
Ценово предложение

" Антисептици, биоциди, 
медицински изделия за 
дезинфекция" - 2013г.

101
Код съгласно КОП  № 

33631600
ДЕЗИНФЕКТАНТИ

Мерна единица
 за концентрат

Количество
 за 

концентрат

Цена на един литър 
работен разтвор

 според предложение 
за изпълнение на 

поръчката

Цена за 1 мерна 
единица  за 

концентрат в 
лева без ДДС

Стойност в лева 
без ДДС на 

продукта  по реда

Дезинфектанти за 
повърхности :

1

Дезинфектант за повърхности 
:с алдехид със спороцидно 
действие, доказано при 
повърхности литър 200 0.00 

2

 Дезинфектант за повърхности 
: без алдехид, фенол и хлор / с 
вирусоцидно и туберкулоцидно 
действие, доказано за 
повърхности/, подходящ за 
родилно и неонатологично 
отделения литър 1200 0.00 

3

Дезинфектанти за повърхности 
: на основата на активен 
кислород подходящ за родилни 
и неонатологични отделения 
със спороциден ефект литър/кг 480 0.00 

4
 Дезинфектант за повърхности 
:на основата на хлор - таблети кг 300 0.00 

5

 Дезинфектанти за 
повърхности :на основата на 
алкохол /не по малко от 50% 
/пропанол или етанол/ и 
антимикробни ПАВ, 
притежаващ бактерицидно, 
фунгицидно, туберкулоцидно и 
вирусоцидно действие литър 100 0.00 
Биоциди за дезинфекция на 
ръце 0.00 

6

Дезинфекция на ръце: Сапун с 
дезинфекционно действие, с 
дозатор литър 2400 0.00 
Хигиенна дезинфекция на 
ръце: 0.00 

7

Хигиенна дезинфекция на 
ръце: на база смес от алкохоли 
без хлорхексидин литър 1000 0.00 

8

Хигиенна дезинфекция на 
ръце: на база смес от алкохоли  
с хлорхексидин литър 2000 0.00 
Хирургична дезинфекция на 
ръце: 0.00 

9
Хирургична дезинфекция на 
ръце: на база смес от алкохоли литър 600 0.00 

10

Хирургична дезинфекция на 
ръце: на база смес от алкохоли  
с хлорхексидин литър 400 0.00 

11

Хирургична дезинфекция на 
ръце: на база хлорхексидин 
без алкохоли литър 300 0.00 

12
Препарат за грижа кожата на 
ръцете литър 150 0.00 
Дезинфектанти за 
оперативно поле и кожа: 0.00 

13

Дезинфектанти за оперативно 
поле и кожа: на алкохолна 
основа, без хлорхексидин и 
йод, цветово индикиращ литър 400 0.00 



14

 Дезинфектанти за оперативно 
поле и кожа: за обработка на 
кожа преди маниполации  на 
алкохолна основа, без 
хлорхексидин, цветово 
неиндикиращ литър 900 0.00 

15

Дезинфектанти за оперативно 
поле и кожа: водни разтвори - 
PVP йод литър 480 0.00 
За лигавица /комбинирани/ 0.00 

16

За дезинфекця на лигавица 
/комбинирани/: На база на 
Хлорхексидин диглюконат 5% литър 20 0.00 

17

За дезинфекця на лигавица 
/комбинирани/: 
Хлорхексидиндиглюконат 20% 
безцветен литър 20 0.00 

18

За дезинфекця на лигавица 
/комбинирани/:на база 
октенидин литър 10 0.00 
Дезинфектанти за 
инструментариум 0.00 

19

Дезинфектанти за 
инструментариум на основата 
на активен кислород литър/кг 600 0.00 

20

 Дезинфектанти за 
инструментариум на база 
алдехид  със спороцидно 
действие, доказано за 
инструменти литър 40 0.00 
Дезинфектанти за кувьози 0.00 

21

Дезинфектанти за кувьози без 
алдехиди, феноли и хлор, на 
база на четвъртични амониеви 
съединения и алкиламин / с 
доказано бактерицидно, 
фунгицидно, вирусоцидно и 
туберкулоцидно действие/ литър 80 0.00 
Дезинфектанти за студена 
химична стерилизация /за 
термолабилни 
материали,анестезиологична 
апаратура,ендоскопи и 
лапароскопи/ 0.00 

22
Препарати за почистване на 
основата на 3 ензима литър 120 0.00 

23

Препарати за високостепенна 
дезинфекция на основа на 
алдехид с туберкулоцидно и 
спороцидно действие - готови 
разтвори за употреба литър/кг 160 0.00 

24

Препарати за високостепенна 
дезинфекция на основа на 
алдехид със спороцидно 
действие - употребяват се 
след изготвяне на работни 
разтвори литър/кг 160 0.00 

25

Препарати за високостепенна 
дезинфекция  със спороцидно 
действие, подходящи за 
дезинфекция на външните и 
вътрешните повърхности на 
медицинска апаратура, вкл. 
анестезиологични апарати, 
апарати за асистирано 
дишане, хемодиализни 
апарати  - употребяват се след 
изготвяне на работни разтвори литър/кг 200 0.00 

26

Препарати за високостепенна 
дезинфекция на основа на 
активен кислород със 
спороцидно действие - 
употребяват се след изготвяне 
на работни разтвори литър/кг 600 0.00 
Дезинфектанти за 
лабораторна стъклария 0.00 



27

Препарати за  дезинфекция на 
на лабораторна стъклария 
основа на алдехид със 
спороцидно действие литър/кг 20 0.00 
Дезинфектанти за кухненска 
посуда и кухненски 
повърхности 0.00 

28

 Дезинфектанти за кухненска 
посуда и кухненски 
повърхности без хлор, с 
доказано туберкулоцидно и 
вирусоцидно действие литър/кг 400 0.00 

29

Дезинфектанти за кухненска 
посуда и кухненски 
повърхности на база хлор - 
таблети кг 140 0.00 
Препарати за дезинфекция 
на  шишета и биберони на 
новородени 0.00 

30

Препарати за дезинфекция на  
шишета и биберони на 
новородени на база  ЧАС 
/доказано ефективен за 
бебешки шишшета и биберони/ литър/кг 90 0.00 

Дезинфектанти за санитарни 
възли и отпадни води, 
секрети и екскрети 0.00 

31

Дезинфектанти за санитарни 
възли и отпадни води, секрети 
и екскрети на база на хлор - 
таблети кг 100 0.00 
Дезинфектанти за 
химиодезинфекция на 
болнично бельо 0.00 

32

Дезинфектанти за 
химиодезинфекция на 
болнично бельона база хлор - 
гранули кг 100 0.00 
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