




№ участник
наименование

на продукта

Изискване, поставено от
възложителя за действие

на дезинфектанта

Коли-
чество за
3 години

Цена на 1
литър

работен
разтвор в

лева с ДДС

Разфа-
совка
л./кг.

Цена на
опаковка
в лева с

ДДС

Брой
опаков-

ки

Обща
стойност в
лева с ДДС

% работен
разтвор, с който

се постига
изискваното от
възложителя
действие на

дезинфектанта

Цена на 1
литър

работен
разтвор,

изчислена
от коми-
сията, в
лева с
ДДС,

Точки по
показа-

тел
качество

Точки по
показа-

тел цена
ПЦ=

Цмин.:Цп
редл.х70

Обща
ком-

плексна
оценка
(точки)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
„Б. Браун Медикал“
ЕООД

Мелсепт СФ 0,0153 5     30,60 900 27 540,00 0,5% - 60 мин. 0,0306 30 70 100

2 „Еколаб“ ЕООД Инцидин Рапид 0,2400 6     56,40 750 42 300,00 2% - 60 мин. 0,1880 30 11,39 41,39

*

*

1
„Хигиенно-
медицинска
индустрия“ ЕООД

Setridine RD

бактерицидно (вкл. ТЬс),
фунгицидно,

вирусоцидно действие
(HBV, HIV) - до 60 мин.

2 500 0,1200 10   120,00 250 30 000,00 2 % - 60 мин. 0,2400 30 70 100

*

1
„Хигиенно-
медицинска
индустрия“ ЕООД

HMI Trefa Super
бактерицидно (вкл. Tbc),
фунгицидно действие -

до 30 мин.
6 500 0,0900 5     60,00 1300 78 000,00

0,75% - 30 мин.
(стр.66 от
офертата)

0,0900 30 70 100

В офертата на „Б„Браун Медикал“ ЕООД  на стр. 90 е посочено, че бактерицидното, вирусоцидното и фунгицидното  действие на дезинфектанта се постига при концентрация 0,5% и е с
експозиция 60 минути. Въз основа на това, комисията преизчисли цената на един литър работен разтвор. Изчисление: (30,60:5)/(100:0,5)= 0,0306 лв. за 1 литър работен разтвор .

В офертата на „Еколаб“ ЕООД на стр. 34 е посочено, че бактерицидното, вирусоцидното и фунгицидното  действие на дезинфектанта се постига при 2% и е с експозиция 60 минути. Въз
основа на това, комисията преизчисли цената на един литър работен разтвор. Изчисление: (56,40:6)/(100:2)= 0,1880 лв. за 1 литър работен разтвор .

На стр. 50 от офертата е посочено, че бактерицидно (вкл. ТЬс), фунгицидно, вирусоцидно действие (HBV, HIV) на дезинфектанта се постига при 2% и е с експозиция 60 минути. Въз основа на
това, комисията преизчисли цената на един литър работен разтвор. Изчисление: (120:10)/(100:2)= 0,2400 лв. за 1 литър работен разтвор .

бактерицидно,
вирусоцидно и

фунгицидно действие -
до 60 минути

4-Препарат за дезинфекция и почистване, с активни съставки четвъртични амониеви соли и/или амини и със съдържание на ПАВ. Без алдехиди, феноли, хлор, алкохоли, гуанидинови
производни и нипацид (етиленокси диметанол), с вирусоцидно и туберкулоцидно действие, доказано за повърхности.

2-Препарат за дезинфекция на повърхности с алдехиди и четвъртични амониеви соли, без феноли, хлор, алкохоли, гуанидинови производни и нипацид (етиленокси диметанол) със
съдържание на ПАВ - комбиниран препарат, течен концентрат. За почистване и дезинфекция на подове, стени, обзавеждане в операционни зали, болнични отделения, кабинети,

коридори, асансьори, санитарни помещения, с едновременно  почистващо и дезинфекциращо действие.

3-Препарат на гранули за повърхности,  с комбинирано почистващо и дезинфекциращо действие- с активен хлор, за болничен инвентар, коридори, тоалетни, санитарни възли, подлоги,
операционни, лекарски кабинети, асансьори и др.

Предложение на участника

Приложение 1 към Протокол 3

4 500

Комисия

1 - Препарат за почистване и дезинфекция на повърхности, болничен инвентар, коридори, тоалетни, санитарни възли, подлоги, операционни, лекарски кабинети, асансьори и др. с
алдехиди, без съдържание на формалдехид и нипацид.
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1
„Б. Браун Медикал“
ЕООД

Хексакварт
Плюс

 бактерицидно,
фунгицидно,

туберкулоцидно,
вирусоцидно (HBV, HIV,
Rota Virus) - до 60 мин.

2 000 0,0354 5     35,40 400 14 160,00  1,5% - 15 мин. 0,1062 30 70 100

*

1
„Б. Браун Медикал“
ЕООД

Мелисептол 4,7800 5     23,90 900 21 510,00 готов разтвор 4,7800 30 70 100

2
„Медицинска
Техника
Инженеринг“ ООД

Aniospray Quick 6,1200 5 30,60 900 27 540,00 готов разтвор 6,1200 30 54,67 84,57

1 „Еколаб“ ЕООД Секусепт Форте
спороцидно действие -

до 60 мин.
1 100 0,8100 6 97,20 183 17 820,00

5 % - 60 мин.
(стр.70 от
офертата)

0,8100 30 70 100

1
„Хигиенно-
медицинска
индустрия“ ЕООД

HMI Hygiene
бактерицидно и

фунгицидно действие -
до 30 мин.

1 200 0,1002 5 100,20 240 24 048,00
0,25% - 15 мин.

(експертен
доклад)

0,1002 30 70 100

1
„Хигиенно-
медицинска
индустрия“ ЕООД

HMI Peroster CE 0,1002 5 100,20 240 24 048,00 1% - 30 мин. 0,2004 30 70 100

2 „Еколаб“ ЕООД Секусепт Актив 0,2640 6 79,20 200 15 840,00
2% - 15 мин.

(плик №1 ОП8)
0,2640 30 53,14 83,14

*

1
„Б. Браун Медикал“
ЕООД

Хелипур Х плюс
Н

бактерицидно (вкл.
туберк.), фунгицидно,

вирусоцидно действие -
до 30 мин.

1 080 0,0516 5     51,60 216 11 145,60 2,5% - 30 мин. 0,2580 30 70 100

*

На стр. 139 от офертата е посочено, че туберкулоцидното действие на дезинфектанта се постига при 0,5% и е с експозиция 4 часа. Комисията потърси официална информация за изисканото
от възложителя действие, т.е. по-кратко от 4 часа. Такава бе открита на bbraun.cz, където е уточнено, че изисканото действие се постига при 1.5% и е с експозиция 15 мин. Въз основа на
това, комисията взе за база за изчисление цена на 1 литър работен разтвор при концентрация 1,5% и експозиция 15 мин., тъй като за 60 мин. експозиция, каквото е изискването на
възложителя, не е посочена концентрация. Изчисление: (35,40:5)/(100:1,5)= 0,1062 лв. за 1 литър работен разтвор .

В офертата на  „ХМИ“ ЕООД на стр. 106 е посочено, че спороцидното действие за високостепенна дезинфекция се постига при концентрация 1% и е с експозиция 30 мин. Въз основа на
това, комисията преизчисли цената на 1 литър работен разтвор. Изчисление: (100,20:5)/(100:1)= 0,2004 лв. за 1 литър работен разтвор.

На стр. 233 от офертата е посочено, че туберкулоцидното  действие на дезинфектанта се постига при 2,5% и е с експозиция 30 минути. Въз основа на това, комисията преизчисли цената на
един литър работен разтвор както следва: (51,60:5)/(100:2,5)= 0,258 лв. за 1 литър работен разтвор .

8-Препарат за почистване и дезинфекция на инструменти, медицински изделия и термолабилни материали (ендоскопи, кувьози), без алдехиди, с отделяне на пероцетна киселина за
високостепенна дезинфекция.  С доказано бактерицидно, фунгицидно, туберкулоцидно, вирусоцидно и спороцидно действие.

бактерицидно,
фунгицидно,

вирусуцидно - до 1 мин./
туберкулоцидно

действие - до 2 мин.

5-Препарат за аерозолно прилагане за трудно достъпни повърхности и бърза дезинфекция на алкохолна основа (готов разтвор). Да притежава сертификат за ефикастност по EN 13697 и EN
13624 за бактерицидно действие .

1 200

9-Препарат за термолабилни материали, и гъвкави ендоскопи за високостепенна дезинфекция. Да бъде с алдехиди /със спороцидно действие/. Без формалин.

6-Препарат за инструменти и термолабилни материали - да е предназначен единствено и само за обработка на инструменти. Да бъде на основата на глутаров алдехид и формалдехид с
комбинирано миещо и дезинфекциращо действие, с туберкулоцидно и спороцидно действие, доказано за инструменти.

7-Препарат за дезинфекция на повърхности във високорискови зони, прахообразен концентрат с in situ образуване на пероцетна киселина.

4 500

спороцидно действие -
до 30 мин. при

максимална
концентрация от 2%
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1
„Хигиенно-
медицинска
индустрия“ ЕООД

Cetridine Extra K 0,0540 5     54,00 300 16 200,00
0,5% - 30 мин.

(стр.121 от
офертата)

0,0540 30 70 100

2 „Еколаб“ ЕООД
Инцидин Екстра
N

0,4480 6     67,20 250 16 800,00
4% - 30 мин.

(каталог)
0,4480 30 8,44 38,44

1
„Б. Браун Медикал“
ЕООД

Софта-Ман

хигиенна дезинфекция
на ръце - до 30 секунди/

хирургична дезин-
фекция на ръце - до 3

минути

6500 7,2000 1 7,20 6 500 46 800,00 готов разтвор 7,2000 30 70 100

1
„Хигиенно-
медицинска
индустрия“ ЕООД

HMI Scrub
Classic

хигиенна дезинфекция -
до 1 мин./ за хирургична
дезин-фекция - до 3 мин.

2200 10,2000 5 51,00 440 22 440,00 готов разтвор 10,2000 30 70 100

1 „Еколаб“ ЕООД Скинман Софт

хигиенна дезинфекция
на ръце - до 30 секунди/
хирургична дезинфекция

на ръце - до 3 минути

2200 9,1200 5 45,60 440 20 064,00 готов разтвор 9,1200 30 70 100

1 „Еколаб“ ЕООД Скинман Скръб

хигиенна дезинфекция
на ръце - до 30 секунди/
хирургична дезинфекция

на ръце - до 5 минути

600 15,6000 5 78,00 120 9 360,00 готов разтвор 15,6000 30 70 100

1
„Б. Браун Медикал“
ЕООД

Браунодерм до 15 секунди 1500 10,5000 5 52,50 300 15 750,00 готов разтвор 10,5000 30 70 100

1
„Б. Браун Медикал“
ЕООД

Хлорхексидин
2%

до 2 минути 500 17,0400 1 8,52 1 000 8 520,00 готов разтвор 17,0400 30 70 100

14-Препарат, предназначен за миене и дезинфекция на ръце и кожа със съдържание на триклозан минимум 1%.

15-Дезинфектант за оперативно поле, кожа и лигавица съдържащ йод комплекс с 10% йод на алкохолна основа. Да няма необходимост от предварително третиране на кожата. С
експозиция до 15 секунди.

16-Дезинфектант за оперативно поле и кожа, без йод, съдържащ 70% изопропил алкохол и 2% хлорхексидин оцветен разтвор.

бактерицидно (вкл. Tbc,
MRSA), фунгицидно,

вирусоцидно действие
(HBV, HIV) - до 30 мин.

1 500

11-Препарат за хирургична и хигиенна дезинфекция на ръце и кожа на база смес от два алкохола,  съдържащ комплекс от омекотители, дермопротектори и хидратиращи частици. Без
етанол.

12-Препарат за хигиенно измиване с дезинфекциращ ефект, хирургична  дезинфекция на ръце и предоперативно измиване на тяло, съдържащ 4% хлорхексидин диглюконат /4 гр.
хлорхексидин на 100 гр. готов продукт/. Да отговаря на EN 1499, EN 12791.

13-Препарат за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце - готов разтвор на базата на минимум един алкохол, без съдържание на етанол, водороден пероксид или хлорхексидин. С
бързо действие - до 30 сек за хигиенна дезинфекция, до 3 мин за хирургична дезинфекция. Да отговаря на EN 1500 и EN 12791.

10-Препарат за дезинфекция на кувьози без алдехиди, феноли, хлор, нипацид, бигуанидин, хлорхексидин - на основа четвъртични амониеви соли и/или амини, с доказано бактерицидно,
фунгицидно, вирусоцидно и туберкулоцидно действие при кувьози.
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Обща 

комплексна 

оценка 

(точки)

Място по реда на 

класиране
участник наименование на продукта

Разфа-

совка л./кг.

Цена на 

опаковка в 

лева с ДДС

Брой 

опаковки

Обща стойност в лева с 

ДДС

1 2 3 4 5 6 7 8

100 I място „Б. Браун Медикал“ ЕООД Мелсепт СФ 5          30,60     900 27 540,00

41,39 II място „Еколаб“ ЕООД Инцидин Рапид 6          56,40     750 42 300,00

100 I място „Хигиенно-медицинска индустрия“ ЕООД Setridine RD 10        120,00     250 30 000,00

100 I място „Хигиенно-медицинска индустрия“ ЕООД HMI Trefa Super 5          60,00     1300 78 000,00

100 I място „Б. Браун Медикал“ ЕООД Хексакварт Плюс   5          35,40     400 14 160,00

100 I място „Б. Браун Медикал“ ЕООД Мелисептол 5          23,90     900 21 510,00

84,57 II място „Медицинска Техника Инженеринг“ ООД Aniospray Quick 5          30,60     900 27 540,00

100 I място „Еколаб“ ЕООД Секусепт Форте 6          97,20     183 17 820,00

100 I място „Хигиенно-медицинска индустрия“ ЕООД HMI Hygiene 5        100,20     240 24 048,00

4-Препарат за дезинфекция и почистване, с активни съставки четвъртични амониеви соли и/или амини и със съдържание на ПАВ. Без алдехиди, феноли, хлор, алкохоли, гуанидинови 

производни и нипацид (етиленокси диметанол), с вирусоцидно и туберкулоцидно действие, доказано за повърхности.

5-Препарат за аерозолно прилагане за трудно достъпни повърхности и бърза дезинфекция на алкохолна основа (готов разтвор). Да притежава сертификат за ефикастност по EN 13697 и 

EN 13624 за бактерицидно действие .

6-Препарат за инструменти и термолабилни материали - да е предназначен единствено и само за обработка на инструменти. Да бъде на основата на глутаров алдехид и формалдехид с 

комбинирано миещо и дезинфекциращо действие, с туберкулоцидно и спороцидно действие, доказано за инструменти.

7-Препарат за дезинфекция на повърхности във високорискови зони, прахообразен концентрат с in situ образуване на пероцетна киселина. 

Приложение 2 към Протокол 3

1 - Препарат за почистване и дезинфекция на повърхности, болничен инвентар, коридори, тоалетни, санитарни възли, подлоги, операционни, лекарски кабинети, асансьори и др. с 

алдехиди, без съдържание на формалдехид и нипацид. 

2-Препарат за дезинфекция на повърхности с алдехиди и четвъртични амониеви соли, без феноли, хлор, алкохоли, гуанидинови производни и нипацид (етиленокси диметанол) със 

съдържание на ПАВ - комбиниран препарат, течен концентрат. За почистване и дезинфекция на подове, стени, обзавеждане в операционни зали, болнични отделения, кабинети, 

коридори, асансьори, санитарни помещения, с едновременно  почистващо и дезинфекциращо действие.

3-Препарат на гранули за повърхности,  с комбинирано почистващо и дезинфекциращо действие- с активен хлор, за болничен инвентар, коридори, тоалетни, санитарни възли, подлоги, 

операционни, лекарски кабинети, асансьори и др.
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100 I място „Хигиенно-медицинска индустрия“ ЕООД HMI Peroster CE                 5        100,20     240 24 048,00

83,14 II място „Еколаб“ ЕООД Секусепт Актив 6          79,20     200 15 840,00

100 I място „Б. Браун Медикал“ ЕООД Хелипур Х плюс Н  5          51,60     216 11 145,60

100 I място „Хигиенно-медицинска индустрия“ ЕООД Cetridine Extra K 5          54,00     300 16 200,00

38,44 II място „Еколаб“ ЕООД Инцидин Екстра N   6          67,20     250 16 800,00

100 I място „Б. Браун Медикал“ ЕООД Софта-Ман 1            7,20     6500 46 800,00

100 I място „Хигиенно-медицинска индустрия“ ЕООД HMI Scrub Classic 5          51,00     440 22 440,00

100 I място „Еколаб“ ЕООД Скинман Софт 5          45,60     440 20 064,00

100 I място „Еколаб“ ЕООД Скинман Скръб 5          78,00     120 9 360,00

100 I място „Б. Браун Медикал“ ЕООД Браунодерм 5          52,50     300 15 750,00

100 I място „Б. Браун Медикал“ ЕООД Хлорхексидин 2% 1            8,52     1000 8 520,00

14-Препарат, предназначен за миене и дезинфекция на ръце и кожа със съдържание на триклозан минимум 1%.

15-Дезинфектант за оперативно поле, кожа и лигавица съдържащ йод комплекс с 10% йод на алкохолна основа. Да няма необходимост от предварително третиране на кожата. С 

експозиция до 15 секунди.

16-Дезинфектант за оперативно поле и кожа, без йод, съдържащ 70% изопропил алкохол и 2% хлорхексидин оцветен разтвор.

8-Препарат за почистване и дезинфекция на инструменти, медицински изделия и термолабилни материали (ендоскопи, кувьози), без алдехиди, с отделяне на пероцетна киселина за 

високостепенна дезинфекция.  С доказано бактерицидно, фунгицидно, туберкулоцидно, вирусоцидно и спороцидно действие.

9-Препарат за термолабилни материали, и гъвкави ендоскопи за високостепенна дезинфекция. Да бъде с алдехиди /със спороцидно действие/. Без формалин.

10-Препарат за дезинфекция на кувьози без алдехиди, феноли, хлор, нипацид, бигуанидин, хлорхексидин - на основа четвъртични амониеви соли и/или амини, с доказано 

бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно и туберкулоцидно действие при кувьози.

11-Препарат за хирургична и хигиенна дезинфекция на ръце и кожа на база смес от два алкохола,  съдържащ комплекс от омекотители, дермопротектори и хидратиращи частици. Без 

етанол.

12-Препарат за хигиенно измиване с дезинфекциращ ефект, хирургична  дезинфекция на ръце и предоперативно измиване на тяло, съдържащ 4% хлорхексидин диглюконат /4 гр. 

хлорхексидин на 100 гр. готов продукт/. Да отговаря на EN 1499, EN 12791.

13-Препарат за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце - готов разтвор на базата на минимум един алкохол, без съдържание на етанол, водороден пероксид или хлорхексидин. С 

бързо действие - до 30 сек за хигиенна дезинфекция, до 3 мин за хирургична дезинфекция. Да отговаря на EN 1500 и EN 12791.
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