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ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

Р Е Ш Е Н И Е
№ Р Д - 0 3 - 4 9  

София, 03.06.2015 г.

На основание чл. 73 от ЗОП и Протокол № 1 / 27.04.2015 г., Протокол № 2 / 20.05.2015 г. 
и Протокол № 3 / 01.06.2015 г. за резултатите от работата на комисията, назначена със 
Заповед №-РД- 02- 147 / 20.03.2015 г. за провеждане на открита процедура с „Доставка иа 
дезинфектанти за УМБАЛ ’’Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД”, публикувана в Агенцията за 
обществени поръчки под № 00494-2015-0007.

О Б Я В Я В А М

Класирането на участниците на база икономически най-изгодна оферта за всяка
номенклатурна единица от съответната обособена позиция, отразено в Приложение № I, 
неразделна част от Решението.

О П Р Е Д Е Л Я М

Фирмите, класирани на I-во място съгласно Приложение № I за изпълнители на 
обществената поръчка за всяка номенклатурна единица от съответната обособена позиция.

О Т С Т Р А Н Я В А М

1. На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП отстранявам от участие в процедурата 
’’Живас” ООД.

Мотиви:
Офертата на участника е за обособени позиции №№ 1, 6, 7 и 10, а е приложен един плик № 1, 
съдържащ документите за четирите обособени позиции. Представената оферта не отговаря на 
изискванията на чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

2.На основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗОП отстранявам от участие в процедурата 
’’Дезинфектанти” ЕООД.

Мотиви:
Участникът не е представил допълнително изискуеми документи.

3.На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП отстранявам от участие в процедурата “ХМИ” 
ЕООД за обособена позиция № 1, номенклатурни единици 2 и 3.

Мотиви:
Установено несъответствие в концентрацията на работния разтвор за бактерицидно (влк. MRSA 
и туберколоцидно) действие 2% от Разрешението за пускане на пазара на биоциден препарат № 
0847-2/26.11.2012 г., и 1%, посочен в техническото предложение.
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4.На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП отстранявам от участие в процедурата ”Б. 
Браун Медикал” ЕООД за обособена позиция № 2, номенклатурна единица 2.

Мотиви:
Не е представена мостра.

1.Ha основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП прекратявам процедурата за обособена 
позиция № 8, номенклатурни единици № 1,5,10 и 11.

Мотиви:
За обособена позиция № 8, номенклатурни единици № 1, 5, 10 и 11 няма подадени 
предложения.

2.На основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП прекратявам процедурата за обособена 
позиция № 4, номенклатурни единици № 1,2 и 3.

Мотиви:
Установен пропуск при изготвяне образеца на ценовото предложение за обособена позиция №
4. Оферираните цени по номенклатурни единици не позволяват да бъде изпълнено заложеното в 
документацията изискване дезинфектантите да са от един производител.

Решението да се изпрати в тридневен срок до всички участници.

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в десет 
дневен срок от получаването му.

П Р Е К Р А Т Я В А М



Приложение № I

-
Н аименование М ярка

К-во 
конц. за 

две 
години

Цена
мин.

I -во 
място

II -ро 
място

III -то 
място

IV -то  
място

1

Дезинфектанти предназначени 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 и да нямат алергизиращ потенциал; 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. 
обооулване:

1

Дезинфектанти за повърхности на среднорискови зони. Да са с широк спектър на действие: 
бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно действие. Да не съдържат алдехиди, 
нипацид (етиленоксидимедрол), хлор. Да не се инактивират от органични материи. Да са с добро 
почиствашото действие. Опаковка по 5 л.

литра 400 0,0138 мти хми Еколаб Ббраун

2

Дезинфектанти за повърхности на рискови зони. Да са с широк спектър на действие: 
бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), MRSA, фунгицидно, пълно вирусоцидно действие (HBV,HCV, 
Adeno, Rota, Norovirus). Цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрацията, 
осигуцяваша тубеокулошшно действие. Опаковка до 5 л.

литра 5 000 0,0290 Ббраун МТИ Еколаб

3

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. Да не 
съдържат хлор, нипацид (етиленоксидимедрол) и формалдехид. Цената на 1 л. работен разтвор да 
бъде калкулирана при концентрацията, осигуряваща туберкулоцидно действие. Опаковка от 5 л.

литра 2 000 Ббраун Еколаб

4

Дезинфектанти за повърхности във високорискови звена с доказано спороцидно действие, без 
алдехиди. Да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, 
пълно вирусоцидно действие и доказано спороцидно действие. Да не съдържат алдехиди, хлор, 
нипацид (етиленоксидимедрол). Цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при 
конценгоашгята. осигуояваша тубешо/лопилно действие.

литра 1000 0,1300 МТИ

5

Дезинфектанти специално предназначени за бърза дезинфекция на малки и трудно достъпни 
повърхности, на алкохол на основа. Готов за употреба препарат за аерозолно прилагане в 
опаковки от 1 л.; да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), 
фунгицидно, пълно вирусоцидно действие-обвити и необвити вируси; да не съдържат алдехиди, 
феноли и хлорхексидин; да осигуряват бърза дезинфекция (до 1 мин.) с кратко време за изсъхване;

литра 3 500 5,5000 МТИ Еколаб Ббраун



6

Бързодействаща пяна /готов разтвор/ за дезинфекция на повърхности чувствителни на алкохол; с 
бързо действие до 60 сек., без съдържание на хлорхексидин, алкиламини и алдехиди, да са с широк 
спектър на действие: бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно действие 
.Опаковка 0.750 л.

литра 200 14,5000 МТИ Ббраун

7
Хлорни таблетки /натриев дихлоризоцианурат /- да са в таблетна форма; предложената разфасовка 

да бъде от 500 грама в опаковка;да са с широк спектър на действие-вкл. ТЬс; кг. 400 0,0034 ХМИ Еколаб МТИ

2

Дезинфектанти 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 кониентоашш и коатки експозииии:Опаковка до 5 л.

1

Дезинфектанти предназначени за дезинфекция на медицински инструменти и други 
термолабилни материали, без алдехиди; да са с широк спектър на действие: бактерицидно (вкл. 
туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно; да не са прахообразни, да са с корозионни инхибитори; 
да не се инактивират от органични материи; да са подходящи за ултразвукови вани; да с ниска 
токсичност и добра поносимост; цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при 
конпентпатшя. осигупяяата за 1 час тубепкулопилно действие:

кг. 50 0,2360 МТИ

2

Дезинфектанти 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; цената на 1 л. работен разтвор 
да бъде калкулирана при концентрация, осигуряваща за 1 час туберкулоцидно действие;.

литра 1 000 0,0890 МТИ

3
Дезинфектанти /стеоиланти/ специално ппедназначени за химическа стерилизация на
ендоскопи. с доказано споооиидно действие. Да са изпитани и поиложими за "химическа 
стерилизация" на ендоскопска апаратура.

1

Дезинфектанти /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; 
цената на 1 л. работен разтвор да бъде калкулирана при концентрацията, осигуряваща спороцидно 
действие.

кг. 50 0,0800 ХМИ Еколаб МТИ

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; 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 са 
изпитани и приложими за "химическа стерилизация" на ендоскопска апаратура; да не увреждат 
дшюскопите. Впаковка от 5л.

литра 1 500 4,8000 МТИ ХМИ



4
Препарати специално поедназначени за миялно - дезинфекционни машини /концентрат за
автоматично лозиоане съвместими с миялни дезинфекционни машини CISA - ла са изпитани и
приложими за миялно - дезинфекционни машини. Цената се изчислява за готов разтвор, дозирането 
е автоматично. Опаковки от 5-7 кг.

1

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.

килограми 800

2
Неутрализиращ препарат след алкално машинно почистване - течен концентрат; съвместим с 
инструменти от неръждаема стомана и алуминий,- да е приложим за неутрализация след алкално 
почистване на хирургични инструменти, лабораторна стъклария и изделия от пластмаси;

килограми 400

3
Препарати специално предназначени за химиодезинфекция на термолабилни медицински 
изделия, анестезиологични материали и медицински инструменти в миялно - дезинфекционни 
машини.

килограми 20

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

1

Препарати за почистване на мед. инструменти със съдържание на четири ензима/ течен/;
специално предназначен за почистване на всички видове инструменти, ендоскопи, термолабилни 
материали, да не образуват утайка, да се отмиват лесно, да са слабо пенливи; подходящ за работа в 
ултразвукови вани и миялно - дезинфекционни машини. Да са изпитани и приложими за почистване 
на ендоскопска апаратура. Опаковка до 5л.

литра 600 0,0540 ХМИ МТИ

2 Таблетки за съхранение на стерилни материали бр. 2 000 3,5000 ХМИ

3 Престерилизационен спрей (масло) за инструменти, които имат движещи части и възниква триене. Брой 12 40,0000 МТИ

4 Спрей-масло за смазване, специално предназначено за моторните системи използвани в 
ортопедия, неврохирургия и др. Брой 12 40,0000 МТИ

5 Препарат специално предназначен за дълбоко почистване на медицински инструменти от 
неръждаема стомана с корозия. литра 16 1,8500 МТИ

6
Препарати за хигиенна и хипувгична дезинфекция на пъце. Да са широкоспектърни, па са с
кратка експозиция, дерматологично тествани за добра кожна поносимост, да съдържат 
дермопротектори и овлажннтели, да нямат алергизиращ потенциал. Оценка на ефективността в



1

Готов за употреба алкохолен разтвор за хирургична и хигиенна дезинфекция на ръце. Да е с
широк спектър на действие - с доказано бактерицидно, фунгицидно, пълно вирусоидно (HBV, HAV, 
Polio, Adeno, Rota) действие. Да не е под формата на гел. Да имат кратка експозиция. Да не дразнят 
кожата, да съдържат дермопротектори и овлажнители, да нямат алергизиращ потенциал - без 
аоомати и оцветители. Опаковка от 1 л.:

литра 6 000 4,7000 Ббраун ХМИ Еколаб МТИ

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, пълно вирусоидно (HBV, HAV, Polio, Adeno, Rota) действие. 
Деоматологично тестван за лобоа кожна поносимост.

литра 2 000 6,5000 ХМИ МТИ Ббраун Еколаб

3
Разтвор за измиване на ръце с глицерин, без детергент; микробиологично стабилен разтвор 
/противобактериален/, с протектори за външни замърсявания. Дерматологично тестван за добра 
кожна поносимост. Опаковка от 1 л. литра 2 000 4,3000 Ббраун МТИ

4
Крем за защита на кожата на ръцете. Да се предлага в опаковка от 0,500 л., с неутрално pH, бързо 
да прониква в кожата, да съдържа дермопротектори и овлажнители. Дерматологично тестван за 
добпа кожна поносимост.

литра 1 200 7,5000 Еколаб Ббраун МТИ ХМИ

7
Дезинфектанти специално поедназначени за поедопеоативна дезинфекция на кожа. Па са
широкоспектърни, бързодействащи; с ниска цитотоксичност; с добра кожна поносимост; да са с 
доказано дълготоайно остатъчно действие.

1 Препарати на алкохол на основа със съдържание на поли-(1-винил-2-поли-пиролидон)-йод 
комплекс с 10% йод . Готов разтвор. Да се предлага в опаковка от 1 л.; литра 100 22,1100 Ббраун

2 Препарати на алкохолна основа /комбинация от различни алкохоли/, не съдържащи йод - оцветени 
с нетоксични оцветители за по-добър контрол на обработваната кожна повърхност. литра 100 5,2000 ХМИ Еколаб Ббраун

3 Препарати на алкохолна основа /комбинация от различни алкохоли/, несъдържащи йод - 
неоцветени; да се предлага в опаковка от 1 л.; литра 200 5,2000 ХМИ Ббраун

8 Антисептици и иригационни разтвори специално предназначени за обработка на лигяиипи и
^  1': i ^

1 Иригационен разтвор от 1000 мл, натриев хлорид 0.9%, в екобег опаковка със клик система за интра- 
и постоперативно приложение. Стерилен и апипогенен. Брой 2 000

2 Иригационен разтвор от 3000 мл, натриев хлорид 0.9%, в екобег опаковка със клик система за интра- 
и постоперативно приложение. Стерилен и апирогенен. Брой 1 000 4,6000 Ббраун

3 Иригационен разтвор 500 мл, стерилна вода, в екотейнер с винтова капачка за интра-и 
постоперативно приложение. Стерилен и апирогенен. Брой 8 000 3,7600 Ббраун

4 Иригационен разтвор 1000 мл, стерилна вода, в екотейнер с винтова капачка за интра-и 
постоперативно приложение. Стерилен и апирогенен. Брой 2 000 2,6900 Ббраун

5 Водонепропусклив антибактериален спрей за сухи рани.Флакон 250 мл. бр 20
6 Пяна за изкъпване на пациенти, съдържа бетаин,пантенол и полиаминопропил бигуанид .Флакон 

200мл. бр 40 15,6500 Ббраун



7 Разтвор за хронични и инфектирани рани със съдържание на полихексанид и бетаин по 0.1%.Флакон 
до 0.5 л.

литри 200 25,5000 Ббраун

8 Готов за употреба разтвор за антимикробно почистване на кожа и лигавици, вкл. Носна MRSA 
деколонизация, съдържащ полихексанид; опаковка от 0,5л.

литри 100 26,8000 Ббраун

9 Иригационен разтвор-гел, подсилващ гранулацията за изчистване на биофилм за дълбоки рани ЗОг, 
съдържащ полихексанид и бетаин.

бр. 150 28,8000 Ббраун

10 Хлорхексидин-глюконат -  5% оцветен/ концентрат килограм 120
11 Хлорхексидин-глюконат -  20%/концентрат килограм 60


