 
недостатъците от страна на участника е до 3 /три/ работни дни от приемане на 
рекламацията.

6. Участникът гарантира доставки с остатъчен срок на годност не по-малък от 70% 
от срока на годност указан върху опаковката.

7. Участникът заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след 
получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение в 
размер на 1% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи съгласно 
чл.112 отЗОП.

Констатации на Комисията: Представеното от участника техническо предложение за 
^-изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя посочени в 

обявата за събиране на оферти по всички обособени позиции за които участва, с 
изключение на обособена позиция №7.

Съгласно изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие по 
обособена позиция №7 „Дезинфекциращи кърпи за почистване на медицински изделия 
и повърхности и бърза дезинфекция на апаратура, приблизителна опаковка от ЮОбр 
кърпи”, предлаганите кърпички следва да имат действие при кратка експозиция -  60 
секунди. В своята оферта, участникът предлага кърпи Инцидин Оксиуайп S, чието 
действие съгласно инструкцията за употреба е експозиция -  60 минути. С оглед на 
гореизложеното, продукта не отговаря на минималните изисквания на Възложителя.

С оглед на гореизложеното, участника се отстранява от участие в процедурата по 
обособена позиция №7, а по всички останали позиции за които участва се допуска до 
по-нататъшно участие в процедурата.

^,ПАЧИКО ДАРРА” ЕООД- предложение за изпълнение по обособени позиции 
№ 1,2,3,4,8, 9,10 и 11

1. Направените от участника предложения и поети ангажименти са валидни за срок 
от 4 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

2. Участникът изразява съгласие заплащането за изпълнение на поръчката да се 
извършва по следния начин -  отложено до 60 календарни дни след извършване на 
доставката и представяне на приемо-предавателен протокол и фактура.

3. Предлаганите от участника продукти за изпълнение предмета на поръчката по 
горепосочените обособени позиции, са както следва:



Течен концентриран препарат с 
алдехиди без формалдехид за 
почистване и дезинфекция

Литри 300 Сервосепт Н Д-р Депе, 
Германия 10 л

Течен концентриран препарат без 
алдехиди за рискови зони на водна 
основа.

Литри 1000 АлфаГард Д-р Депе, 
Германия 10 л

,:;.о

Течен концентриран препарат, без 
съдържание на формалдехид, за 
дезинфекция на рискови зони, със 
спороцидно действие________________ _

б ъ ^ 'щ ^ ^ ^ к ц й й  на. мал^|^1р^1зй;;'
труднод6е:?|ШиЩЩа 

в опак6в^;Й^1гм*бдйз^

<Ш(утараддехидйЩ
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Литри 200 Сервосепт Н Д-р Депе, 
Германия

.............. .

• : j п 11 Ljjy г*?-:-; гг; ; :
:1"' ............... . имен' й-дсзйЩекиираиТо

щ
■Шш

и дезинфекция L

11
Антисептик на алкохолна основа, за 
хигиенна и хирургична дезинфекция на Литри
ръце

10 л

4. Участникът приема при изпълнение на поръчката, сроковете за доставка след 
подадена писмена заявка да бъдат до 3 /три/ календарни дни, считано от датата на 
получаване на заявката, а при спешни заявки в рамките на същият работен ден. 
Доставките ще се извършват в делнични дни от 8,00ч до 15,00ч франко склада на 
Възложителя.

5. Участникът приема срокът за рекламация на доставени некачествени стоки да 
^-бъде както следва: при явни недостатъци срокът за рекламация е три дни от

получаване на дезинфектантите, а при скрити недостатъци рекламацията може да се 
прави през целия срок на годност на доставените стоки. Срокът за отстраняването на 
недостатъците от страна на участника е до 3 /три/ работни дни от приемане на 
рекламацията.

6. Участникът гарантира доставки с остатъчен срок на годност не по-малък от 70% 
от срока на годност указан върху опаковката.

7. Участникът заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след 
получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за изпълнение в 
размер на 1% от стойността на договора без ДДС и ще представи документи съгласно 
чл.112отЗОП.

Констатации на Комисията: Представеното от участника техническо
предложение за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя 
посочени в обявата за събиране на оферти по всички обособени позиции за които 
участва, с изключение на обособени позиции №4, 8,9 и 10.



Съгласно изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие по 
обособена позиция №4 „Готов разтвор на алкохолна основа за бърза дезинфекция на 
малки работни повърхности и труднодостъпни места в опаковка от приблизително 1 
литър със спрей помпа”, участниците следва да оферират продукт в приблизителна 
опаковка от 1 литър и с наличие на спрей помпа. В своята оферта, участникът оферира 
продукта Спрей Ин в опаковка от 10 литра, която в пъти превишава изисканата от 
Възложителя разфасовка и не отговаря на изискването за наличие на спрей помпа.

Съгласно изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие по 
обособена позиция №8 „Концентриран препарат за ръчна обработка, с 
глутаралдехиди, без формалдехид -  годност на работния разтвор до 7 дни”, 
предлагания от участника продукт следва да бъде предназначен за „почистване и 
дезинфекция на инструменти”, в това число за ригидна и гъвкава ендоскопска 
техника. В своята оферта, за изпълнение на поръчката по обособената позиция, 
участникът предлага продукта Инстро Плюс. В инструкцията за употреба, в частта 
„почистване на инструменти” е записано, че работния разтвор на продукта може да 
бъде използван до 7 дни, само в случаите, когато в него се накисват „предварително 

"добре почистени инструменти”. Отделно от гореизложеното, в същата инструкция за 
употреба, производителят на Инстро Плюс препоръчва друг свой продукт, с който да 
се извършва предварителното почистване на ендоскопи, принадлежности, хирургични 
и други инструменти, а именно -  препарата Инструцим. Видно от гореизложеното, за 
покриване изискванията на Възложителя към продукта, препарата Инстро Плюс 
трябва да се прилага в комбинация с Инструцим, тъй като самостоятелно не може да 
изпълнява необходимите функции.

Съгласно изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие по 
обособена позиция №9 „Прахообразен концентрат с ин ситу образуване на пероцетна 
киселина за високостепенна дезинфекция”, участниците следва да оферират продукт 
за високостепенна дезинфекция с годност на работния разтвор минимум 24 часа. В 
своята оферта, участникът предлага продукта Инстро Плюс 02, който видно от 
инструкцията за употреба не покрива изискванията на Възложителя. Срокът на 
годност на работния разтвор не покрива необходимият минимум от 24 часа.

Съгласно изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие по 
обособена позиция №10 „Комбиниран ензимен и дезинфекциращ препарат за 
почистване и дезинфекция в една стъпка” участниците следва да оферират продукт с 
почистващо и дезинфекциращо действие. В своята оферта участникът предлага 
продукта Инструцим, който няма дезинфекциращо действие и следва да се прилага 
съвместно с друг препарат, за постигане на необходимият ефект. Не покрива 
изискванията за почистващо и дезинфекциращо действие в една стъпка.

IV. Комисията разгледа направените от участниците ценови предложения с оглед 
установяване наличието на основание за прилагане на чл.72, ал. 1 от ЗОП и констатира 
следното:

„ЖИВАС” ООД - Предложените от участника цени за изпъление на поръчката 
по обособени позиции № 1, 3 и 14 са с повече от 20 на сто по-благоприятни от 
средните цени на останалите оферти по посочените обособени позиции. Поради това, 
на основание чл.72, ал.1 от ЗОП, Комисията изиска от участника с писмо с изх.№05-



118/11.05.2018г в 5-дневен срок от получаване на писмото, да представи подробна 
писмена обосновка за направените от него ценови предложения по тези позиции.

В определеният от Комисията срок, участникът представя обосновка с вх.№05- 
127/15.05.2018г Комисията приема направената обосновка, тъй като същата е 
обективна и отговаря на изискванията на чл.72, ал.2 от ЗОП.

С оглед на гореизложеното, участникът се допуска до по-нататъшно участие по 
; тези ПОЗИЦИИ.

„Б.БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД - Предложените от участника цени за 
изпъление на поръчката по обособени позиции № 1 и 2 са с повече от 20 на сто по- 
благоприятни от средните цени на останалите оферти по посочените обособени 
позиции. Поради това, на основание чл.72, ал.1 от ЗОП, Комисията изиска от 
участника с писмо с изх.№05-116/11.05.2018г в 5-дневен срок от получаване на 
писмото, да представи подробна писмена обосновка за направените от него ценови 
предложения по тези позиции.

В определеният от Комисията срок, участникът представя обосновка с вх.№05- 
Ol22/14.05.2018r. Комисията приема направената обосновка, тъй като същата е 

обективна и отговаря на изискванията на чл.72, ал.2 от ЗОП.
С оглед на гореизложеното, участникът се допуска до по-нататъшно участие по 

тези позиции.

„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД - Предложените от 
участника цени за изпъление на поръчката по обособени позиции № 2, 4, 8 и 10 са с 
повече от 20 на сто по-благоприятни от средните цени на останалите оферти по 
посочените обособени позиции. Поради това, на основание чл.72, ал.1 от ЗОП, 
Комисията изиска от участника с писма с изх.№05-119/11.05.2018г и изх.№05- 
134/21.05.2018г в 5-дневен срок от получаване на писмата, да представи подробна 
писмена обосновка за направените от него ценови предложения по тези позиции.

В определеният от Комисията срок, участникът представя обосновки с вх.№05- 
125/15.05.2018г. и вх.№05-136/22.05.2018г Комисията приема направените обосновки, 

Г^ьй като същите са обективни и отговарят на изискванията на чл.72, ал.2 от ЗОП.
С оглед на гореизложеното, участникът се допуска до по-нататъшно участие по 

тези позиции.

„ЕКОЛАБ” ЕООД - Предложените от участника цени за изпъление на 
поръчката по обособени позиции № 9 и 14 са с повече от 20 на сто по-благоприятни от 
средните цени на останалите оферти по посочените обособени позиции. Поради това, 
на основание чл.72, ал.1 от ЗОП, Комисията изиска от участника с писмо с изх.№05- 
117/11.05.2018г в 5-дневен срок от получаване на писмото, да представи подробна 
писмена обосновка за направените от него ценови предложения по тези позиции.

В определеният от Комисията срок, участникът представя обосновка с вх.№05- 
124/15.05.2018г. Комисията приема направената обосновка, тъй като същата е 
обективна и отговаря на изискванията на чл.72, ал.2 от ЗОП.

С оглед на гореизложеното, участникът се допуска до по-нататъшно участие по 
тези позиции.



„ПАЧИКО ДАРРА” ЕООД - Предложените от участника цени за изпъление на 
поръчката по обособени позиции № 1, 2 и 3 са с повече от 20 на сто по-благоприятни 
от средните цени на останалите оферти по посочените обособени позиции. Поради 
това, на основание чл.72, ал.1 от ЗОП, Комисията изиска от участника с писма с 
изх.№05-120/11.05.2018г и изх.№05-135/21.05.2018г в 5-дневен срок от получаване на 
писмата, да представи подробна писмена обосновка за направените от него ценови 
предложения по тези позиции.

В определеният от Комисията срок, участникът представя обосновки с вх.№05- 
128/15.05.2018г и вх.№05-13 7/22.05.2018г Комисията приема направените обосновки, 
тъй като същите са обективни и отговарят на изискванията на чл.72, ал.2 от ЗОП.

С оглед на гореизложеното, участникът се допуска до по-нататъшно участие по 
тези позиции.

V. Комисията премина към оценка на офертите на участниците по показателите 
„Качество на предлаганите продукти“ /02/ и „Предложена цена“ /01/ и 
изчисляване на комплексната оценка, съобразно методиката за оценка посочена в 

г^АЗДЕЛ III от документацията за участие към обявата за събиране на оферти. 
Резултатите са посочени в таблицата, както следва:

О
1. Оценка на офертите по показателя „Качество на предлаганите продукти“:

Течен концентриран препарат 
с алдехиди без формалдехид 
за почистване и дезинфекция

- f -c sr\ : ;=:

 ̂̂  !flpl
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Б.Браун 
Медикал ЕООД Melsept SF, 5L 30

1. Широк спектър на действие;
2.Отлични почистващи и 
дезинфекциращи свойства;
3. Действие при ниска концентрация;
4. Осигуряване на по-голяма степен на 
безопасност при използване на 
продуктите по отношение на 
повърхностите върху които се 
прилагат;
5. Употребата не указва съществено 
дразнещо влияние върху пациенти, 
медицински персонал и трети лица

Течен концентриран препарат 
с алдехиди без формалдехид 
за почистване и дезинфекция

Пачико Дарра 
ЕООД Сервосепг Н 30

1. Широк спектър на действие;
2.Отлични почистващи и 
дезинфекциращи свойства;
3. Действие при ниска концентрация;
4. Осигуряване на по-голяма степен на 
безопасност при използване на 
продуктите по отношение на 
повърхностите върху които се 
прилагат;
5. Употребата не указва съществено



дразнещо влияние върху пациенти, 
медицински персонал и трети лица

1
Течен концентриран препарат 
с алдехиди без формалдехид 
за почистване и дезинфекция

Живас ООД Алдекват 30

1. Широк спектър на действие;
2.Отлични почистващи и 
дезинфекциращи свойства;
3. Действие при ниска концентрация;
4. Осигуряване на по-голяма степен на 
безопасност при използване на 
продуктите по отношение на 
повърхностите върху които се 
прилагат;
5. Употребата не указва съществено 
дразнещо влияние върху пациенти, 
медицински персонал и трети лица

1
Течен концентриран препарат 
с алдехиди без формалдехид 
за почистване и дезинфекция

Еколаб ЕООД Инцидин
Рапид 30

1. Широк спектър на действие;
2.Отлични почистващи и 
дезинфекциращи свойства;
3. Действие при ниска концентрация;
4. Осигуряване на по-голяма степен на 
безопасност при използване на 
продуктите по отношение на 
повърхностите върху които се 
прилагат;
5. Употребата не указва съществено 
дразнещо влияние върху пациенти, 
медицински персонал и трети лица

1
Течен концентриран препарат 
с алдехиди без формалдехид 
за почистване и дезинфекция

Медицинска
Техника

Инженеринг
ООД

deconex 50 FF 30

1. Широк спектър на действие;
2.Отлични почистващи и 
дезинфекциращи свойства;
3. Действие при ниска концентрация;
4. Осигуряване на по-голяма степен на 
безопасност при използване на 
продуктите по отношение на 
повърхностите върху които се 
прилагат;
5. Употребата не указва съществено 
дразнещо влияние върху пациенти, 
медицински персонал и трети лица

л

1
Течен концентриран препарат 
с алдехиди без формалдехид 
за почистване и дезинфекция

Хигиенно-
медицинска
индустрия

ЕООД

СЕТРИДЙН
RD 30

1. Широк спектър на действие;
2.Отлични почистващи и 
дезинфекциращи свойства;
3. Действие при ниска концентрация;
4. Осигуряване на по-голяма степен на 
безопасност при използване на 
продуктите по отношение на 
повърхностите върху които се 
прилагат;
5. Употребата не указва съществено 
дразнещо влияние върху пациенти, 
медицински персонал и трети лица

uej алдехиди за рискови зони 
:яаи<Йищ:бснова. ■*-

спектар^^де^^ие;

2
Течен концентриран препарат 
без алдехиди за рискови зони 
на водна основа.

Медицинска
Техника

Инженеринг
ООД

Surfaaios
Premium 30

2.0тлични дезинфекциращи свойства;
3. Действие при ниска концентрация;
4. Осигуряване на по-голяма степен на 
безопасност при използване на 
продуктите по отношение на 
повърхностите върху които се 
прилагат;
5. Употребата не указва съществено 
дразнещо влияние върху пациенти, 
медицински персонал и трети лица



2
Течен концентриран препарат 
без алдехиди за рискови зони 
на водна основа.

Пачико Дарра 
ЕООД АлфаГард 30

1. Широк спектър на действие;
2.Отлични дезинфекциращи свойства;
3. Действие при ниска концентрация;
4. Осигуряване на по-голяма степен на 
безопасност при използване на 
продуктите по отношение на 
повърхностите върху които се 
прилагат;
5. Употребата не указва съществено 
дразнещо влияние върху пациенти, 
медицински персонал и трети лица

2
Течен концентриран препарат 
без алдехиди за рискови зони 
на водна основа.

Б.Браун 
Мед и кал ЕООД

Hexaquart Plus, 
5L 30

1. Широк спектър на действие; 
2,Отлични дезинфекциращи свойства;
3. Действие при ниска концентрация;
4. Осигуряване на по-голяма степен на 
безопасност при използване на 
продуктите по отношение на 
повърхностите върху които се 
прилагат;
5. Употребата не указва съществено 
дразнещо влияние върху пациенти, 
медицински персонал и трети лица

к

2
Течен концентриран препарат 
без алдехиди за рискови зони 
на водна основа.

Хигиенно-
медицинска
индустрия

ЕООД

СЕТРИДИН 
ЕКСТРА КМ 30

1. Широк спектър на действие; 
2.0тличнй дезинфекциращи свойства;
3. Действие при ниска концентрация;
4. Осигуряване на по-голяма степен на 
безопасност при използване на 
продуктите по отношение на 
повърхностите върху които се 
прилагат;
5. Употребата не указва съществено 
дразнещо влияние върху пациенти, 
медицински персонал и трети лица

2

s

Течен концентриран препарат 
без алдехиди за рискови зони 
на водна основа.

Живас ООД Септокват 30

1. Широк спектър на действие;
2.Отлични дезинфекциращи свойства;
3. Действие при ниска концентрация;
4. Осигуряване на по-голяма степен ца 
безопасност при използване на 
продуктите по отношение на 
повърхностите върху които се 
прилагат;
5. Употребата не указва съществено 
дразнещо влияние върху пациенти, 
медицински персонал и трети лица

2
Течен концентриран препарат 
без алдехиди за рискови зони 
на водна основа.

ЕколабЕООД Инцидин Про 30

1. Широк спектър на 
действие;2.0тлични дезинфекциращи 
свойства;3. Действие при ниска 
концентрация;4. Осигуряване на по- 
голяма степен на безопасност при 
използване на продуктите цо 
отношение на повърхностите върху 
които се прилагат;5. Употребата не 
указва съществено дразнещо влияние 
върху пациенти, медицински персонал 
и трети лица

;й

3

■ ■ ■

Т^№аш1П1£нтрир<ш ЦЩ 
прекараг. б |з си 
форМа1Й®Йй, 5а 
дезинфекция на рискови зони.

:: vV; 

■

.IKSWJSfaf! 5 Я ЯЛ it Я JMMJШЩШЩ
:■"i 
■ ■■'=

Ц

• ■■■ ■ ■ .МV. V.J у У/,
' ■ '' ■ ::: ' :

3

Течен концентриран 
препарат, без съдържание на 
формалдехид, за 
дезинфекция на рискови зони,

Пачико Дарра 
ЕООД Сервосепт Н 30

1. Широк спектър на действие; 
2 .0 тли4ни дезинфекциращи свойства; 
3. Удобство за работа на медицинския 
персонал



със спороцидно действие 4. Осигуряване на по-голяма степен на 
безопасност при използване на 
продуктите по отношение на 
повърхностите върху които се 
прилагат;
5. Употребата не указва съществено 
дразнещо влияние върху пациенти, 
медицински персонал и трети лица

Течен концентриран 
препарат, без съдържание на 
формалдехид, за 
дезинфекция на рискови зони, 
със спороцидно действие

Живас ООД Глутаркват 30

L  Широк спектър на действие; 
2.0ТЛИЧНИ дезинфекциращи свойства;
3.  Удобство за работа на медицинския 
персонал
4. Осигуряване на по-голяма степен на 
безопасност при използване на 
продуктите по отношение на 
повърхностите върху които се 
прилагат;
5. Употребата не указва съществено 
дразнещо влияние върху пациенти, 
медицински персонал и трети лица

)

3

Течен концентриран 
препарат, без съдържание на 
формалдехид за 
дезинфекция на рискови зони, 
със спороцидно действие

Еколаб ЕООД Инцидин
Рапид 30

1. Широк спектър на действие; 
2.0тлични дезинфекциращи свойства;
3. Удобство за работа на медицинския 
персонал
4. Осигуряване на по-голяма степен на 
безопасност при използване на 
продуктите по отношение на 
повърхностите върху които се 
прилагат;
5. Употребата не указва съществено 
дразнещо влияние върху пациенти, 
медицински персонал и трети лица

3
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Течен концентриран 
препарат, без съдържание на 
формалдехид, за 
дезинфекция на рискови зони, 
със спороцидно действие

Т^ ТГ---- .------ ггтггтт—, ... — .

;.оскова за б1ща: дезШф^киия ;;j

^пшКмесЗй: f e ; . • •: 
прибдизител ill 

;Дигър със едрей1пшша__ щ.

Готов разтвор на алкохолна 
основа за бърза дезинфекция 
на малки работни 
повърхности и 
труднодостъпни места в 
опаковка от приблизително 1 
литър със спрей помпа

Хигиенно-
медицинска
индустрия

ЕООД

__

Медицинска
Техника

Инженеринг
ООД

СЕТРИДИН
RD

Aniospray
Quick

30

Ж П

30

1. Широк спектър на действие;
2.Отлични дезинфекциращи свойства;
3. Удобство за работа на медицинския 
персонал
4. Осигуряване на по-голяма степен на 
безопасност при използване на 
продуктите по отношение на 
повърхностите върху които се 
прилагат;
5. Употребата не указва съществено 
дразнещо влияние върху пациенти, 
медицински персонал и трети лица

M p p i i g i a a g i  щ

s XvXvi ! !■ ■- - ■■■■■ -.AJJ.------
1. Широк спектър на действие;
2.Отлични дезинфекциращи свойства;
3. Удобство за работа на медицинския 
персонал
4. Осигуряване на по-голяма степен на 
безопасност при използване на 
продуктите по отношение на 
повърхностите върху които се 
прилагат;
5. Употребата не указва съществено 
дразнещо влияние върху пациенти, 
медицински персонал и трети лица

4 Готов разтвор на алкохолна Б.Браун Meliseptol New 30 1. Широк спектър на действие;



основа за бърза дезинфекция 
на малки работни 
повърхности и 
труднодостъпни места в 
опаковка от приблизително 1 
литър със спрей помпа

Медикал ЕООД Formula, 1L 2.Отлични дезинфекциращи свойства;
3. Удобство за работа на медицинския 
персонал
4. Осигуряване на по-голяма степен на 
безопасност при използване на 
продуктите по отношение на 
повърхностите върху които се 
прилагат;
5. Употребата не указва съществено 
дразнещо влияние върху пациенти, 
медицински персонал и трети лица

г '
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Готов разтвор на алкохолна 
основа за бърза дезинфекция 
на малки работни 
повърхности и 
труднодостъпни места в 
опаковка от приблизително 1 
литър със спрей помпа

( игов за употреба 
бързодействаш разтвор 

!'ниско. съдър^Шщейа 
I (под
.четвъртичнн 
съедпн̂ ййя, 
тмна, започне)
;дезйпфскт1ия на|
;Йздейия С;Чуй( 

|::ПОВЪрлНЩ'И..В
I лшър|;:с;}ус сйр̂ й ndkiia 
Готов за употреба 
бързодействащ разтвор с 
ниско съдържание на алкохол 
(под 20 %), съдържащ 
четвъртични амониеви 
съединения, под формата на 
пяна, за почистване и 
дезинфекция на медицински 
изделия с чувствителни 
повърхности, в 
приблизителна опаковка 1 
литър, със спрей помпа

Еколаб ЕООД Инпидин
Ликвид 30

1. Широк спектър на действие;
2.Отлични дезинфекциращи свойства;
3. Удобство за работа на медицинския 
персонал
4. Осигуряване на по-голяма степен на 
безопасност при използване на 
продуктите по отношение на 
повърхностите върху които се 
прилагат;
5. Употребата не указва съществено 
дразнещо влияние върху пациенти, 
ме;

Б.Браун 
Медикал ЕООД

;ГрТОВ ...

пен'0!^|^ЩаШ- npenapa;iV.6p:::; 
^^Йщ;Щ||̂ вдтвайС и-'' :Ш' 

Й0ВЪрХНрС'ЙЙ|!;- 
i о б е к т и  СЪС...;|||Ш^

(фен-риск;1||Й| 
опаковка nx I'.

. помпа

Meliseptol 
Foam Pure, 750 

ML
30

дз18^шмившд!11

■ й : Г  ;;

Инцидин 
Оксифоум S 30

1. Широк спектър на действие; 
2.0тлични дезинфекциращи свойства;
3. Удобство за работа на медицинския 
персонал
4. Осигуряване на по-голяма степен на 
безопасност при използване на 
продуктите по отношение на 
повърхностите върху които се 
прилагат;
5. Употребата не указва съществено 
дразнещо влияние върху пациенти, 
медицински персонал и трети лица

Готов за употреба 
ценообразуващ препарат, без 
алкохоли за почистване и 
дезинфекция на повърхности 
и оборудване в обекти със 
завишен инфекциозен риск, в 
приблизителна опаковка от 1 
литър, със спрей помпа

Еколаб ЕООД

1. Широк спектър на действие;
2.Отлични дезинфекциращи свойства;
3. Удобство за работа на медицинския 
персонал
4. Осигуряване на по-голяма степен на
безопасност при използване на 
продуктите по отношение на 
повърхностите върху които се 
прилагат;_________________________



7

Дезинфекциращи кърпи за 
почистване на медицински 
изделия и повърхности и 
бърза дезинфекция на 
апаратура, приблизителна 
опаковка от 1 ООбр кърпи

Б.Браун
Медикал ЕООД

Meliseptol
Wipes

Sensitive, 100 
wipes

30

Препарат за почистване и

1. Широк спектър на действие; 
2-Отлични дезинфекциращи свойства;
3. Удобство за работа на медицинския 
персонал
4. Осигуряване на по-голяма степен на 
безопасност при използване на 
продуктите по отношение на 
повърхностите върху които се 
прилагат;
5. Употребата не указва съществено 
дразнещо влияние върху пациенти, 
медицински персонал и трети лица

на

Концентриран препарат за 
ръчна обработка, с 

8 глутаралдехиди, без
формалдехид -  годност на 
работния разтвор до 7 дни

Концентриран препарат за 
ръчна обработка, с 

8 глутаралдехиди, без
формалдехид -  годност на 
работния разтвор до 7 дни

Концентриран препарат за 
ръчна обработка, с 

8 глутаралдехиди, без
формалдехид -  годност на 
работния разтвор до 7 дни

^ Концентриран препарат за 
ръчна обработка, с_______

Медицинска
Техника

Инженеринг
ООД

deconex 50 FF 30

Живас ООД Глутаркват MD 30

Хигиенно-
медицинска HMIПРОФИК 
индустрия FF СЕ 30

ЕООД

Б.Браун Helipur H+N, 
Медикал ЕООД_______ 5L

1. Широк спектър на действие;
2.Отлични дезинфекциращи свойства;
3. Кратка експозиция
4. Осигуряване на по-голяма степен на 
безопасност при използване на 
продуктите по отношение на 
повърхностите върху които се 
прилагат;
5. Употребата не указва съществено 
дразнещо влияние върху пациенти, 
медицински персонал и трети лица 
1. Широк спектър на действие; 
2,Отлични дезинфекциращи свойства;
3. Кратка експозиция
4. Осигуряване на по-голяма степен на 
безопасност при използване на 
продуктите по отношение на 
повърхностите върху които се 
прилагат;
5. Употребата не указва съществено 
дразнещо влияние върху пациенти, 
медицински персонал и трети лица 
1. Широк спектър на действие; 
2.0тличнй дезинфекциращи свойства;
3. Кратка експозиция
4. Осигуряване на по-голяма степен на 
безопасност при използване на 
продуктите по отношение на 
повърхностите върху които се 
прилагат;
5. Употребата не указва съществено 
дразнещо влияние върху пациенти, 
медицински дерсонал и трети лица 
1. Широк спектър на действие; 
2.0тлич1ш дезинфекциращи свойства;



глутаралдехиди, без 
форм алдехид -  годност на 
работния разтвор до 7 дни

3, Кратка експозиция
4, Осигуряване на цо-голяма степен на 
безопасност при използване на 
продуктите по отношение на 
повърхностите върху които се 
прилагат;
5, Употребата не указва съществено 
дразнещо влияние върху пациенти, 
медицински персонал и трети лица

ч
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кV

Прахообразен концентрат с 
ин ситу образуване на 
пероцетна киселина за 
високостепенна дезинфекция

Еколаб ЕООД Секусепт
Актив 30

1. Широк спектър на действие;
2.Отлични дезинфекциращи свойства;
3. Кратка експозиция
4. Осигуряване на по-голяма степен на 
безопасност при използване на 
продуктите по отношение на 
повърхностите върху които се 
прилагат;
5. У потребата не указва съществено 
дразнещо влияние върху пациенти, 
медицински персонал и трети лица

9

Прахообразен концентрат с 
ин ситу образуване на 
пероцетна киселина за 
високостепенна дезинфекция

Хигиенно-
медицинска
индустрия

ЕООД

HMI
ПЕРОСТЕР СЕ 30

1. Широк спектър на действие;
2.Отлични дезинфекциращи свойства;
3. Кратка експозиция
4. Осигуряване на по-голяма степен на 
безопасност при използване на 
продуктите по отношение на 
повърхностите върху които се 
прилагат;
5. Употребата не указва съществено
дразнещо влияние върху пациенти, 
медицински персонал и трети лица

9

Прахообразен концентрат с 
ин ситу образуване на 
пероцетна киселина за 
високостепенна дезинфекция

Медицинска
Техника

Инженеринг
ООД

Viruton Pulver 30

1. Широк спектър на действие;
2. Отлични дезинфекциращи свойства;
3. Кратка експозиция
4. Осигуряване на по-голяма степен на 
безопасност при използване на 
продуктите по отношение на 
повърхностите върху които се 
прилагат;
5. Употребата не указва съществено 
дразнещо влияние върху пациенти, 
медицински персонал и трети лица

9

Прахообразен концентрат с 
ин ситу образуване на 
пероцетна киселина за 
високостепенна дезинфекция

Б.Браун 
Медикал ЕООД

Stabimed Ultra 
Bucket, 4kg 30

1. Широк спектър на 
действие;2.Отлични дезинфекциращи 
свойства;3. Кратка експозиция4. 
Осигуряване на по-голяма степен на 
безопасност при използване на 
продуктите по отношение на 
повърхностите върху които се 
прилагат; 5. Употребата не указва 
съществено дразнещо влияние върху 
пациенти, медицински персонал и

Uagsd
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10
Комбиниран ензимен и 
дезинфекциращ препарат за 
почистване и дезинфекция в

Медицинска
Техника

Инженеринг
Aniosyme XL3 30

1. Широк спектър на действие; 
2.0тлични дезинфекциращи свойства; 
3. Работа при ниска концентрация



една стъпка. ООД 4. Осигуряване на по-голяма степен на 
безопасност при използване на 
продуктите по отношение на 
повърхностите върху които се 
прилагат;
5. Употребата не указва съществено 
дразнещо влияние върху пациенти, 
медицински персонал и трети лица

10

Комбиниран ензимен и 
дезинфекциращ препарат за 
почистване и дезинфекция в 
една стъпка.

Живас ООД Ензидип АМ 30

1, Широк спектър на действие; 
2.0тлични дезинфекциращи свойства;
3. Работа при ниска концентрация
4. Осигуряване на по-голяма степен на 
безопасност при използване на 
продуктите по отношение на 
повърхностите върху които се 
прилагат;
5. Употребата не указва съществено 
дразнещо влияние върху пациенти, 
медицински персонал и трети лица

10

Комбиниран ензимен и 
дезинфекциращ препарат за 
почистване и дезинфекция в 
една стъпка.

Хигиенно-
медицинска
индустрия

ЕООД

СЕТРИДИН 
ФОРТЕ СЕ

30

1. Широк спектър на действие;
2.Отлични дезинфекциращи свойства;
3. Работа при ниска концентрация
4. Осигуряване на по-голяма степен на 
безопасност при използване на 
продуктите по отношение на 
повърхностите върху които се 
прилагат;
5. Употребата не указва съществено 
дразнещо влияние върху пациенти, 
медицински персонал и трети лица

Препарат за хигиенна и 
хирургична дезинфекция на 
ръце

I l -

п
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Антисептик на алкохолна 
основа, за хигиенна и 
хирургична дезинфекция на 
ръце

Б.Браун
МедикалЕООД Softa-Man 11

ШХ

30

Х ^ ^ ^ ^ ^ е 1 ^ > ^ " ^ й с т в и е ;  ^  
2.0тлични дезинфекциращи свойства;
3. Омекотява кожата
4. Бързо действие - до 1 минута
5. Няма дразнещ ефект, отлични 
регенериращи свойства върху кожата

И

Антисептик на алкохолна 
основа, за хигиенна и 
хирургична дезинфекция на 
ръце

Медицинска
Техника

Инженеринг
ООД

Aniosrub 800 20
1 .Добри дезинфекциращи свойства.;
2. Омекотява кожата
3. Няма дразнещ ефект

1.1

Антисептик на алкохолна 
основа, за хигиенна и 
хирургична дезинфекция на 
ръце

Еколаб ЕООД СкшшанСофт
Протект 30

1. Широк спектър на действие; 
2-Отлични дезинфекциращи свойства;
3. Омекотява кожата
4. Бързо действие - до 90 секунди
5. Няма дразнещ ефект, отлични 
регенериращи свойства върху кожата

1]

Антисептик на алкохолна 
основа, за хигиенна и 
хирургична дезинфекция на 
ръце

Живас ООД Живасепт 10

1, Добри дезинфекциращи свойства. В 
документите не е изрично упомената 
активност срещу Рота и Адено вирус;
2. Няма дразнещ ефект

11

Антисептик на алкохолна 
основа, за хигиенна и 
хирургична дезинфекция на 
ръце

Пачико Дарра 
ЕООД ОП Септ 10

1 .Добри дезинфекциращи свойства. В 
документите не е изрично упомената 
активност срещу MRSA;
2. Няма дразнещ ефект

11
Антисептик на алкохолна 
основа, за хигиенна и 
хирургична дезинфекция на

Хигиенно-
медицинска
индустрия

HMI® СКРУБ 
NP 10

1. Добри дезинфекциращи свойства. По 
продължителна експозиция - 
вирусоцидното действие за Адено
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ръце

;УШгпсеЬтик: сЪдЪржаЩф;;;:; . 
!Шорхексидин:ли» ЛЮКрШТ::^.

ЕООД

*—

вирус е 3 минути, а за Полиовирус - 60 
секунди. ;2. Няма дразнещ ефект

12 Антисептик, съдържащ 
хлорхексидин диглюконат 4%

Медицинска
Техника

Инженеринг
ООД

Dermanios
Scrub

Chlorhexidine
4%

30

1. Широк спектър на действие; 
2.0тлични миещи и дезинфекциращи 
свойства;
3. Омекотява кожата
4. Не изсушава кожата и предотвратява 
напукването й;
5. Няма дразнещ ефект, отлични 
регенериращи свойства върху кожата

12 Антисептик, съдържащ 
хлорхексидин диглюконат 4%

Хигиенно-
медицинска
индустрия

ЕООД

НМ1®СКРУБ
КЛАСИК 20

1. Широк спектър на действие;
2.Отлични миещи и дезинфекциращи 
свойства;
3. Омекотява кожата

12

>

11m'ill
. _

Антисептик, съд ържащ 
хлорхексидин диглюконат 4%

рСНОВ^ЕО^

:Щозатфгй;тЩ|Ш;^

Б.Браун
Медикал ЕООД Lifo-Scrub, 1L 30

1. Широк спектър на действие;
2.Отлични миещи и дезинфекциращи 
свойства;
3. Омекотява кожата
4. Не изсушава кожата й предотвратява 
напукването й;
5. Няма дразнещ ефект, отлични 
регенериращи свойства върху кожата

1 . Широк спектър на действие; ^ ^  ^

13

Хидроалкохолен 
тиксотропен гел на алкохолна 
основа в опаковка от 
приблизително 1 л с 
дозаторна помпа

Медицинска
Техника

Инженеринг
ООД

Aniosgel 85 
NPC 30

2.0тлични миещи и дезинфекциращи 
свойства;
3. Омекотява кожата;
4. Не изсушава кожата;
5. Няма дразнещ ефект върху кожата

13

Хидроалкохолен 
тиксотропен гел на алкохолна 
основа в опаковка от 
приблизително 1 л с 
дозаторна помпа

Живас ООД Живасепт гел

ччУч'M .,*.4rv'Tv$?5p̂eFSt

I f i f e ;

1. Широк спектър на действие;
2.Отлични миещи и дезинфекциращи 
свойства;
3. Омекотява кожата;
4. Не изсушава кожата;
5. Няма дразнещ ефект върху кожата

14

Лосион за защита на кожата и 
поддържане на ръцете в 
опаковка от приблизително 1 
литър

Еколаб ЕООД Силонда 30

1. Няма алергизиращо действие; 
2.0мекотява кожата;
3. Предотвратява напукването на 
кожата;
4. Не изсушава кожата;
5. Няма дразнещ ефект върху кожата

14

Лосион за защита на кожата и 
поддържане на ръцете в 
опаковка от приблизително 1 
литър

Живас ООД Живаскин 20

1. Няма алергизиращо действие;
2. Предотвратява напукването на 
кожата;
3. Не изсушава кожата;
4. Няма дразнещ ефект върху кожата

H

Лосион за защита на кожата и 
поддържане на ръцете в 
опаковка от приблизително 1 
литър

Медицинска
Техника

Инженеринг
ООД

Velodes Cream 30

1. Няма алергизиращо действие; 
2.0мекотява кожата;
3. Предотвратява напукването на 
кожата;
4. Не изсушава кожата;
5. Няма дразнещ ефект върху кожата

14 Лосион за защита на кожата и 
поддържане на ръцете в

Б.Браун
Медикал ЕООД Trixo, 500 ml 30 1. Няма алергизиращо действие; 

2.0мекотява кожата;
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опаковка от приблизително 1 3. Предотвратява напукването на 
литър кожата;

4. Не изсушава кожата;
5. Няма дразнещ ефект върху кожата

15

1. Няма алергизиращо действие;
Лосион за изкъпване на 2 .Отлични миещи свойства; 
бебета,без съдържание на , ,  * „  Lifosan Soft, 1L 30 3. Омекотява кожата; 
алкали и сапуни Медикал ЕООД 4. Не изсушава кожата;

5. Няма дразнещ ефект върху кожата

15

1. Няма алергизиращо
Лосионза изкъпване на ' действие;2.Отлични миещи свойства;3. 
бебета,без съдържание на Еколаб ЕООД Манисофт 30 Омекотява кожата;4. Не изсушава 
алкали и сапуни кожата;5. Няма дразнещ ефект върху

кожата
Оперативно поле, кожа и 
лигавица

16

Дезинфектант за оперативно , ттт1. Широк спектър на действие;поле и кожа, без йод на „ ~ „„ „  „ „ 2.Отлични дезинфекциращи свойства; алкохолна основа, неоцветен Б.Браун SoftaseptN . _ 0 ~ Y г / *. , ,  , j 1Т 30 л. Омекотява кожата;/за алергични към йод Медикал ЕООД uncolored, 1L , „
/ 4i ЬЪОЗО СЪХНбНб! пациенти /в опаковка _ тт ,

приблизително от I лшър 5 ' Н “ 3 ефект върху кожата

1
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Крем - дезинфектант за кожа , „ т
и лигавици, при акушере- 1. Широк спектър на действие; 
гинекологични и урологични 2.0тлични дезинфекциращи свойства;
прегледи, със съдържание на Живас ООД Живахекскрем 3 0  • мекоиша кожата,
1 “/.хлорхексидин- 4. Отлична кожна поносимост при
диглюконат в опаковка от многократно използване; 
приблизително 200 мл 5. Няма дразнещ ефект върху кожата

г ш  - r " " ......s ...* ? Г г :

18
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Готов препарат иа пяна за 1. Отлична клетъчна и тъканна
ангимикробно почистване на толерангаост,

Б.Браун Prontodenn 2,Отлични дезинфекциращи свойства;
ттпттхге^яттип и л-г Медикал ЕООД Foam, 200 ml J 3 .  Удобен за употреба; полихексанид в опаковка от гл » г

-inn 4. Отлична кожна поносимост; приблизително 2 0 0  мл _ тт5. Няма дразнещ ефект върху кожата

ХОИСИ f i & V '* -' ;:V ij; f  ' ^ П : ?  ' \Щ - ;7:' ; ' ;i."..

19
Готов разтвор за Б.Браун Prontoderm ^  1. Няма алергизиращо действие; 
антимикробно почистване на Медикал ЕООД Solucion, 500 2.0тлични дезинфекциращи свойства;
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20

цяло тяло, приложим при 
чувствителна или наранена 
кожа без отмиване в опаковка
от приблизително 500 мл.... *--- :— ташг'“11'““"' 1

ml j . Удобен за употреба;
4. Отлична кожна поносимост;
5. Няма дразнещ ефект върху кожата

разтвор за изчиства te па 
бкифотч на рани в оп и овкзг- 1 - * sagspsот 1 фтго тизитстно. 3 5 Ом т

Стерилен иригационен 
разтвор за изчистване на 
биофилм на рани в опаковка 
от приблизително 350 мл

почне п-апе на носна 
лш авицасбетин  и 

■ полдлстсанид-1 опаковка от 
приблизително Зи яд-

Гел за антимикробно 
почистване на носната 

21 лигавица с бетаин и 
t полихексанид / опаковка от 

приблизително 30 мл/

Б.Браун
Медикал ЕООД

Б.Браун
Медикал ЕООД

Prontosan 
solution, 350 ml 30

Prontoderm gel, 
30 ml 30

1. Няма алергизиращо действие;
2. Бързо отстранява ранени покрития;
3. Удобен за употреба;
4. Отлична кожна поносимост;
5. Няма д разнещ ефект върху кожата

1. Няма алергизиращо действие;
2. Не допуска развитие на 
резистентност;
3. Удобен за употреба;
4. Отлична кожна поносимост;
5. Няма дразнещ ефект върху 
лигавицата

Други
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црнолизит-
Хлоросъдържащ таблетки за 
дезинфекция на кухненско 
оборудване и изливни 
помещения, в опаковка 
приблизително 1 кг

Хигиенно-
медицинска
индустрия

ЕООД

HMIТАБИДЕЗ 
56 20

1. Широк спектър на действие; 
2.0тлични дезинфекциращи свойства;
3. Бързо разтваряне на таблетките;
4. Лесно дозиране и стабилност при
съхранение_______________ _______

22

Хлоросъдържащ таблетки за 
дезинфекция на кухненско 
оборудване и изливни 
помещения, в опаковка 
приблизително 1 кг

Медицинска
Техника

Инженеринг
ООД

Клорклийн 30

1. Широк спектър на действие; 
2.0тлични дезинфекциращи свойства;
3. Бързо разтваряне на таблетките;
4. Работа при ниска концентрация;
5. Лесно дозиране и стабилност при 
съхранение

23
Детергент за премахване на 
петна от йод.в приблизителна 
опаковка от 250 мл

Б.Браун 
Медикал ЕООД

^/Таблетки засъхран 
. стерилни материал!
съдържание на 
цараформалдех и д. 
таблетки в олаког

24

Таблетки за съхранение на 
стерилни материали със 
съдържание на 
параформалдехид, 10 
таблетки в опаковка

Хигиенно-
медицинска
индустрия

ЕООД

Remover for 
PVD Iodine, 

250 ml
30

1. Безостатьчно премахване на петна от 
йод;
2. Лесен и удобен за употреба;
3. Щадящ повърхностите върху които 
се прилага;
4. Бързо действие върху петната;
5. Приложим върху многообразия от 
повърхности

ASPHALIN В 30

1. Отлично поддържане на стерилна 
среда на стерилизирани материали;
2. Лесни и удобни за употреба;
3. Не оказват неблагоприятно 
въздействие върху материалите;
4. Продължително действие;_______



5. Бързо образуване на антисептична 
формалдехидна атмосфера

2. Оценка на офертите но показателя „Предложена цена“:

glggsi
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№

9 Щ

Дезинфектанти за повърхности
Течен концентриран препарат с алдехиди без
формалдехид за почистване и дезинфекция

и ц

Ш т
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1 Течен концентриран препарат с алдехиди без 
формалдехид за почистване и дезинфекция

Б.Браун Медикал 
ЕООД 0,500 0,025 70,00

1 Течен концентриран препарат с алдехиди без 
формалдехид за почистване и дезинфекция___

Пачико Дарра 
ЕООД 0,500 0,026 67,31

1 Течен концентриран препарат с алдехиди без 
формалдехид за почистване и дезинфекция Живас ООД 0,500 0,027 64,81

1 Течен концентриран препарат с алдехиди без 
формалдехид за почистване и дезинфекция Еколаб ЕООД 0,500 0,038 46,05

1 Течен концентриран препарат с алдехиди без 
формалдехид за почистване и дезинфекция

Медицинска
Техника
Инженеринг ООД

0,500 0,041 42,68

1 Течен концентриран препарат с алдехиди без 
формалдехид за почистване и дезинфекция

J елен копцетрираи препарат без алдехили за 
рискови зони на водна основа.

Хигиенно- 
медицинска 
индустрия ЕООД

2,000 0,101 17,33

2 Течен концентриран препарат без алдехиди за 
рискови зони на водна основа.

Медицинска
Техника
Инженеринг ООД

0,250 0,016 70,00

2 Течен концентриран препарат без алдехиди за 
рискови зони на водна основа.

Пачико Дарра 
ЕООД 0,500 0,026 43,08

2 Течен концентриран препарат без алдехиди за 
рискови зони на водна основа.

Б.Браун Медикал 
ЕООД 0,500 0,029 38,62

2 Течен концентриран препарат без алдехиди за 
рискови зони на водна основа.

Хигиенно- 
медицинска 
индустрия ЕООД

2,000 0,102 10,98

2 Течен концентриран препарат без алдехиди за 
рискови зони на водна основа. Живас ООД 2,000 0,124 9,03

Течен концентриран препарат без алдехиди за 
рискови зони на водна основа.
*1" б

Еколаб ЕОО.З

Ш " л

2,00 0,155
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3

Течен концентриран препарат, без 
съдържание на формалдехид, за 
дезинфекция на рискови зони, със 
староцицно действие

Пачико Дарра 
ЕООД 1,000 0,051 70,00

3

Течен концентриран препарат, без 
съдържание на формалдехид, за 
дезинфекция на рискови зони, със 
спороцидно действие

Живас ООД 1,000 0,057 62,63

о-J Течен концентриран препарат, без 
съдържание на формалдехид, за

Еколаб ЕООД 2,000 0,153 23,33



дезинфекция на рискови зони. със 
спороцидно действие

3

Течен концентриран препарат, без 
съдържание на формалдехид, за 
дезинфекция на рискови зони, със 
спороцидно действие

Хигиенно- 
медицинска 
индустрия ЕООД

6,000 0,303 11,78

Гою^гразчвбр мй алкохашаоснова за бърза. .-.: 
дези1?фск111^уйа:маЛки

.;й;:гр^одастъбда \.\;£ 
приблизи гадно I литър със спрей помпа

4

Готов разтвор на алкохолна основа за бърза 
дезинфекция на малки работни повърхности 
и труднодостъпни места в опаковка от 
приблизително 1 литър със спрей помпа

Медицинска
Техника
Инженеринг ООД

готов продукт 70,00

4

Готов разтвор на алкохолна основа за бърза 
дезинфекция на малки работни повърхности 
и труднодостъпни места в опаковка от 
приблизително 1 литър със спрей помпа

Б.Браун Медикал 
ЕООД готов продукт 61,60

4

Готов разтвор на алкохолна основа за бърза 
дезинфекция на малки работни повърхности 
и труднодостъпни места в опаковка от 
приблизително 1 литър със спрей помпа

Еколаб ЕООД готов продукт 39,84

.р^^Щржакис ;на:Й:ЬЩШ^ЮД.-20 % ) 

щ де;гвърг̂ н̂  
ййШ№™на,;:Й:;ШйШ1Ь1те:и =У.'-

:-■ ■ КЩ ■ -.
;. yi у гЩ ^ ^ Ш Ш ^ 1фхноЙ,:й^:и. при олщ.̂ е 
■ 0пак#̂ 1|Ш|Ш 
Готов за употреба бързодействащ разтвор с 
ниско съдържание на алкохол (под 20 %), 
съдържащ четвъртични амониеви съединения, 
под формата на пяна, за почистване и 
дезинфекция на медицински изделия с 
чувствителни повърхности, в приблизителна 
опаковка 1 литър, със спрей помпа 
~' чйв iayj

 ̂ ИСТ̂1
УДВЦН&В: 
н риск;

Готов за употреба пенообразуващ препарат, 
без алкохоли за почистване и дезинфекция на 
повърхности и оборудване в обекти със 
завишен инфекциозен риск, в приблизителна 
опаковка от 1 литър, със спрей помпа_______

Дезинфекциращи кърпи за почистване на 
медицински изделия и повърхности и бърза 
дезинфекция на апаратура, приблизителна 
опаковка от ЮОбр кърпи________________

Б.Браун Медикал 
ЕООД

ЩЩйШШШШШшетР§!Шж1 -1 ::

Еколаб ЕООД

■' ...........

Б.Браун Медикал 
ЕООД

готов продукт 70

готов продукт 70

готов продукт 70

Препарат за почистване и дезинфекция на 
инструменти

:::: |С6нЦ$|трИраН:^1^ е
8 фо|тм1тдех^ ■ годност
■ • -Г-нараббгния

Ш и...V ■~7Г£?7:-ШТ-' :
т ж ^ т

Концентриран препарат за ръчна обработка, с 
глутаралдехдци, без формалдехцц -  годност 
на работния разтвор до 7 дни______________

Медицинска
Техника
Инженеринг ООД

0,500 0,041 70,00

Концентриран препарат за ръчна обработка, с Живас ООД 1,000 0,057 50,35



глутаралдехиди, без формалдехид -  годност 
на работния разтвор до 7 дни

8
Концентриран препарат за ръчна обработка, с 
глутаралдехиди, без формалдехид -  годност 
на работния разтвор до 7 дни

Хигиенно- 
медицинска 
индустрия ЕООД

1,000 0,065 44,15

8
Концентриран препарат за ръчна обработка с 
глутаралдехиди, без формалдехид -  годност 
на работния разтвор до 7 дни

Б.Браун Медикал 
ЕООД 1,000 0,086 33,37

/. 9-"
; ЩЬахеобрш1|ц крнцбнграх.е 
!:|даразуванеШ(а кйеел и на ... 
^!|йс6кОСТЙй|^;Ш йШ |№ я /  ’ ■

! ;■ :::м£ '

9
Прахообразен концентрат с ин ситу 
образуване на пероцетна киселина за 
високостепенна дезинфекция

Еколаб ЕООД 2,000 0,242 70,00

9
Прахообразен концентрат с ин ситу 
образуване на пероцетна киселина за 
високостепенна дезинфекция

Хигиенно- 
медицинска 
индустрия ЕООД

2,000 0,300 56,47

9
Прахообразен концентрат с ин ситу 
образуване на пероцетна киселина за 
високостепенна дезинфекция

Медицинска
Техника
Инженеринг ООД

2,000 0,320 52,94

9
Прахообразен концентрат с ин ситу 
образуване на пероцетна киселина за 
високостепенна дезинфекция

Б.Браун Медикал 
ЕООД 2,000 0,415 40,82

Комбиниран .ензимен и дезинфекцираш 
препарата ночистване.и* дезинфекция в една .
й Л а .  ;у jfcd ': тиь ‘ ■IbBI

10
Комбиниран ензимен и дезинфекциращ 
препарат за почистване и дезинфекция в една 
стъпка.

Медицинска
Техника
Инженеринг ООД

0,500 0,075 70,00

10
Комбиниран ензимен и дезинфекциращ 
препарат за почистване и дезинфекция в една 
стъпка.

Живас ООД 1,000 0,116 45,26

10
Комбиниран ензимен и дезинфекциращ 
препарат за почистване и дезинфекция в една 
стъпка.

Хигиенно- 
медицинска 
индустрия ЕООД

1,000 0,125 42,00

я
Препарат за хигиенна и хирургична

;  , ; Я щ | Р ...... " |

11 Антисептик на алкохолна основа, за хигиенна 
и хирургична дезинфекция на ръце

Б.Браун Медикал 
ЕООД готов продукт 57,27

11 Антисептик на алкохолна основа, за хигиенна 
и хирургична дезинфекция на ръце

Медицинска
Техника
Инженеринг ООД

готов продукт 63,64

И Антисептик на алкохолна основа, за хигиенна 
и хирургична дезинфекция на ръце Еколаб ЕООД готов продукт 52,50

11 Антисептик на алкохолна основа, за хигиенна 
и хирургична дезинфекция на ръце Живас ООД готов продукт 70,00

11 Антисептик на алкохолна основа, за хигиенна 
и хирургична дезинфекция на ръце

Пачико Дарра 
ЕООД готов продукт 68,48

11

Шf.i

12

Антисептик на алкохолна основа, за хигиенна 
и хирургична дезинфекция на ръце

^нтцее г У

Антисептик, съдържащ хлорхексидин 
диглюконат 4%

Хигиенно-
медицинска

Медицинска  ̂
Техника
Инженеринг ООД

готов продуг 

готов продук

Г

г

63.00

65.00

12 Антисептик, съдържащ хлорхексидин 
диглюконат 4%

Хигиенно- 
медицинска 
индустрия ЕООД

готов продукт 70,00

12 Антисептик, съдържащ хлорхексидин 
диглюконат 4%

Б.Браун Медикал 
ЕООД готов продукт 50,56



Xилроалкочолсн. ; г  и ксо громен у  j  на 
'  13’ шшрхрлна основа в шШЪвка oi : 1 ю Ш Ш щ т т

■■■
Хидроалкохолен тиксотропен гел на 

13 алкохолна основа в опаковка от
приблизително 1 л с дозаторна помпа

Медицинска
Техника
Инженеринг ООД

готов продукт 70,00

Хидроалкохолен тиксотропен гел на 
13 алкохолна основа в опаковка от

приблизително 1 л с дозаторна помпа 
Щ: ■ Лорири за защит а на кожата и поддържане.на 

:■■■: :ръцете в опаковка от приблизително 1 литър.;

Живас ООД готов продукт 66,61

j ̂  Лосион за защита на кожата и поддържане на 
ръцете в опаковка от приблизително 1 литър Еколаб ЕООД готов продукт 68,82

Лосион за защита на кожата и поддържане на 
ръцете в опаковка от приблизително 1 литър Живас ООД готов продукт 70,00

^  Лосион за защита на кожата и поддържане на 
ръцете в опаковка от приблизително 1 литър

Медицинска
Техника
Инженеринг ООД

готов продукт 49,26

^  Лосион за защита на кожата и поддържане на 
ръцете в опаковка от приблизително 1 литър

Б.Браун Медикал 
ЕООД готов продукт 38,00

. Лосион за изкъ т н е  на »еоета ис 
; 3 съдържани. на ахкали и ,  df.jH,.

1 ,  *
. . .  . >. ■ > . ■

8Ш8ЙИЯШ»№1ШгШж!|й
 ̂j- Лосион за изкъпване на бебета,без 

съдържание на алкали и сапуни
Б.Браун Медикал 
ЕООД готов продукт 70,00

 ̂5 Лосион за изкъпване на бебета,без 
съдържание на алкали и сапуни Еколаб ЕООД готов продукт 62,41

Оперативно поле, кожа и лигавица

f  ̂  йрд ;)й;алко*:рлн^^
" •!'зд^Н,ййнй; ^ м- ^■йЩ йенш  

... V1"- ^

= !f« e ® = s™ :v = ^ ;. - V . - -  , 

. . . .  .■ ' ■

■■ ■■ .... ' .......

S'-TJte- • -

■ ■ ■ ■ ■ r.v’T:--.:
Дезинфектант за оперативно поле и кожа, без 

 ̂̂  йод на алкохолна основа, неоцветен /за 
алергични към Йод пациенти /в опаковка 
приблизително от 1 литър

Б.Браун Медикал 
ЕООД готов продукт 70

; Крем г дезинфектан-! за кожа и лигавици, при" 
г ипе к р М ^

17 : г1рс1̂ н о е Ъ с :стй^ржание на 1 
^|^6|[Ш ксЯдин^

- " . ЦМ
l i l l i i i l p B i g
З М Ш ш Н Н 1

ДВ В
;ШШвЯНК*Ю^^ Н Я Н Н !

1 Крем - дезинфектант за кожа и лигавици, при 
акушеро- гинекологични и урологични 

17 прегледи, със съдържание на 1 %
хлорхексидин -  диглюконат в опаковка от 

| приблизително 200 мл

Живас ООД готов продукт 70гл

:, :-:-..|jlOJff
'irTatffj;

банидф ii [1^^̂ Ш|изжге,

18

в Ш

Готов препарат на пяна за ангамикробно 
почистване на кожата с бетаин и 
полихексанид в опаковка от приблизително 
200 мл

Б.Браун Медикал 
ЕООД

: Гогивразтвор.заантимикробно почистване» 
 ̂У ! цяло тяло. приложим при Ч>1(СТВИТеЛ1Ш или 

f га беч-отмйване в опаковка от

готов продукт 70

готов продукт 70

Готов разтвор за антимикробно почистване на 
1 у I цяло тяло, приложим при чувствителна или 

наранена кожа без отмиване в опаковка от 
приблизително 500 мл 

ьерипсн иригационен разтвор за нзчщ ^арщ
н'а. биофилм на .рани п опаковка от___________

Б.Браун Медикал 
ЕООД
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ImiP Sf 
iii!

Стерилен иригационен разтвор за изчистване 
на биофипм на рани в опаковка от 
приблизително 350 мл 
$’&г^аптамикробно
лш авицае бегайнц пблих^санид /ойаконка

Б.Браун
ЕООД
—

. •

Медикал

Ш Ж Ш Ж

готов продукт

..'...■.■..■в ле,-..■ ........w\.:\• :\.• ■ [|||11
■'■Й;'!.:.-. . - :т . !  v

70

21
Гел за антимикробно почистване на носната 
лигавица с бетаин и полихексанид / опаковка 
от приблизително 30 мл/

Б.Браун Медикал 
ЕООД готов продукт 70

%Хлоросъдържащ таблетки за дезинфекция на 
" |^ ^^ Щ о -0борудване и изливни поме[ценйЕй:,„" 

1и гел но Гк£Ц •:
?■ ' ; . || |! | ■■ ■ И

22
Хлоросъдържащ таблетки за дезинфекция на 
кухненско оборудване и из ливни помещения, 
в опаковка приблизително 1 кг

Хигиенно- 
медицинска 
индустрия ЕООД

една таблетка 
е 2гр,

концентрация 
по 2 таблетки 

на 10л

0,050 70,00

22
Хлоросъдържащ таблетки за дезинфекция на 
кухненско оборудване и изливни помещения, 
в опаковка приблизително 1 кг

Медицинска
Техника
Инженеринг ООД

една таблетка 
е 0,167лв, 

концентрация 
1 таблетка на 

10л

0,167 20,96

ДетергСЩр; нремахван£:на:л ^ I I I— - “  :

23 Детергент за премахване на петна от йод.в 
приблизителна опаковка от 250 мл

Б.Браун Медикал 
ЕООД готов продукт 70

24;:;:

24
Таблетки за съхранение на стерилни 
материали със съдържание на 
параформалдехид, 10 таблетки в опаковка

;.jVi _■ У--.'-'-

Хигиенно- 
медицинска 
индустрия ЕООД

: ;,й

ГОТОВ Iхродукт 70

3. Комплексна оценка и класиране на офертите:

Течен концентриран препарат с алдехиди без 
формалдехид за почистване и дезинфекция Б.Браун Медикал ЕООД 100,00

Течен концентриран препарат с алдехиди без 
формалдехид за почистване и дезинфекция Пачюсо Дарра ЕООД 97,31

Течен концентриран препарат с алдехиди без 
формалдехид за почистване и дезинфекция Живас ООД 94,81

Течен концентриран препарат с алдехиди без 
формалдехид за почистване и дезинфекция Еколаб ЕООД 76,05

Течен концентриран препарат с алдехиди без 
формалдехид за почистване и дезинфекция

Медицинска Техника 
Инженеринг ООД 72,68

Течен концентриран препарат с алдехиди без 
ормалдехид за почистване и дезинфекция

Хигиенно-медицинска 
индустрия ЕООД

47,33

концентриран npenap.ii оез алдехиди за

Първо място

Второ място

Трето място

Четвърто място

Пето място

Шесто място

2 Течен концентриран препарат без алдехиди за
___рискови зони на водна основа.______________
2 Течен концентриран препарат без алдехиди за 

рискови зони на водна основа._____________

Медицинска Техника 
Инженеринг ООД

Пачико Дарра ЕООД

100,00

73,08

Първо място

Второ място



2 Течен концентриран препарат без алдехиди за 
рискови зони на водна основа. Б.Браун Медикал ЕООД 68,62 Трето място

2 Течен концентриран препарат без алдехиди за 
рискови зони на водна основа.

Хигиенно-медицинска 
индустрия ЕООД 40,98 Четвърто място

2 Течен концентриран препарат без алдехиди за 
рискови зони на водна основа. Живас ООД 39,03 Пето място

2

3

Течен концентриран препарат без алдехиди за 
рискови зони на водна основа.

[JSten концентриран .ендьржан 
па формалдехид, за дезинфекция на рискови

Течен концентриран препарат, без съдържание 
на формалдехид, за дезинфекция на рискови 
зони, със спороцидно действие

Еколаб ЕООД 

Пачико Дарра ЕООД

37,23
1|Й§||
1 г у  j

■Т!; - ••  

100,00

Шесто място

: ' ■ ■ ■. ■: :й=;-

«й9й; ■ :■ ШМгМЙЬ:.' !?Г ~'№

Първо място

3
Течен концентриран препарат, без съдържание 
на формалдехид, за дезинфекция на рискови 
зони, със спороцидно действие

Живас ООД 92,63 Второ място

3
Течен концентриран препарат, без съдържание 
на формалдехид, за дезинфекция на рискови 
зони, със спороцидно действие

Еколаб ЕООД 53,33 Трето място

3

_ 1

Течен концентриран препарат, без съдържание 
на формалдехид, за дезинфекция на рискови 
зони, със спороцидно действие
-'12̂ тбо; '

Хигиенно-медицинска 
индустрия ЕООД 41,78

■ "// .: Ч_ 

, ■

Четвърто място

4

Готов разтвор на алкохолна основа за бърза 
дезинфекция на малки работни повърхности и 
труднодостъпни места в опаковка от 
приблизително 1 литър със спрей помпа

Медицинска Техника 
Инженеринг ООД 100,00 Първо място

4

Готов разтвор на алкохолна основа за бърза 
дезинфекция на малки работни повърхности и 
труднодостъпни места в опаковка от 
приблизително 1 литър със спрей помпа

Б.Браун Медикал ЕООД 91,60 Второ място

4

Готов разтвор на алкохолна основа за бърза 
дезинфекция на малки работни повърхности и 
труднодостъпни места в опаковка от 
приблизително 1 литър със спрей помпа

Еколаб ЕООД 69,84 Трето място

М

С '. ■■■ _
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Готов за употреба бързодействащ разтвор с 
ниско съдържание на алкохол (под 20 %), 
съдържащ четвъртинки амониеви съединения, 
под формата на пяна, за почистване и 
дезинфекция на медицински изделия с 
чувствителни повърхности, в приблизителна 
опаковка 1 литър, със спрей помпа

Б.Браун Медикал ЕООД 100,00 Първо място

Готов за употреба- пе-нообразуващ препарат. без

ЙРВЪР̂ Й€&Т;Й И 'оборудвадс: В. ОбекТЙ СЪС ЗаЙЙЩСЩ:
инфекциозен .риск,,в:^^.т:йЗителп.а рггакрИка от. ; 
i  ^:с;с|»р^й6зщй ■■ . .*=. ...

■■ • ■■11|Щ гер|рШ 1р *H:V. ....

Първо място6

Готов за употреба пенообразуващ препарат, без 
алкохоли за почистване и дезинфекция на 
повърхности и оборудване в обекти със завишен 
инфекциозен риск, в приблизителна опаковка от

Еколаб ЕООД 100,00



1 литър, със спрей помпа j |
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Дезинфекциращи кърпи за почистване на 
медицински изделия и повърхности и бърза 
дезинфекция на апаратура, приблизителна 
опаковка от 100бр кърпи

Б.Браун Медикал ЕООД 100,00 Първо място

ivi-R* *

Препарат за почистване и дезинфекция на 
инструменти

I Korn iCHTpй^1^Ш ш >аШ а■ ръ*Ш!

>.. ' ■; ■ • !;Х \ ■ ■

8
Концентриран препарат за ръчна обработка, с 
глутаралдехиди, без формалдехид -  годност на 
работния разтвор до 7 дни

Медицинска Техника 
Инженеринг ООД 100,00 Първо място

8
Концентриран препарат за ръчна обработка, с 
глутаралдехиди, без формалдехид -  годност на 
работния разтвор до 7 дни

Живас ООД 80,35 Второ място

s
8

Концентриран препарат за ръчна обработка, с 
глутаралдехиди, без формалдехид -  годност на 
работния разтвор до 7 дни

Хигиенно-медицинска 
индустрия ЕООД 74,15 Трето място

8

p lS i

Концентриран препарат за ръчна обработка, с 
глутаралдехиди, без формалдехид-годност на 
работния разтвор до 7 дни

-Г^^ррб^азе.н.крнце нтрате :инСЙ13г10Йразуване::^:

Б.Браун Медикал ЕООД

 ̂ \ ̂  X̂vX-.v-' уу,-" ;УД-:У 
....  ■

63,37

100,00

Четвърто място 

г ■

9
Прахообразен концентрат с ин ситу образуване 
на пероцетна киселина за високостепенна 
дезинфекция

Еколаб ЕООД Първо място

9
Прахообразен концентрат с ин ситу образуване 
на пероцетна киселина за високостепенна 
дезинфекция

Хигиенно-медицинска 
индустрия ЕООД 86,47 Второ място

9
Прахообразен концентрат с ин ситу образуване 
на пероцетна киселина за високостепенна 
дезинфекция

Медицинска Техника 
Инженеринг ООД 82,94 Трето място

9
Прахообразен концентрат с ин ситу образуване 
на пероцетна киселина за високостепенна 
дезинфекция

Б.Браун Медикал ЕООД 70,82 Четвърто място

■ Ш
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10
Комбиниран ензимен и дезинфекциращ 
препарат за почистване и дезинфекция в една 
стъпка.

Медицинска Техника 
Инженеринг ООД 100,00 Първо място

10
Комбиниран ензимен и дезинфекциращ 
препарат за почистване и дезинфекция в една 
стъпка.

Живас ООД 75,26 Второ място

10
Комбиниран ензимен и дезинфекциращ 
препарат за почистване и дезинфекция в една 
стъпка.

Хигиенно-медицинска 
индустрия ЕООД 72,00 Трето място

Препарат за хигиенна в хирургична 
дезинфекция ма ръце

II
;Й L .

11 Антисептик на алкохолна основа, за хигиенна и Б.Браун Медикал ЕООД 87,27 Първо място |



хирургична дезинфекция на ръце

11 Антисептик на алкохолна основа, за хигиенна и 
хирургична дезинфекция на ръце

Медицинска Техника 
Инженеринг ООД 83,64 Второ място

11 Антисептик на алкохолна основа, за хигиенна и 
хирургична дезинфекция на ръце Еколаб ЕООД 82,50 Трето място

11 Антисептик на алкохолна основа, за хигиенна и 
хирургична дезинфекция на ръце Живас ООД 80,00 Четвърто място

11 Антисептик на алкохолна основа, за хигиенна и 
хирургична дезинфекция на ръце Пачико Дарра ЕООД 78,48 Пето място

11

12

Антисептик на алкохолна основа, за хигиенна и
хирургична дезинфекция на ръце
Атчу---- ^ “

:L ii!. ’’ ' Mi !'! r' V-M ■.!!!■.!!л;Н ■

Хигиенно-ме
индустрия

дицинска
ЕООД 73,00 Шесто място

3 Г Ж

12 Антисептик, съдържащ хлорхексидин 
диглюконат 4%

Медицинска Техника 
Инженеринг ООД 95,00 Първо място

12 Антисептик, съдържащ хлорхексидин 
диглюконат 4%

Хигиенно-медицинска 
индустрия ЕООД 90,00 Второ място

12 Антисептик, съдържащ хлорхексидин 
диглюконат 4% Б.Браун Медикал ЕООД 80,56 Трето място

:B i l l

;ел на;;алкохол1Ш: :

I I I  |

г ':
1 В ш Я Й

13
Хидроалкохолен тиксотропен гел на алкохолна 
основа в опаковка от приблизително 1 л с 
дозаторна помпа

Медицинска Техника 
Инженеринг ООД 100,00 Първо място

13
Хидроалкохолен тиксотропен гел на алкохолна 
основа в опаковка от приблизително 1 л с 
дозаторна помпа

Живас ООД 96,61 Второ място

l i l l
■ ill Жсид^ЩЩци;Ш На . 

рьцстс^в опаковка jh приблизително 1 литър I I  ' ' |
;7 • f e . / l

|;Х . ■ 

■
14 Лосион за защита на кожата и поддържане на 

ръцете в опаковка от приблизително 1 литър Еколаб ЕООД 98,82 Първо място

14 Лосион за защита на кожата и поддържане на 
ръцете в опаковка от приблизително 1 литър Живас ООД 90,00 Второ място

14 Лосион за защита на кожата и поддържане на 
ръцете в опаковка от приблизително 1 литър

Медицинска Техника 
Инженеринг ООД 79,26 Трето място

14 Лосион за защита на кожата и поддържане на 
ръцете в опаковка от приблизително 1 литър Б.Браун Медикал ЕООД 68,00 Четвърто място

15 Лосион за изкъпване на бебета,без съдържание 
на алкали и сапуни Б.Браун Медикал ЕООД 100,00 Първо място

15 Лосион за изкъпване на бебета,без съдържание 
на алкали и сапуни Еколаб ЕООД 92,41 Второ място

Оперативно поле . кожа и лигавица 

Р , Р

' ■ ■, “■ * 1 rt W'VIS:":"'-'1'-"' г . . . . . 1

■ •

'!'■

16

Дезинфектант за оперативно поле и кожа, без 
йод на алкохолна основа, неоцветен /за 
алергични към йод пациенти /в опаковка 
приблизително от 1 литър

Б.Браун Медикал ЕООД 100,00 Първо място
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17

Крем - дезинфектант за кожа и лигавици, при 
акущеро- гинекологични и уралогични 
прегледи, със съдържание на 1 % хлорхексидан 
- диглюконат в опаковка от приблизително 200 
мл

Живас ООД

f e “ o s

№  У Д Д ' ?

100,00

100,00

Първо място

■'* ' ■ ' ' : Щ '

18
Готов препарат на пяна за антимикробно 
почистване на кожата с бетаин и полихексанид в 
опаковка от приблизително 200 мл

Б.Браун Медикал ЕООД Първо място

I огов разтвор за антимикробно почистване па
J.iil !х:х 

'■ НДранен'^* , -ШЩ
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Готов разтвор за антимикробно почистване на 
цяло тяло, приложим при чувствителна или 
наранена кожа без отмиване в опаковка от 
приблизително 500 мл

Б.Браун Медикал ЕООД 100,00 Първо място
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20
Стерилен иригационен разтвор за изчистване на 
биофилм на рани в опаковка от приблизително 
350 МЛ :

Б.Браун Медикал ЕООД 100,00 Първо място

Ш
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21
Гел за антимикробно почистване яа носната 
лигавица с бетаин и полихексанид / опаковка от 
приблизително 30 мл/

Б.Браун Медикал ЕООД 100,00 Първо място

1
Други ' •i ' ;v rv ■ . у д д ?- ■/ д :
^ЛЬрОЬЧЬ^ НЦ ■ 
кухненско.обор}дпапе и-шливни помещения, в

ДДу; v

ц  * щ : < у  ж :

90,0022
Хлоросъдържащ таблетки за дезинфекция на 
кухненско оборудване и изливни помещения, в 
опаковка приблизително 1 кг

Хигиенно-медицинска 
индустрия ЕООД Първо място

22
Хлоросъд ържащ таблетки за дезинфекция на 
кухненско оборудване и изливни помещения, в 
опаковка приблизително 1 кг

ЙОД. В:;У

Медицинска Техника 
Инженеринг ООД 50,96 Второ място

д Ш Ш *

23 Дстергентза премахване на петна от йол.в Б.Ьраум Медикал ЕООД
приблизителна опаковка от 2М) мл

п
100.00 Първо място
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24
Таблетки за съхранение на стерилни материали 
със съдържание на параформалдехид, 10 
таблетки в опаковка

Хигиенно-медицинска 
индустрия ЕООД 100,00 Първо МЯСТО



VI. Комисията предлага на Възложителя да определи за изпълнител на 
поръчката по съответната обособена позиция, класирания на първо място участник, 
съгласно т.З от предходния раздел на протокола.

Комисията приключи своята работа и възложи на своя председател да предаде 
на Възложителя настоящият протокол, заедно с цялата документация по процедурата 
по събиране на оферти с обява.

Този протокол се състави и подписа от членовете на Комисията, както следва:

/Л 2  m .5 от 3(М 1пв връзка 0Ч 1ь2тЗ  от ЗЗЛД . .

3 . .  Ш.5 от 30П  във връзка с  чл.2 т.5 от ЗЗЛД

^  ш .5 от ЗОП във връзка с  чл.2 т.5 от ЗЗЛД

5  ш .5 от ЗОЛ във вртлка с  чл.2 т.5 от ЗЗЛД

/ МгфШ~М ихай л ова/


