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за доставка на дезинфектанти по обществена поръчка с ID № 00494-2019-0005

110>Днес, ....7.Ч.;..т.Тл......2019 г., в гр. София, между:
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УМБАЛ" Царица Й оанна-ИСУЛ"ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр. 
София, район "Оборище", ул."Бяло море"№8, тел. 9432215, факс 9432180, ЕИК 831605806, 
представлявано от проф. д-р Бойко Коруков, дм -  Изпълнителен директор, наричано за 
краткост по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна, и

„Живас” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София - 1592, ул. "Асен Йорданов" № 
14 (сграда на "Химатех" АД), тел: 02 9817823, факс 02 9817823, ЕИК 831076655, 
представлявано от Стефка Петрова -  управител, наричано за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ" от 
друга страна, на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в 
изпълнение на Решение № РД-03-29/18.06.2019 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ 
„Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет 
“Доставка на дезинфектанти за УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”, се сключи 
настоящият договор, като страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да 
извършва периодични доставки на дезинфектанти по Приложение №1 „Спецификация към 
договора" по обособена позиция № 1 номенклатурни единици 2, 3 и обособена позиция № 
7 номенклатурна единица 4 изготвена на база „Предложение за изпълнение на поръчката“ и 
„Ценово предложение“ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно условията на настоящия договор 
(„Договор“) и изискванията, посочени в Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Спецификацията към договора, Предложението за изпълнение на поръчката, Ценовото 
предложение и Техническата спецификация са неразделна част от Договора.
(2) За краткост предметът на настоящия Договор посочен в ал. 1 ще се нарича в Договора 
„Доставка“.
(3) Възложителят не се ангажира със закупуването на цялото прогнозно количество.
(4) Възложителят може да заяви доставката на допълнителни количества дезинфектанти от 
дадена номенклатурна единица над определеното прогнозно количество, но само при 
условията на настоящия договор.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за всяка една 
извършена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Доставка, съгласно единичните 
цени, посочени в Приложение №1 „Спецификация към договора”. Посочените цени включват 
всички такси и други разходи във връзка с Доставката до мястото на изпълнение по чл. 3, ал.
5;
(2) Заплащането на възнаграждението по ал. 1 се извършва при кумулативното наличие на 
следните документи:
а) подписан от Страните приемателно-предавателен протокол по чл. 10, ал. 2 от Договора;
б) предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура за съответната Доставка, приета от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) Дължимото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възнаграждение по ал. 1 за съответната Доставка се 
заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път в срок до 60 (шестдесет) дни, считано от 
изпълнението й.
(4) Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова 
сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
BIC: FINVBGSF, IBAN: BG70FINV915010BGN00623



(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи 
промени в данните за банковата сметка по ал. 4 в срок от три дни, считано от момента на 
промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок или 
плащането е извършено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди получаване на уведомлението, се счита, че 
плащането е надлежно извършено.
(6) Единичните цени, посочени в Приложение №1 не подлежат на изменение, освен в 
случаите, предвидени в настоящия договор и в чл. 116 от ЗОП.
(7) Общата стойност за извършване на доставките съгласно Приложение №1 за срока на 

Договора е 8 480,00 лева без ДДС или 10 176,00 лева с включен ДДС;

III. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 3(1) Договорът се сключва за срок от 24 месеца.
(2) В рамките на срока по ал. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява доставките в срок от 24 
(словом: двадесет и четири) часа, последващ/и часа на получаване на писмена заявка 
(„Заявка“) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпраща Заявката до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на адрес, факс или електронна 
поща:
адрес: гр. София - 1592, ул. "Асен Йорданов" № 14, 
тел: 02 9817823, факс 02 9817823, 
e-mail: zhivas@mail.techno-link.com
Заявката може да бъде за част или за цялото прогнозно количество, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не 
е задължен да заяви цялото прогнозно количество по време на срока на Договора. В случай, че 
за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е възникнала необходимост от Доставка, същият има право да не 
заявява количества.
(4) Договорът не обвързва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със задължението да направи Заявка, а последната 
е обусловена от възникване на необходимост от Доставка за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай че 
условието по предходното изречение не е налице, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, а 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да претендира неустойки и/или каквито и да е било 
обезщетения за причинени вреди.
(5) Мястото на изпълнение на доставките е: гр. София, ул. „Бяло море" № 8, отдел „Болнична 
аптека”;
(6) Текущият контрол по изпълнение на договора се осъществява от началник отдел 
„Болнична аптека”.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения всяка една от 
доставките, съгласно условията на Договора, Техническата спецификация и Предложението за 
изпълнение на поръчката;
2. да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на Заявката по Договора, относно 
качеството, количествата и техническите параметри, без с това да пречи на дейността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да задържи/усвои съответна част от Гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на Договора и да получи неустойка в размера, определен в раздел VII от 
настоящия Договор;
4. да прегледа доставената стока и да направи рекламации при установяване на 
некачествена/непълна Доставка или такава, която не е в съответствие с Предложението за 
изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. да получи Доставката в срока и при условията, договорени между Страните;
6. да не приеме Доставката и да отрази установените недостатъци/липси в приемо- 
предавателния протокол по чл. 10, ал. 2, в случай че Доставката не отговаря на изискванията 
по Приложение № 1 и условията на този Договор;
7. да прекрати Договора едностранно по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай на съществено 
неизпълнение (по смисъла на чл. 15, ал.2) от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

mailto:zhivas@mail.techno-link.com


Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение при 
пълно и качествено изпълнение на Доставка в размер, при условия и в срокове съгласно 
настоящия Договор.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
като такава в представената от него оферта.
2. при доставяне на стоката да я прегледа, да попълни приемателно-предавателните протоколи 
и при установяване на явни недостатъци или липси да ги отрази в протокола по чл. 10, ал. 2;
3. да осигури помещение за съхранение според съответните изисквания, ако има такива, на 
доставеното количество стоки.
Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия 
Договор.
2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на Доставката по 
Договора и приемането й, когато е изпълнена съгласно изискванията по чл.7, т.1 и т. 2.
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да изпълни всяка една от доставките качествено, в съответствие с Приложение №1 
„Спецификация към договора” и настоящия Договор;
2. да изпълни всяка една от доставките качествено, в съответствие с Приложение № 1 и 
настоящия Договор. Срокът на годност на доставяните дезинфектанти следва да не е по-малък 
от 75% на сто от обявения от производителя срок към датата на всяка една от доставките по 
договора;
3. в случаите по чл. 4, т. 6, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са задължава да замени за своя сметка 
Доставката с друга, отговаряща на изискванията по т. 1 и по Приложение № 1 в срок до 12 
(дванадесет) часа, считано от часа, посочен в протокола за некачествената/непълна Доставка.
4. в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не достави в срока по т. 3 заменените стоки, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ начислява неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 11, ал.1, която се удържа 
от следващите плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от Гаранцията за изпълнение;
5. в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ достави стоки, които не отговарят на изискванията по т. 2, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ начислява неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 11, ал. 2, която се удържа 
от следващите плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от Гаранцията за изпълнение;
6. да съхранява и транспортира Доставката до мястото на изпълнение при спазване на 
посочения от производителя температурен режим и други условия за съхранение;
7. да не използва или разпространява информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станала му известна 
при изпълнение на задълженията му по настоящия Договор.
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да продължи изпълнението на Доставката и в случай на 
забавяне на плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради обективни причини.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.9. (1) При сключване на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя Гаранция за изпълнение на 
Договора („Гаранция за изпълнение“) в размер на 84,80 (осемдесет и четири лв., 0.80 ст.) лева, 
представляващи 1% (един процент) от неговата обща стойност, без ДДС. Гаранцията за 
изпълнение се представя в една от следните форми:
а) парична сума, внесена по посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова сметка;
б) безусловна неотменяема банкова гаранция; или
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Гаранцията за изпълнение следва да е със срок на валидност от датата на влизане в сила на 
Договора до най-малко 30 /тридесет/ дни след изтичането на срока по чл. 3, ал. 1.
(3) Гаранцията за изпълнение се усвоява изцяло или частично от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на 
неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за частта, съответстваща на 
неизпълнението. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои Гаранцията за изпълнение, без това да



го лишава от правото да търси обезщетение за вреди, надвишаващи получената сума по 
Гаранцията за изпълнение.
(4) При липса на възражения/претенции във връзка с изпълнението на Договора от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той освобождава Г аранцията за изпълнение (връща паричната 
сума/оригинала на издадената банкова гаранция/застраховка) в срок от 30 дни след 
приключване на изпълнението или изтичане срока на Договора, без да дължи лихви за 
периода, през който Гаранцията за изпълнение е престояла при него (в случай че е под 
формата на парична сума).
(5) Разходите по откриване, поддържане, подновяване и обслужване на Гаранцията за 
изпълнение са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(6) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на 
изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на 
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване 
на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за 
изпълнение.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 10.(1) Приемането на доставката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва чрез Началник отдел 
„Болнична аптека" или негов заместник. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемателно-предавателният 
протокол се подписва от лицето приемащо доставката, а за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -  от определено 
от него лице.
(2) Приемането на доставка по Заявка се удостоверява с подписване от представителите по 
ал. 1 на двустранен приемателно-предавателен протокол, в който се отразява датата и часа на 
доставката, вида и броя на дезинфектанти, срокът на годност, както и придружаващите ги 
документи. Доставката се счита приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ само ако същият е подписал 
приемателно- предавателния протокол без възражения (посочване на недостатъци/липси на 
стоки или документи, които следва да ги придружават).

VII. НЕУСТОЙКИ
Чл. 11. (1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни Заявка в срока по чл. 3, ал. 2, или по 
чл.7, т. 4, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,25 % (нула цяло и двадесет 
и пет стотни процента) от стойността на неизпълнената Заявка за всеки просрочен час, но не 
повече от 10 % (десет процента) от стойността на неизпълнената част от Заявката.
(2) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълни Заявка некачествено и не замени Доставката в 
срока по чл. 7, т. 3 с друга, отговаряща на изискванията по чл. 7, т. 1 и по Приложение № 1, 
той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за всеки отделен случай в размер на 10 % ( десет 
процента) от стойността на неизпълнената част от Заявката.
Чл. 12. (1) При прекратяване на Договора поради отказ от доставка на превързочни материали 
и/или еднократни превързочни комплекти, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
неустойка в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на заявената, но неизпълнена 
доставка.
(2) Възложителят удържа дължимите суми за неустойка първо от следващите плащания към 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а след това от гаранцията за изпълнение на договора.
(3) В случаите по ал. 2, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е удържал неустойката от стойността на 
гаранцията за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 5-дневен срок от уведомяването му 
за усвояване на част от гаранцията, да допълни гаранцията за изпълнение до размера, 
определен в чл. 9, ал. 1 от договора и да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответния документ. 
Чл. 13. Изплащането/удържането на неустойки не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от правото да 
търси реално изпълнение и обезщетение за претърпените вреди, надхвърлящи размера на 
неустойката.
Чл. 14. При неизпълнение на задължението си по чл.2, ал.З, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.1% (нула цяло и един на сто) от Цената на 
извършената доставка за всеки ден забава, но не повече от 5 % (пет на сто) от стойността на 
доставката.



VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 15. (1) Страните по Договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в 
случай че последните са причинени от непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от 
Търговския закон.
(2) В случай че Страната, която е следвало да изпълни свое задължение по Договора, е била в 
забава към момента на настъпване на непреодолимата сила, тя не може да се позовава на 
непреодолима сила.
(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с 
грижата на добрия търговец, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да 
уведоми писмено другата Страна в тридневен срок от настъпването на непреодолимата сила. 
При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях 

насрещни задължения се спира.

IX. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 16. Съгласно чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП се предвиждат следните възможности за изменение 
на договора:
1. При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, и в случай, че след 
изтичане срока на договора не е изчерпана стойността му, то същият може да бъде удължен до 
изразходване на предвидената в него сума, но не повече от 3 (три) месеца;
2. Възложителят може да заяви доставката на по-големи количества дезинфектанти от една или 
повече номенклатурни единици, но само в рамките на стойността на договора;
3. В случай, че в срока на договора някои дезинфектанти бъдат извадени употреба /поради 
спиране на производство, промяна на номенклатурата на производителя или друга причина/. 
Възложителят може да заявява доставката на еквивалентни такива, но само в рамките на 
стойността на договора.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 17. (1) Настоящият Договор се прекратява;
1. с изтичане на срока по чл. 3, ал. 1 или с достигане на предвидената в чл. 2, ал. 8, т.1 
стойност;
2. по взаимно съгласие между Страните, изразено в писмена форма;
3. от Възложителя при условията на чл. 118 от Закона за обществените поръчки.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати Договора без предизвестие в случай на съществено 
неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За „съществено неизпълнение“ 
се счита всеки един от следните случаи:
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави два или повече пъти срока за доставка по Договора с повече от 48 
(четиридесет и осем) часа;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ два или повече пъти не отстрани в срока по чл. 7, т. 3 констатирани 
недостатъци/липси;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ два или повече пъти не изпълни точно някое от задълженията си по 
Договора;
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по 
несъстоятелност или ликвидация;

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

ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ
Чл. 18. (1) Настоящият раздел има за цел да регулира личните права и задължения на страните, 
във връзка с данни и информация, определена като поверителна, които са станали известни по 
време на извършване на дейностите, описани в настоящия Договор.



(2) За целите на Договора тези данни и информация ще се считат за поверителни и Страните 
се задължават да не предоставят на трети страни и лица, личните данни, предмет на Договора, 
или лични данни и информация, станали им известни при изпълнение на договора.
(3) Поверителния характер на горепосочените данни и информация ще трябва да бъде изрично 
деклариран, е подписите на представителите на страните.
Чл. 19. Страните се ангажират да приемат всички мерки за сигурност, които са необходими за 
защита на данните и информацията от поверителен характер и да се гарантира, че тяхната 
поверителност по никакъв начин не е нарушена.
Чл. 20. Страните, подписвайки настоящия Договор декларират, че ще използват само 
обработващи лични данни, както и че са предприели достатъчни подходящи технически и 
организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в съответствие с 
изискванията на Регламента и по този начин осигуряват защита на правата на субектите на 
данни.
Чл. 21. Страните въвеждат подходящи технически и организационни мерки, за да се 
гарантират, че по подразбиране се обработват само лични данни, които са необходими за 
всяка конкретна цел на обработването. Това задължение се отнася до обема на събраните 
лични данни, степента на обработването, периода на съхраняването им и тяхната достъпност. 
Чл. 22. Третирането на всички лични данни трябва да отговаря на съответното национално 
законодателство на участниците, по-специално във връзка със Закона за защита на личните 
данни и на Регламента.
Чл. 23. Страните обработващи лични данни имат въведени вътрешни правила относно 
обработката и сигурността на личните данни и гарантират, че обработените лични данни са 
достъпни само за надлежно упълномощени служители.
Чл. 24. Личните данни, които са станали известни по силата на настоящия Договор или по 
време на изпълнението му, са предмет на обработване от страните за постигане на целите и 
предмета на договора, се обработват за срок не по-дълъг от срока на договора.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 25. (1) Настоящият Договор може да бъде изменян с писмено допълнително 
споразумение както с предвидените в Раздел IX. Възможности за изменение на договора, така 
и при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.
(2) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от 
този договор, на трета страна, освен в случаите, посочени в ЗОП.
Чл. 26. (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този 
Договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са валидни, когато са 
изпратени по пощата с обратна разписка, по факс, електронна поща или предадени чрез 
куриер срещу подпис на приемащата страна.
(2) За датата на съобщението се смята:
1. датата на предаването - при предаване на ръка на съобщението;
2. датата на приемането - при изпращане по факс;
3. датата на постъпването в електронната поща -  при изпращане по имейл.
(3) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с изпълнението на договора и 
предаване на документи, се смятат:
Е За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, ул. „Бяло море” № 8, отдел „Болнична аптека”, тел 02 
9432429, факс 02 9432117, e-mail: apteka@isul.eu.
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: адрес: гр. София - 1592, ул. "Асен Йорданов" № 14, тел: 02 9817823, 
факс 02 9817823, e-mail: zhivas@mail.techno-link.com.
Чл. 27. В случай на преобразуване, вливане или сливане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, юридическите лица, техни правоприемници, са обвързани със задълженията 
по този договор при спазване изискванията на ЗОП.
Чл. 28. Всички спорове по този Договор ще се уреждат чрез преговори между Страните, а при 
непостигане на съгласие -  ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република 
България.

mailto:apteka@isul.eu
mailto:zhivas@mail.techno-link.com
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Наименование М ярка К-во
Произво

дител
Дезинфект

ант
% на раб. 

р-ри

Цена на 
1л.

работен
разтвор
без ДДС

Цена на 1 
л.

Концентр 
ат без 
ДДС

Цена на 
брой*/10 
0 мл.** 

без ДДС

Общо без 
ДДС

Общо с 
ДДС

1 2 3 4

1

Дезинфектанти предназначени само за дезинфекция на 
повърхности в болнични заведения- да са с широк спектър на 
действие; да са ефективни в ниски концентрации и кратки 
експозиции; да не оказват дразнещо действие, да не са с остра 
миризма; да са с доказана съвместимост с материалите, от които са 
направени различните видове повърхности в болницата /синтетични 
саморазливни смоли, фаянс, мрамор,/; да не увреждат 
повърхностите на мед. оборудване;

2

Дезинфектанти за повърхности във високорискови звена, с 
доказано спороцидно действие, с алдехиди (течен концентрат).
Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. 
туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно действие и доказано 
спороцидно действие- протокол от акредитирана лаборатория;. Да 
не съдържат хлор, глиоксал и формалдехид. Опаковка до 6 л.

литра 800
"Живас"

ООД
Глутаркват 

туба 5 л.
1% 0,0495 4,95 3960,00 4752,00

3

Дезинфектанти за повърхности във високорискови звена с 
доказано спороцидно действие, без алдехиди. Да са с широк 
спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), 
фунгицидно, вирусоцидно действие и доказано спороцидно 
действие- протокол от акредитирана лаборатория;. Да не съдържат 
алдехиди, хлор. нипацид (етиленоксидимедрол). Да се постига 
спороциден ефект за максимално кратко експозиционно време - 15 
минути.

литра 200 "Живас"
ООД

Оксисиепт 
флоор кофа 

3 кг..
2% 0,1640 8,20 1640,00 1968,00

7

Пцепаоати за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце. Да
са широкоспектърни, да са с кратка експозиция, дерматологично 
тествани за добра кожна поносимост, да съдържат 
дермопротектори и овлажнители, да нямат алергизиращ потенциал.

4

Крем за защита на кожата на ръцете. Да се предлага в опаковка
до 0,500 л., с неутрално pH, бързо да прониква в кожата, да 
съдържа дермопротектори и овлажнители. Дерматологично тестван 
за добра кожна поносимост. Ценово предложение за 100 мл.

литра 400
"Живас"

ООД

Живаскин 
крем фл. с 

дозатор 500 
мл.

ГОТОВ
разтвор 0,72 2880,00 3456,00

8480,00 10176,00



Предложение за изпълнение на 
пооъчката Приложение № 1

Наименование Мярка К-во Търговско
наименование Производител % на раб. р- 

ри Експозиция

номер на 
разрешително 

за биоцид 
кьдето е 

приложимо

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Дезянфектаити предназначени само за дезинфекция 
на повърхности в болнични заведения- да са с широк 
спектър на действие; да са ефективни в ниски 
концентрации и кратки експозиции; да не оказват 
дразнещо действие, да не са с остра миризма; да са с 
доказана съвместимост с материалите, от които са 
направени различните видове повърхности в болницата 
/синтетични саморазливни смоли, фаянс, мрамор/: да не 
увреждат повърхностите на мед. оборудване;

1

Дезинфектанти за повърхности в болнични звена. Да
са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. 
туберкулоцидно), MRSA, фунгицидно, вирусоцидно 
действие. Да съчетават почистващ с дезинфекциращ 
е<Ьект. Опаковка ло 6 л.

литра 4,800 АЛДЕКВАТ 
туба 5л ЖИВАС ООД 1,5% 60 мин Р азр .№ 0 6 4 7 -6 /

01 .10 .2015

2

Дезинфектанти за повърхности във високорискови 
звена, с доказано спороцидно действие, с алдехиди 
(течен концентрат). Да са с широк спектър на действие: 
бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, 
вирусоцидно действие и доказано спороцидно действие- 
протокол от акредитирана лаборатория;. Да не съдържат 
хлор, глиоксал и формаддехид. Опаковка до 6 л.

литра 800 ГЛУТАРКВАТ
тубабл ЖИВАС ООД 1% 60 мин Р азр .№  1677-6/ 

27 .04 .2016



3

Дезинфектанти за повърхности във високорискови 
звена с доказано спороцидно действие, без алдехиди.
Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. 
туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно действие и 
доказано спороцидно действие- протокол от акредитирана 
лаборатория;. Да не съдържат алдехиди, хлор, нипацид 
(етиленоксидимедрол). Да се постига спороциден ефект 
за максимално кратко експозиционно време - 15 минути.

литра 200
ОКСИСИЕПТ 

ФЛООР 
кофа Зкг

ЖИВАС ООД 2% 10 мин Разр.№1598-
4/31.07.2018

4

Хлорни таблетки /  натриев дихлоризоцианурат /- да са в 
таблетна форма; предложената разфасовка да бъде до 500 
грама в опаковка;да са с широк спектър на действие-вкл. 
ТЬс.

кг. 500
САНИФОРТ 

ТАБЛЕТИ 
конт.250 г

ЖИВАС ООД 1-2 т. / 10 л 
вода 15 мин Разр,№2130-1/ 

04.05.2017

Срок за изпълнение на поръчката / срок на доставка 24 часа



Предложение за изпълнение на 
поръчката Приложение № 1

Наименование Мярка К-во
Търговско

наименование
Производител

% на раб. р- 
ри

Експозиция

номер на 
разрешително 

за биоцид 
кьдето е 

приложимо

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7

Поспаоати м  хигиенна н хирургична дезииАекния на
ръце. Да са широкоспектърни, да са с кратка експозиция, 
дерматологично тествани за добра кожна поносимост, да 
съдържат дермопротектори и овлажнители, да нямат
алепгизипяш потентния п

1

Готов за употреба алкохолен разтвор за хирургична и 
хигиенна дезинфекция на ръце. Да е с широк спектър на 
действие - с доказано бактерицидно , фунгицидно, 
вирусоидно (HBV, HAV, Polio, Adeno, Rota) действие. Да 
не е под формата на гел. Да съдържат етилов алкохол . 
Опаковка до 1 л. с дозираща помпа; Да е готов разтвор на 
базата на алкохоли, без съдържание на водороден 
пероксид или хлорхексидин. С бързо действие - до 30 сек 
за хигиенна дезинфекция, до 2 мин за хирургична 
дезинфекция. Да отговаря на E N  1500 и E N  12791

литра 5,000

2

Дезинфектанти за хигиенно и хирургично миене и 
дезинфекция на ръце. готов разтвор със съдържание на 
4% хлорхексидин - глюконат. Да са с широк спектър на 
действие - с доказано бактерицидно , фунгицидно 
действие; Да имат кратка експозиция и остатъчно 
действие. С бързо действие -до 1 мин за хигиенна 
дезинфекция и до 3 мин за хирургична дезинфекция. Да е 
подходящ и за пред- и след-оперативно изкъпване на 
пациент. Опаковка до 6 л.

литра 1,400

-------------------- V-



3

Разтвор за измиване на ръце и тяло, без детергент;
микробиологично стабилен разтвор 
/противобактериален/, с протектори за външни 
замърсявания. Дерматологично тестван за добра кожна 
поносимост. Опаковка до 1 л.

литра 1,200

4

Крем за защита на кожата на ръцете. Да се предлага в 
опаковка до 0,500 л., с неутрално pH, бързо да прониква в 
кожата, да съдържа дермопротектори и овлажнители. 
Дерматологично тестван за добра кожна поносимост. 
Ценово предложение за 100 мл.______________________

литра 400
ЖИВАСКИН 
крем фл. С 
дозатор 500мл

ЖИВАС ООД готов разтвор

Срок за изпълнение на поръчката / срок на доставка 24 часа 

Дата 15.03.2019 

Подпис.



Ценово предложение Приложение № 4

Наименование
М ярк

а
К-во

Произв
одител

Дезинфекта
нт

% на 
раб. р- 

ри

Цена на 
1л.

работен 
разтвор 
без ДДС

Цена ва! л. 
Концентрат 

без ДДС

Цена на 
брой*/10б 
мл.** без
ддс

Общо без
ДДС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Дезинфектанти предназначени само за дезинфекция на 
повърхности в болнични заведения- да са с широк спектър ва 
действие; да са ефективни в ниски концентрации и кратки 
експозиции; да не оказват дразнещо действие, да не са с остра 
миризма; да са с доказана съвместимост с материалите, от 
които еа направени различните видове повърхности в 
болницата/синтетични саморазливни смоли, фаянс, мрамор,/; 
да не увреждат повърхностите на мед. оборудване;

1

Дезинфектанти за повърхности в болнични звена. Да са с
широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. 
туберкулоцидно), MRSA, фунгицидно, вирусоцидно действие. 
Цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при 
концентрацията, осигуряваща туберкулоцидно действие . Да 
съчетават почистващ с дезинфекциращ ефект. Опаковка до 6 л.

литра 4,800
ЖИВАС
ООД

АЛДЕКВАТ 
туба 5л 1,5% 0.0765 5.10 24480 .00

2

Дезинфектанти за повърхности във високорискови звена, с 
доказано спороцидно действие, с алдехиди (течен 
концентрат). Да са с широк спектър на действие: 
бактерицидно (вкл. туберкулоцидно). фунгицидно, 
вирусоцидно действие и доказано спороцидно действие- 
протокол от акредитирана лаборатория;. Да не съдържат хлор, 
глиоксал и формалдехид. Цената на 1 л. работен разтвор да 
бъде калкулирана при концентрацията, осигуряваща 
туберкулоцидно действие. Опаковка до 6 л.

литра 800
ЖИВАС
ООД

ГЛУТАРКВАТ 
туба 5л

V .  0

1% 0.0495 4.95 3960 .00



3

Дезинфектанти за повърхности във високорискови звена с 
доказано спороцндно действие, без алдехиди. Да са с широк 
спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), 
фунгицидно, вирусоцидно действие и доказано спороцндно 
действие- протокол от акредитирана лаборатория;. Да не 
съдържат алдехиди, хлор, нипацид (етиленоксидимедрол). Да 
се постига спороциден ефект за максимално кратко 
експозиционно време -15 минути. Цената на 1 л. работен 
разтвор да бъде калкулирана при концентрацията, осигуряваща 
спороцндно действие.

литра 200 ЖИВАС
ООД

ОКСИСИЕПТ 
ФЛООР 
кофа Зкг

2% 0.1640 8.20 1640.00

4

Хлорни таблетки /натриев дихлоризоцианурат /- да са в 
таблетна форма; предложената разфасовка да бъде до 500 грама 
в опаковка;да са с широк спектър на действие-вкл. ТЬс. Цената 
на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана за туберкулоцидно 
действие.

кг. 500 ЖИВАС
ООД

САНИФОРТ 
ТАБЛЕТИ 
конт.250 г 

75 бр

1-2 т./  
10 л 
вода

0.0038 11.60 5800.00

Дата 15.07.2019 

Подпис.............s



Ценово предложение Приложение № 4

Наименование Мярка К-во
Произв
одител

Дезинфекта
нт

% на 
раб. р- 

ри

Цена на 
1л,

работен 
разтвор 
без ДДС

Цена на 1 л.
Концентрат 

без ДДС

Цена на 
брой*/100 
мл.** без 

ДДС

Общо без 
ДДС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Пнепавага за хигиенна и хиоупгична дезнжЬекпия на нъпе.

7
Да са широкоспектърни, да са с кратка експозиция, 
дерматологично тествани за добра кожна поносимост, да 
съдържат дермопротектори и овлажнители. да нямат 
алергизиращ потенциал.

4

Крем за зашита на кожата на ръцете. Да се предлага в 
опаковка до 0,500 л., с неутрално pH, бързо да прониква в 
кожата да съдържа дермопротектори и овлажнители. 
Дерматологично тестван за добра кожна поносимост. Ценово
д п р д п п ,ж р ц ц р  ча 1 ПП м п ______________________________________________________

литра 400 ЖИВАС
ООД

ЖИВАСКИН 
крем фл. С 
дозатор 500мл

ГОТОВ

разтвор 0,72 2880.00

Дата 15.03.2019 

Подпис..............



Раздел XI. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование
Мярк

а
К-во Изисквания

Прогнозни 
стойностти за 
номенклатури 
и единици от 

обособени 
позиции

Прогнозни 
стойностт 

и за
обособени
позиции

1 2 3 4 5 6 7

1

Дезинфектантн предназначени само за дезинфекция на 
повърхности в болнични заведения- да са с широк спектър 
на действие; да са ефективни в ниски концентрации и кратки 
експозиции; да не оказват дразнещо действие, да не са с остра 
миризма; да са с доказана съвместимост с материалите, от 
които са направени различните видове повърхности в 
болницата /синтетични саморазливни смоли, фаянс, мрамор,/; 
да не увреждат повърхностите на мед. оборудване;

49320,00

1

Дезинфектантн за повърхности в болнични звена. Да са с
широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. 
туберкулоцидно), MRSA, фунгицидно, вирусоцидно действие. 
Да съчетават почистващ с дезинфекциращ ефект. Опаковка до 
6 л.

литра 4 800

Да са ефективни при ниски концентрации. Да са ефективни при кратка 
експозиция.Да не увреждат материалите, от които са направени 
различните видове повърхности.При изпарение във въздуха да не 
оказват дразнещо действие. Да са с ниска токсичност и добра 
поносимост от персонал и пациенти. Да не с остра и натрапчива 
миризма. Да не увреждат повърхностите на медицинското оборудване.

35520,00

2

Дезинфектантн за повърхности във високорискови звена, с 
доказано спороцидно действие, с алдехиди (течен 
концентрат). Да са с широк спектър на действие: 
бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, 
вирусоцидно действие и доказано спороцидно действие- 
протокол от акредитирана лаборатория;. Да не съдържат хлор, 
глиоксал и формалдехид. Опаковка до 6 л.

литра 800

Да са ефективни при ниски концентрации. Да са ефективни при кратка 
експозиция. Да не увреждат материалите, от които са направени 
различните видове повърхности. При изпарение във въздуха да не 
оказват силно дразнещо действие. Да са с ниска токсичност и добра 
поносимост. Да не са с остра и натрапчива миризма. Да съчетават 
почистващ с дезинфекциращ ефект. Да имат измиващи свойства. Да не 
увреждат повърхностите на медицинското оборудване.

4000,00

3

Дезинфектантн за повърхности във високорискови звена с 
доказано спороцидно действие, без алдехиди. Да са с широк 
спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), 
фунгицидно, вирусоцидно действие и доказано спороцидно 
действие- протокол от акредитирана лаборатория;. Да не 
съдържат алдехиди, хлор, нипацид (етиленоксидимедрол). Да 
се постига спороциден ефект за максимално кратко 
експозиционно време - 15 минути.

литра 200

Да са ефективни при ниски концентрации. Да са ефективни при кратка 
експозиция. Да не увреждат материалите, от които са направени 
различните видове повърхности. При изпарение във въздуха да не 
оказват силно дразнещо действие. Да са с ниска токсичност и добра 
поносимост. Да не са с остра и натрапчива миризма. Да съчетават 
миеш с дезинфекциращ ефект. Да не увреждат повърхностите на 
медицинското оборудване.

3800,00



4

Хлорни таблетки / натриев дихлоризоцианурат /- да са в 
таблетна форма; предложената разфасовка да бъде до 500 
грама в опаковка;да са с широк спектър на действие-вкл. ТЬс.

КГ. 500

Да са ефективни при ниски концентрации. Да са ефективни при кратка 
експозиция.
Да не увреждат материалите, от които са направени различните видове 
повърхности. Да не са с остра и натрапчива миризма. Да съчетават

6000,00

2 Дезннфектанти специално предназначени за дезинфекция 
на медицински устройства, апаратура, кожа на легла и др.

33000,00

1

Дезннфектанти специално предназначени за бърза 
дезинфекция на малки и трудно достъпни повърхности, на 
алкохолна основа. Готов за употреба препарат за 
аерозолно прилагане в опаковки от 1 л.; без алдехиди, 
феноли, хлорхексидин;да са с широк спектър на действие: Да 
осигуряват бърза дезинфекция- пълно вирусоцидно действие 
(вкл. Rota Virus) - до 30 сек.и до 6 мин за туберкулоцидно д-е; 
да не съдържат алдехиди, феноли и хлорхексидин;

литра 5 000
Да не предизвикват лепнене и да не оставят следи по третираните 
повърхости; Да са съвместими с различните материали, от които са 
направени повърхностите; да с приятен и слаб аромат;

24000,00

2

Пяна за дезинфекция на малки, водочувствителни и трудно 
достъпни повърхности на медицински устройства, апаратура, 
кожа на легла и др.. Готов за употреба; с широк спектър на 
действие - ТБ действие. Опаковки до 1 л. с апликатор за пяна.

литра 1 000
Отлични почистващи качества. Да са съвместими с различните 
материали, от които са направени повърхностите; да с приятен и слаб 
аромат.

9000,00

3

Дезннфектанти предназначени само за дезинфекция на 
медицински инструменти. Да са с широка съвместимост с 
материалите, от които са изработени инструментите и 
медицинските изделия; да са с корозионни инхибитори; да са с 
ниска токсичност и добра поносимост; да са ефективни в 
ниски концентрации и кратки експозиции;Опаковка до 6 л.

30960,00

1

Дезннфектанти предназначени за дезинфекция на 
инструменти и термолабилни медицински изделия, без 
алдехиди, съдържащи ензимни съставки; да са с широк 
спектър на действие: бактерицидно, фунгицидно, пълно 
вирусоцидно; да са с корозионни инхибитори; да са подходящи 
за ултразвукови вани; да са съвместими с материалите на 
инструментите. Опаковка до 6 л.

кг. 1 200

Да са с широка съвместимост с материалите, от които са изработени 
инструментите и медицинските изделия. Да са ефективни при ниски 
концентрации. Да са ефективни при кратка експозиция. Да съчетават 
почистващ с дезинфекциращ ефект. Да не се инактивират от органични 
материи. Да не са с остра и натрапчива миризма. Да са с ниска 
токсичност и добра поносимост.

21360,00

2

Пяна за дезинфекция с ензими, без алдехиди и алкохоли 
препарат за предварителна обработка на хирургичен 
иинструменти, да има дезинфекциращо действие (срещу 
бактерии, вкл. микобактерии, вируси и плесени). Готов за 
употреба в опаковки до 1 л. с апликатор за пяна.

литра 400
Да предотвратява засъхването на замърсяванията по 

инструментариума и Да има добра съвместимост с материалите.
9600,00



4

Лезинфектанти /стеонланти/ специално поедназначени за

20070,00
химическа стерилизация на ендоскопи, с доказано 
спопоиидно действие. Ла са изпитани и приложими за 
"химическа стерилизация" на ендоскопска апаратура- 
протокол.

1

Лезинфектанти /стериланти/ специално предназначени за 
химическа стерилизация на ендоскопи, с доказано 
спороцидно действие; да са на основата на пероцетна 
киселина; да се постига спороциден ефект за максимално 
кратко експозиционно време - 15 минути; да не увреждат 
ендоскопите; да са изпитани и приложими за "химическа 
стерилизация" на ендоскопска апаратура

литра 20

Да са с широка съвместимост с материалите, от които са изработени 
инструментите и медицинските изделия. Да са ефективни при ниски 
концентрации. Да са ефективни при кратка експозиция. Да съчетават 
почистващ с дезинфекциращ ефект; Да не се инактивират от органични 
материи. Да не са с остра и натрапчива миризма. Да са с ниска 
токсичност и добра поносимост. Да съчетават миещ с дезинфекциращ 
ефект.

170,00

2

Готов за употреба стерилант - стабилизиран разтвор на 
глутаров алдехид, с трайност на разтвора един месец. Да е
със съдържание на минимум 2% глутаров алдехид; да е с 
доказано спороцидно действие- протокол от акредитирана 
лаборатория; прилагането му да не е свързано с допълнителни 
условия - температура, добавяне на активатор; да се постига 
спороциден ефект за максимално кратко време до 60 мин.: да

КГ. 1 000

Да са с широка съвместимост с материалите, от които са изработени 
ендоскопите. Да са ефективни при ниски концентрации. Да са 
ефективни при кратка кспозиция. Да са с ниска токсичност и добра 
поносимост. Да са изпитани и приложими за "химическа стерилизация"

5500,00

са изпитани и приложими за "химическа стерилизация" на 
ендоскопска апаратура- протокол; да не увреждат ендоскопите.
Опаковка до 6 л.

на ендоскопска апаратура.

3

Дезинфектант /стерилант/ за високостепенна дезинфекция на 
медицински изделия, инструментариум, ригидни и гъвкави 
ендоскопи, и термолабилни изделия - готов за употреба 
разтвор на основата на ортофталалдехид. С трайност на 
работния препарат 14 дни. Да съдържа минимум 0,5 % 
ортофталалдехид.; да е с доказано спороцидно действие - 
протокол от акредитирана лаборатория; да е с кратка 
експозиция за пълно спороцидно действие -  до 30 мин.; 
изпитан и приложим за "химическа стерилизация" на 
ендоскопска апаратура-протокол. Опаковка до 6 л.

литра 1 600

Да са с широка съвместимост с материалите, от които са изработени 
ендоскопите. Да са ефективни при ниски концентрации. Да са 
ефективни при кратка експозиция. Да са с ниска токсичност и добра 
поносимост. Да са изпитани и приложими за "химическа 
стерилизация" на ендоскопска апаратура.

14400,00

5

Пцеаацати специално предназначени за миялно - 
дезинфекционни машини (концентрат за автоматично 
дозиране съвместими с миялни дезинфекционни машини 
CISA - да са изпитани и приложими за миялно - 
дезинфекционни машини, дозирането е автоматично. 
Опаковки от 5 л.

18400,00



Алкален препарат за машинно почистване - течен 
концентрат; приложим за почистване в миялно - 
дезинфекционни машини на чувствителни на химични 
въздействия медицински изделия, анестезиологични материали 
и инструменти изработени от неръждаема стомана, алуминий и 
др.; да е щадящ за инструментите и след многократно 
приложение; да не е пенлив; ефективен срещу приони.

литра 600

Да имат добри почистващи свойства.
Да са щадящи спрямо медицинския инструментариум (от легирана 
стомана), алуминий, оптика, пластмаса.
Да са слабо пенливи.
Ph 2 -3

14400,00

Неутрализиращ препарат след алкално машинно 
почистване - течен концентрат; съвместим с инструменти от 
неръждаема стомана,при ложим за неутрализация след алкално 
почистване на хирургични инструменти, лабораторна 
стъклария и изделия от пластмаси;

литра 400

Да имат добри почистващи свойства.
Да са щадящи спрямо медицинския инструментариум (от легирана 
стомана), алуминий, оптика, пластмаса.
Да са слабо пенливи.
Ph 2 -3

4000,00

6 Препарати специално предназначени за почистване и 
поддържка на мед. инструменти и др. оборудване.

8748,00

1

Препарати за почистване на мед. инструменти със 
съдържание на ензими / течен/ -най-малко четири ензима ;
специално предназначен за почистване на всички видове 
инструменти, ендоскопи, термолабилни материали, да са 
слабо пенливи; подходящи за работа в ултразвукови вани и 
миялно - дезинфекционни машини. Да са изпитани и 
приложими за почистване на ендоскопска апаратура. Опаковка

4тт

литра 400
Да не образуват утайка, да се отмиват добре, да имат бързо действие, 
да са съвместим с дезинфектанти. Да са с широка съвместимост с 
материалите, от които са изработени ендоскопите.

3400,00

2 Таблетки за съхранение на стерилни материали бр. 1 000 Спецификация на продукта от производителя 3200,00

3
Спрей-масло за смазване, специално предназначено за 
моторните системи използвани в ортопедия, неврохирургия и 
др.

бР. 24 Спецификация на продукта от производителя 1260,00

4 Препарат специално предназначен за дълбоко почистване на 
медицински инструменти от неръждаема стомана с корозия.

бр. 24
Спецификация на продукта от производителя. Дълбоко почистване на 
медицински инструменти от неръждаема стомана с корозия.

888,00

7

Пцепаоати за хигиенна и хицуцгична дезинфекция на 
цъце. Да са шшхжоспектъони. да са с ктатка експозиция, 
дерматологично тествани за добра кожна поносимост, да 
съдържат дермопротектори и овлажнители, да нямат 
алергизиращ потенциал.

41650,00



1

Готов за употреба алкохолен разтвор за хирургична и 
хигиенна дезинфекция на ръце. Да е с широк спектър на 
действие - с доказано бактерицидно , фунгицидно, вирусоидно 
(HBV, HAV, Polio, Adeno, Rota) действие. Да не е под формата 
на гел. Да съдържат етилов алкохол . Опаковка до I л. с 
дозираща помпа; Да е готов разтвор на базата на алкохоли, без 
съдържание на водороден пероксид или хлорхексидин. С бързо 
действие - до 30 сек за хигиенна дезинфекция, до 2 мин за 
хирургична дезинфекция. Да отговаря на EN 1500 и EN 12791

литра 5 000

Да са хипоалергични.
Да са с бързо действие.
Да не дразнят кожата, да са с добра кожна поносимост. 
Да съдържат дермопротектори и овлажнители.
Да не са с остра и трапчива миризма.

24750,00

2

Дезинфектанти за хигиенно и хирургично миене и 
дезинфекция на ръце, готов разтвор със съдържание на 4% 
хлорхексидин - глюконат. Да са с широк спектър на действие - 
с доказано бактерицидно , фунгицидно действие; Да имат 
кратка експозиция и остатъчно действие. С бързо действие -до 
1 мин за хигиенна дезинфекция и до 3 мин за хирургична 
дезинфекция. Да е подходящ и за пред- и след-оперативно 
изкъпване на пациент. Опаковка до 6 л.

литра 1 400

Да са хипоалергични.
Да са с бързо действие.
Да не дразнят кожата, да са с добра кожна поносимост. 
Да съдържат дермопротектори и овлажнители.
Да не са с остра и трапчива миризма.

9100,00

3

Разтвор за измиване на ръце и тяло, без детергент;
микробиологично стабилен разтвор /противобактериален/, с 
протектори за външни замърсявания. Дерматологично тестван 
за добра кожна поносимост. Опаковка до1 л.

литра 1 200
Да са хипоалергични.
Да не дразнят кожата, да са с добра кожна поносимост. 
Да не са с остра и трапчива миризма.

4800,00

4

Крем за защита на кожата на ръцете. Да се предлага в 
опаковка до 0,500 л., с неутрално pH, бързо да прониква в 
кожата, да съдържа дермопротектори и овлажнители. 
Дерматологично тестван за добра кожна поносимост. Ценово
ППР П ППМСРНМР 7Я 1 ОП МП

литра 400 Да не дразнят кожата, да са с добра кожна поносимост. 3000,00

8

Дезинфектанти специално шзедназначени за 
поедопеоативна дезинфекция на кожа. Да са
широкоспектърни, бързодействащи; с ниска цитотоксичност; с 
добра кожна поносимост; да са с доказано дълготрайно 
остатъчно действие.

4214,00

1
Препарати на алкохолна основа със съдържание на поли-(1- 
винил-2-поли-пиролидон)-йод комплекс с 10% йод . Готов 
разтвор. Опаковка до1 л.

литра 200

Да са с широк спектър на действие.
Да са с бърз ефект.
Да разтварят добре мазнините.
Да са с доказано дълготрайно остатъчно действие.

2582,00

2

Препарати на алкохолна основа /комбинация от различни 
алкохоли/, не съдържащи йод - оцветени с нетоксични 
оцветители за по-добър контрол на обработваната кожна 
повърхност.Да се предлага в опаковка до 1 л.;

литра 40

Да са с широк спектър на действие.
Да са с бърз ефект.
Да разтварят добре мазнините.
Да са с доказано дълготрайно остатъчно действие.
ГТ-а г о  г  Ш1 РУ!1  |ш т л т п тл 1 ц п < -т___________________________________________________________________________________________

192,00



3
Препарати на алкохолна основа /комбинация от различни 

алкохоли/, несъдържащи йод - неоцветени; да се предлага в
опаковка до 1 л.:

литра 300

Да са с широк спектър на действие.
Да са с бърз ефект.
Да разтварят добре мазнините.
Па са с доказано дълготпайно остатъчно действие.

1440,00

9 Иригационни разтвори за ннтра-и постоперативно 
пциложение.

90300,00

1
Иригационен разтвор от 3000 мл, натриев хлорид 0.9%, в 
екобег опаковка със клик система за интра-и постоперативно 
приложение. Стерилен и апирогенен.

бр. 4 000 Спецификация на продукта от производителя 66000,00

2
Иригационен разтвор 1000 мл, натриев хлорид 0.9%, в 
екотейнер с винтова капачка за интра-и постоперативно 
приложение. Стерилен и апирогенен.

бр. 4 000 Спецификация на продукта от производителя 10800,00

3
Иригационен разтвор 500 мл. стерилна вода, в екотейнер с 
винтова капачка за интра-и постоперативно приложение. 
Стерилен и апирогенен.

бр. 6 000 Спецификация на продукта от производителя 13500,00

296662,00 296662,00




