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1

Препарат за дезинфекция на повърхности - високо-рискови обекти,  с 

алдехиди - течен концентрат ( предназначени за почистване и 

дезинфекция на всички повърхности - подове, стени, операционни зали, 

болнични в т.ч. интензивни отделения, асансьори, санитарни помещения, 

предмети за обслужване на пациенти). Без формалдехид (метанал), 

нипацид (етиленокси диметанол), със съдържание на ПАВ, широк спектър 

на действие:  доказано бактерицидно, вкл. туберкулоцидно, 

фунгицидно, вирусоцидно (HBV, HIV)  и спороцидно действие, 

ефективност в ниска концентрация и кратка експозиция. Да се дозира 

лесно и да има възможност за предоставяне на съответни дозиращи 

устройства.

литър 145 deconex 50 FF

Borer 

Chemie, 

Швейцария 

/ МТИ ООД

0054-

2/08.11.201

6

0,25% 0,25% 60 10 л туба 0,02 9,50 1 377,50

2

Препарат за дезинфекция на повърхности - високо-рискови обекти,  с 

алдехиди - течен концентрат ( предназначени за почистване и 

дезинфекция на всички повърхности - подове, стени, операционни зали, 

болнични в т.ч. интензивни отделения, асансьори, санитарни помещения, 

предмети за обслужване на пациенти). Без формалдехид (метанал), 

нипацид (етиленокси диметанол), със съдържание на ПАВ, широк спектър 

на действие:  доказано бактерицидно, вкл. туберкулоцидно, 

фунгицидно, вирусоцидно (HBV, HIV)  и спороцидно действие, 

ефективност в ниска концентрация и кратка експозиция. Да се дозира 

лесно и да има възможност за предоставяне на съответни дозиращи 

устройства.

кг. 460 deconex 50 FF

Borer 

Chemie, 

Швейцария 

/ МТИ ООД

0054-

2/08.11.201

6

0,25% 0,25% 60 10 л туба 0,02 9,50 4 370,00

3

Препарат за дезинфекция на повърхности - високо-рискови обекти, 

без алдехиди - течен концентрат ( предназначен за дезинфекция на 

операционни зали, интензивни отделения, манипулационни, превързочни) 

.Да притежава доказано бактерицидно, туберкулоцидно, фунгицидно и 

вирусологично действие. ефективност в ниска концентрация и кратка 

експозиция. Да се дозира лесно и да има възможност за предоставяне на 

съответни дозиращи устройства.    

литър 190
Surfanios 

Premium

Anios 

Laboratoires

, Франция

1131-

3/12.02.201

6

0,25% 0,25% 60 5 л туба 0,02 7,80 1 482,00

4

Препарат за дезинфекция на повърхности - средно рискови и ниско 

рискови обекти, без алдехиди, феноли, хлор, нипацид, със съдържание 

на ПАВ, с доказано бактерицидно вкл. туберкулоцидно, фунгицидно 

и вирусоцидно (HBV, HIV) действие,  предназначени за почистване и 

дези-нфекция на всички повърхности - подове, стени, болнични стаи, 

асансьори, санитарни помещения, предмети за обслужване на пациенти.  

Да съчетава  миещо и дезинфекциращо действие. Ефективност в ниска 

концентрация и кратка експозиция. Да се дозира лесно и да има 

възможност за предоставяне на съответни  дозиращи устройства.

кг. 360
Surfanios 

Premium

Anios 

Laboratoires

, Франция

1131-

3/12.02.201

6

0,25% 0,25% 60 5 л туба 0,02 7,80 2 808,00

5

Препарат за дезинфекция на повърхности - средно рискови и ниско 

рискови обекти, на алкохолна основа  ( предназначен за дезинфекция 

на общи миещи се повърхности). Да притежава бактерицидно, 

туберкулоцидно и фунгицидно действие. 

литър 320
Medispray 

Neutral

Medisept, 

Полша / 

МТИ ООД

Медицинск

о изделие - 

CE 2274

100% 100%
0,5-1 

мин.

1 л с 

дозаторн

а помпа

6,50 6,50 2 080,00

Обособена позиция 9 - Биоцидни препарати за дезинфекция
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Препарат  предназначен за бърза дезинфекция на малки, 

водочувствителни  и трудно достъпни повърхности, оборудване и 

апаратура  - на  алкохолна основа. Готов за употреба разтвор, 

позволяващ аерозолно прилагане или под формата на пяна, без алдехиди 

и феноли, да е с бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно и 

вирусоцидно действие, да осигурява бърза дезинфекция с кратко време за 

изсъхване; да не предизвиква лепнене и да не оставят следи по 

третираните повърхости; Да се предоставят съответни бутилки с 

разпръсквателни /дозиращи/ устройства.

литър 26
Velox Foam 

Extra

Medisept, 

Полша / 

МТИ ООД

Медицинск

о изделие - 

CE 2274

100% 100% 1-5 мин

1 л с 

дозаторн

а помпа

8,50 8,50 221,00

7

Препарат на хлорна основа - АДВ - натриев дихлоризоцианурат. Да е в 

таблетна форма, предназначен за дезинфекция на санитарни материали и 

помещения, кухненски помещения и офиси, кухненска посуда, предмети 

за обслужване на болния, изливни помещения. С доказано бактерицидно, 

туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV, HIV) и фунгицидно действие. 

табл. 30 000 Klorkleen

Medentech, 

Ирландия / 

МТИ ООД

 0054-

2/08.11.201

6

1 

табл./10 

л вода

1 

табл./10 

л вода

15 мин.

оп. 150 

табл.(0,6 

кг)

0,01 0,11 3 300,00

8

Препарат,  предназначен специално за кухненски офиси /течен 

концентрат/ - с миещо и дезинфекциращо действие - АДВ- четвъртични 

амониеви соли или алкиламини. Специфичен за повърхности, които са 

в контакт с храни, да не се инактивира от органична материя;  без 

алдехиди, феноли, алкохоли, хлор. С доказано бактерицидно в т. ч. 

туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV, HIV),  фунгицидно действие 

(съгласно разрешение за пускане на пазара).  Ефективен при ниски 

концентрации максимум до 1 % за туберку-лоцидно действие. Да се 

дозира лесно и да има възможност за предоставяне на съответни 

дозиращи устройства. Да се прилага чрез забърсване и накисване. 

кг. 160
Anios DDM 

ECO Pro

Anios 

Laboratoires

, Франция / 

МТИ ООД

2348-

1/30.03.201

8

1% 1% 15 мин. туба 5 л 0,05 4,60 736,00

9

Препарати за дезинфекция на хирургически инструменти и 

термолабилни материали, без алдехиди, с едновременно  миещо и 

дезинфекциращо действие. Без формалдехид (метанал) и нипацид 

(етиленокси диметанол), със съдържание на ПАВ и корозионни 

инхибитори. Широк спектър на действие:  доказано бактерицидно, вкл. 

туберкулоцидно, фунгицидно, вирусоцидно (HBV, HIV) действие. 

Ефективност в ниска концентрация  и кратка експозиция, вкл. 

туберкулоцидно действие. 

кг. 20
Aniosyme 

XL3

Anios 

Laboratoires

, Франция / 

МТИ ООД

Медицинск

о изделие - 

CE 0459

0,5% 0,5% 15 мин. туба 5 л 0,08 16,50 330,00

10

Препарати за дезинфекция на хирургически инструменти, 

термолабилни материали, гъвкави ендоскопи, анестезиологични 

оборудване - без алдехиди, на базата на активен кислород. Ефективни 

в ниски концентрации и кратки експозиции.; да са с доказано 

бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно и 

спороцидно действие ; да са с антикорозионни инхибитори. 

кг. 20
Viruton 

Pulver

Medisept, 

Полша / 

МТИ ООД

Медицинск

о изделие - 

CE 2274

2% 2% 10 мин. оп. 5 кг 0,37 18,50 370,00

11

Дезинфектант  /стерилант/ за високостепенна дезинфекция на 

гъвкави ендоскопи - готов разтвор, без алдехиди. С доказано 

бактерицидно, фунгицидно, туберкулцидно, вирусоцидно и 

спороцидно действие. С кратка експозиция - за пълно спороцидно 

действие - до 20 минути. Щадящ материалите, от които са конструирани 

ендоскопите. Да е слабо пенлив, да съдържа антикорозионни инхибитори. 

Без нужда от разреждане преди употреба. Активност на препарата във 

ваната за дезинфекция - не по-малко от 5 дни. Към препарата да има  

индикатори за проверка на активността. 

кг. 130
deconex HLD 

PA

Borer 

Chemie, 

Швейцария 

/ МТИ ООД

Медицинск

о изделие - 

CE 1250

100% 100% 20 мин. туба 5 л 14,00 14,00 1 820,00

12

Препарат за ръчно почистване и дезинфекция на инструменти и 

термолабилни материали. Да е неутрален препарат на основата на 

комбинация от 3 ензима (протеаза, амилаза, липаза) и ЧАС за почистване 

и дезинфекция на всички видове инструменти, ендоскопи, термолабилни 

материали. Със съдържание на ПАВ. Подходящ за ръчно почистване и 

дезинфекция. 

кг. 4
Aniosyme 

XL3

Anios 

Laboratoires

, Франция / 

МТИ ООД

Медицинск

о изделие - 

CE 0459

0,5% 0,5% 15 мин. туба 5 л 0,08 16,50 66,00
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Препарати за хигиена и хирургична дезинфекция на ръце и кожа, без 

хлорхексидин: да са с широк спектър на действие; бактерицидно(вкл. 

MRSA), фунгицидно и вирусоцидно ( HBV, HIV) действие; да са 

посочени дозировките и експозиционните времена при риск от 

специфични причинители: HBV, HIV; да са хипоалергенни, да не оказват 

негативно влияние на кожата на ръцете, да са подходящи за къпане на 

пациенти. 

литър 80 Aniosrub 800

Anios 

Laboratoires

, Франция / 

МТИ ООД

2020-

1/21.10.201

6

100% 100%
0,5-1,5 

мин
туба 5 л 5,50 5,50 440,00

14

Препарати за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце и кожа, 

готов разтвор  със съдържание на  хлорхексидин диглюконат. С 

доказано бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действие и миещ 

ефект. С бързо действие -до 1 мин за хигиенна дезинфекция, до 3 мин за 

хирургична дезинфекция. Да е подходящ и за пред- и след-оперативно 

изкъпване на пациента. 

литър 230

Dermanios 

Scrub 

Chlorhexidine 

4%

Anios 

Laboratoires

, Франция / 

МТИ ООД

1632-

2/12.02.201

6

100% 100%
1 / 3 

мин.
туба 5 л 6,90 6,90 1 587,00

15

Препарат за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце - готов 

разтвор на базата на алкохол, без съдържание на хлорхексидин. С бързо 

действие - до 30 сек за хигиенна дезинфекция, до 3 мин за хирургична 

дезинфекция. 

литър 220 Aniosgel 800

Anios 

Laboratoires

, Франция / 

МТИ ООД

1887-

2/11.06.201

8

100% 100%
0,5-1,5 

мин
туба 5 л 6,00 6,00 1 320,00

16

Разтвор за измиване на ръце с глицерин, без детергент; 

микробиологично стабилен разтвор /противобактериален/, с протектори 

за външни замърсявания. Дерматологично тестван за добра кожна 

поносимост.  Да се предлага в опаковка от 1 литър ( или по- малко).  

литър 140 Velodes Soap

Medisept, 

Полша / 

МТИ ООД

Не е 

приложимо
100% 100%

до 

омокря

не

Оп. 0,5 л 1,95 1,95 273,00

17

Препарати за оперативно поле и кожа на алкохолна основа със 

съдържание на поли-(1-винил-2-поли-пиролидон)-йод комплекс с 10% йод 

. Готов разтвор. Да се предлага в опаковка от 1 литър ( или по-малко).

литър 30 Браунол
Bbraun 

Medical

Не е 

приложимо
100% 100%

0,5-1 

мин.
оп.1 л 14,00 14,00 420,00

18

Препарати за оперативно поле и кожа на алкохолна основа, без 

хлорхексидин, несъдържащи йод - оцветени с нетоксични оцветители за 

по-добър контрол на обработваната кожна повърхност.  

литър 100 Софтасепт N
Bbraun 

Medical

0354-

1/02.03.200

6

100% 100%
0,5-1 

мин.
оп.1 л 11,00 11,00 1 100,00

19

Препарати за създаване на стерилизираща среда за съхранение на 

стерилизирани инструменти / хирургически/ в затворен съд, със 

съдържание на параформалдехид 40-50%, таблетна форма.

 табл. 360 Asphalin B

Alfred 

Becht, 

Германия

№ 0123 1 таб. 1 таб.
30 - 60 

мин
10 3,00 3,00 1 080,00

20

Дозатори, прикрепящи се неподвижно към стена и позволяващи лакетно 

управление, предназначени за препарати за хигиена на ръцете - 

дезинфектанти, гел, сапуни, лосиони. Да са съпроводени със 

съответстващи празни бутилки с обем, отговарящ на дозаторите. Всички 

части да подлежат на почистване и дезинфекция.

бр. 5
Дозатор 0,5 

или 1 л

Anios 

Laboratoires

, Франция / 

МТИ ООД

Не е 

приложимо
0,00 0,00

първо 

място

1

Препарат за дезинфекция на повърхности - високо-рискови обекти,  с 

алдехиди - течен концентрат ( предназначени за почистване и 

дезинфекция на всички повърхности - подове, стени, операционни зали, 

болнични в т.ч. интензивни отделения, асансьори, санитарни помещения, 

предмети за обслужване на пациенти). Без формалдехид (метанал), 

нипацид (етиленокси диметанол), със съдържание на ПАВ, широк спектър 

на действие:  доказано бактерицидно, вкл. туберкулоцидно, 

фунгицидно, вирусоцидно (HBV, HIV)  и спороцидно действие, 

ефективност в ниска концентрация и кратка експозиция. Да се дозира 

лесно и да има възможност за предоставяне на съответни дозиращи 

устройства.

литър 145 Сертидин RD
ХМИ 

ЕООД

0847-

2/26.11.201

2

0.25 2 120 1 кг 0,02 8,00 1 160,00

Обща стойност на предложението за Обособена позиция 9 в лева, без ДДС за участник МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД 25 180,50

колоните не са приложими
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Препарат за дезинфекция на повърхности - високо-рискови обекти,  с 

алдехиди - течен концентрат ( предназначени за почистване и 

дезинфекция на всички повърхности - подове, стени, операционни зали, 

болнични в т.ч. интензивни отделения, асансьори, санитарни помещения, 

предмети за обслужване на пациенти). Без формалдехид (метанал), 

нипацид (етиленокси диметанол), със съдържание на ПАВ, широк спектър 

на действие:  доказано бактерицидно, вкл. туберкулоцидно, 

фунгицидно, вирусоцидно (HBV, HIV)  и спороцидно действие, 

ефективност в ниска концентрация и кратка експозиция. Да се дозира 

лесно и да има възможност за предоставяне на съответни дозиращи 

устройства.

кг. 460 Сертидин RD
ХМИ 

ЕООД

0847-

2/26.11.201

2

0.25 2 120 10 кг 0,02 8,00 3 680,00

3

Препарат за дезинфекция на повърхности - високо-рискови обекти, 

без алдехиди - течен концентрат ( предназначен за дезинфекция на 

операционни зали, интензивни отделения, манипулационни, превързочни) 

.Да притежава доказано бактерицидно, туберкулоцидно, фунгицидно и 

вирусологично действие. ефективност в ниска концентрация и кратка 

експозиция. Да се дозира лесно и да има възможност за предоставяне на 

съответни дозиращи устройства.    

литър 190
Сертидин 

КМ

ХМИ 

ЕООД

0776-

2/26.06.201

3

0.25 2 60 1 кг 0,03 12,50 2 375,00

4

Препарат за дезинфекция на повърхности - средно рискови и ниско 

рискови обекти, без алдехиди, феноли, хлор, нипацид, със съдържание 

на ПАВ, с доказано бактерицидно вкл. туберкулоцидно, фунгицидно 

и вирусоцидно (HBV, HIV) действие,  предназначени за почистване и 

дези-нфекция на всички повърхности - подове, стени, болнични стаи, 

асансьори, санитарни помещения, предмети за обслужване на пациенти.  

Да съчетава  миещо и дезинфекциращо действие. Ефективност в ниска 

концентрация и кратка експозиция. Да се дозира лесно и да има 

възможност за предоставяне на съответни  дозиращи устройства.

кг. 360
Сертидин 

КМ

ХМИ 

ЕООД

0776-

2/26.06.201

3

0.25 2 60 10 кг 0,03 12,50 4 500,00

5

Препарат за дезинфекция на повърхности - средно рискови и ниско 

рискови обекти, на алкохолна основа  ( предназначен за дезинфекция 

на общи миещи се повърхности). Да притежава бактерицидно, 

туберкулоцидно и фунгицидно действие. 

литър 320
HMI 

Дентаспрей 

ХМИ 

ЕООД

0155-

1/07.07.200

6

100
готов 

разтвор
5 5 л 9,00 9,00 2 880,00

6

Препарат  предназначен за бърза дезинфекция на малки, 

водочувствителни  и трудно достъпни повърхности, оборудване и 

апаратура  - на  алкохолна основа. Готов за употреба разтвор, 

позволяващ аерозолно прилагане или под формата на пяна, без алдехиди 

и феноли, да е с бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно и 

вирусоцидно действие, да осигурява бърза дезинфекция с кратко време за 

изсъхване; да не предизвиква лепнене и да не оставят следи по 

третираните повърхости; Да се предоставят съответни бутилки с 

разпръсквателни /дозиращи/ устройства.

литър 26
HMI 

Дентаспрей

ХМИ 

ЕООД

0155-

1/07.07.200

6

100
готов 

разтвор
5 1 л 9,00 9,00 234,00

7

Препарат на хлорна основа - АДВ - натриев дихлоризоцианурат. Да е в 

таблетна форма, предназначен за дезинфекция на санитарни материали и 

помещения, кухненски помещения и офиси, кухненска посуда, предмети 

за обслужване на болния, изливни помещения. С доказано бактерицидно, 

туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV, HIV) и фунгицидно действие. 

табл. 30 000
HMI Табидез 

56

ХМИ 

ЕООД

0117-

3/10.08.200

8

1 

таблетка 

на 10 л 

вода

1 

таблетка 

на 10 л 

вода

30 1 кг 0,01 0,06 1 800,00

8

Препарат,  предназначен специално за кухненски офиси /течен 

концентрат/ - с миещо и дезинфекциращо действие - АДВ- четвъртични 

амониеви соли или алкиламини. Специфичен за повърхности, които са 

в контакт с храни, да не се инактивира от органична материя;  без 

алдехиди, феноли, алкохоли, хлор. С доказано бактерицидно в т. ч. 

туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV, HIV),  фунгицидно действие 

(съгласно разрешение за пускане на пазара).  Ефективен при ниски 

концентрации максимум до 1 % за туберку-лоцидно действие. Да се 

дозира лесно и да има възможност за предоставяне на съответни 

дозиращи устройства. Да се прилага чрез забърсване и накисване. 

кг. 160 HMI РОДА
ХМИ 

ЕООД

0374-

4/08.10.201

8

0.25 0.25 60 5 кг 0,03 11,50 1 840,00



9

Препарати за дезинфекция на хирургически инструменти и 

термолабилни материали, без алдехиди, с едновременно  миещо и 

дезинфекциращо действие. Без формалдехид (метанал) и нипацид 

(етиленокси диметанол), със съдържание на ПАВ и корозионни 

инхибитори. Широк спектър на действие:  доказано бактерицидно, вкл. 

туберкулоцидно, фунгицидно, вирусоцидно (HBV, HIV) действие. 

Ефективност в ниска концентрация  и кратка експозиция, вкл. 

туберкулоцидно действие. 

кг. 20
HMI Хайген 

СЕ

ХМИ 

ЕООД
10274-М 0.25 0.25 30 5 кг 0,06 25,00 500,00

10

Препарати за дезинфекция на хирургически инструменти, 

термолабилни материали, гъвкави ендоскопи, анестезиологични 

оборудване - без алдехиди, на базата на активен кислород. Ефективни 

в ниски концентрации и кратки експозиции.; да са с доказано 

бактерицидно (вкл. туберкулоцидно), фунгицидно, вирусоцидно и 

спороцидно действие ; да са с антикорозионни инхибитори. 

кг. 20
HMI Хайген 

СЕ

ХМИ 

ЕООД
10274-М 0.25 0.25 30 5 кг 0,06 25,00 500,00

11

Дезинфектант  /стерилант/ за високостепенна дезинфекция на 

гъвкави ендоскопи - готов разтвор, без алдехиди. С доказано 

бактерицидно, фунгицидно, туберкулцидно, вирусоцидно и 

спороцидно действие. С кратка експозиция - за пълно спороцидно 

действие - до 20 минути. Щадящ материалите, от които са конструирани 

ендоскопите. Да е слабо пенлив, да съдържа антикорозионни инхибитори. 

Без нужда от разреждане преди употреба. Активност на препарата във 

ваната за дезинфекция - не по-малко от 5 дни. Към препарата да има  

индикатори за проверка на активността. 

кг. 130
HMI 

Перостер СЕ

ХМИ 

ЕООД
10274-М 0.25 0.25 15 5 кг 0,08 30,00 3 900,00

12

Препарат за ръчно почистване и дезинфекция на инструменти и 

термолабилни материали. Да е неутрален препарат на основата на 

комбинация от 3 ензима (протеаза, амилаза, липаза) и ЧАС за почистване 

и дезинфекция на всички видове инструменти, ендоскопи, термолабилни 

материали. Със съдържание на ПАВ. Подходящ за ръчно почистване и 

дезинфекция. 

кг. 4
HMI Родицин 

СЕ

ХМИ 

ЕООД
10274-М 0.5 0.5 5 5 кг 0,09 18,00 72,00

13

Препарати за хигиена и хирургична дезинфекция на ръце и кожа, без 

хлорхексидин: да са с широк спектър на действие; бактерицидно(вкл. 

MRSA), фунгицидно и вирусоцидно ( HBV, HIV) действие; да са 

посочени дозировките и експозиционните времена при риск от 

специфични причинители: HBV, HIV; да са хипоалергенни, да не оказват 

негативно влияние на кожата на ръцете, да са подходящи за къпане на 

пациенти. 

литър 80
HMI Скруб 

NP

ХМИ 

ЕООД

0783-

3/22.10.201

2

100
готов 

разтвор

30 сек. 

3/1,5+1,

5/ мин.

5 кг 10,00 10,00 800,00

14

Препарати за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце и кожа, 

готов разтвор  със съдържание на  хлорхексидин диглюконат. С 

доказано бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действие и миещ 

ефект. С бързо действие -до 1 мин за хигиенна дезинфекция, до 3 мин за 

хирургична дезинфекция. Да е подходящ и за пред- и след-оперативно 

изкъпване на пациента. 

литър 230
HMI Скруб 

класик

ХМИ 

ЕООД

0277-

1/06.11.200

6

100
готов 

разтвор

30 сек. 

3/2+1/ 

мин.

5 кг 13,50 13,50 3 105,00

15

Препарат за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце - готов 

разтвор на базата на алкохол, без съдържание на хлорхексидин. С бързо 

действие - до 30 сек за хигиенна дезинфекция, до 3 мин за хирургична 

дезинфекция. 

литър 220 HMI Q Скруб
ХМИ 

ЕООД

0563-

1/20.12.200

7

100
готов 

разтвор

30 сек. 

3/1,5+1,

5/ мин.

5 л 9,50 9,50 2 090,00

16

Разтвор за измиване на ръце с глицерин, без детергент; 

микробиологично стабилен разтвор /противобактериален/, с протектори 

за външни замърсявания. Дерматологично тестван за добра кожна 

поносимост.  Да се предлага в опаковка от 1 литър ( или по- малко).  

литър 140
HMI 

Профиди

ХМИ 

ЕООД

0383-

1/24.04.200

7

100
готов 

разтвор
30 сек 750 мл 6,50 6,50 910,00

17

Препарати за оперативно поле и кожа на алкохолна основа със 

съдържание на поли-(1-винил-2-поли-пиролидон)-йод комплекс с 10% йод 

. Готов разтвор. Да се предлага в опаковка от 1 литър ( или по-малко).

литър 30 Идо фор 5
ХМИ 

ЕООД

0288-

1/06.11.200

6

100
готов 

разтвор
2 1 л 12,00 12,00 360,00

18
Препарати за оперативно поле и кожа на алкохолна основа, без 

хлорхексидин, несъдържащи йод - оцветени с нетоксични оцветители за 

по-добър контрол на обработваната кожна повърхност.  

литър 100
HMI Q Септ 

S

ХМИ 

ЕООД

0092-

1/26.03.200

6

100
готов 

разтвор
30 сек 5 л 12,00 12,00 1 200,00

19
Препарати за създаване на стерилизираща среда за съхранение на 

стерилизирани инструменти / хирургически/ в затворен съд, със 

съдържание на параформалдехид 40-50%, таблетна форма.

 табл. 360 Asphalin B
ХМИ 

ЕООД

Q51805496

28012
10 табл. 3,80 3,80 1 368,00



20

Дозатори, прикрепящи се неподвижно към стена и позволяващи лакетно 

управление, предназначени за препарати за хигиена на ръцете - 

дезинфектанти, гел, сапуни, лосиони. Да са съпроводени със 

съответстващи празни бутилки с обем, отговарящ на дозаторите. Всички 

части да подлежат на почистване и дезинфекция.

бр. 5

HMI 

диспенсър 

дозатор - 

хром никел

ХМИ 

ЕООД

неприложи

мо
10,00 50,00

второ мястоОбща стойност на предложението за Обособена позиция 9 в лева, без ДДС за участник  ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД 33 324,00

колоните не са приложими


