МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ
АД-ЛОВЕЧ

чл.36а, ал.3 от ЗОП,
чл.2 ЗЗЛД

УТВЪРЖДАВАМ:
Д-Р Румяна Нановска
Изпълнителен Директор на МБАЛ
“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч
Дата на утвърждаване:.

ДОКЛАД
съгласно чл.103, ал.З от ЗОП
Днес 25.10.2019г. на основание чл.103, ал.З от ЗОП, съгласно чл.60 от ППЗОП във връзка
с Решение № 25/20.08.2019г..на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”
АД Ловеч за откриване на Открита процедура с предмет: „Доставка на дезинфекционни
материали за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч чрез периодично
повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции” се изготви
настоящия Доклад за резултатите от работата на комисията, назначена със Заповеди №
428/26.09.2019г. на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД - Ловеч в
състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ.Диана Танова Илиева - специалист по контрол на инфекциите
към МБАЛ ”
проф. д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
ЧЛЕНОВЕ:
Мариана Иванова - юрист към МБАЛ ” проф. д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
Боряна Иванова Боева - Пенкова - заместник главен счетоводител при МБАЛ ”
проф. д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
Радослав Райков - магистър фармацевт болнична аптека при МБАЛ ”проф.др.Параскев Стоянов” АД Ловеч
Мимоза Иванова Кирова - Главна медицинска сестра при МБАЛ АД
Настоящият Доклад е изготвен от членовете на комисията назначена със Заповед №
428/26.09.2019г. и на Изпълнителния директор на МБАЛ”проф.д-р.П.Стоянов”АД Лч на закрито
заседание на 25.10.2019г.
I.
Комисията назначена със Заповед № 428/26.09.2019г. на Изпълнителния директор в пълен
състав започна своята работа на 26.09.2019г. от 09.00 часа в библиотеката на МБАЛ”проф.др.Параскев Стоянов”АД АД- гр.Ловеч.
Председателят на Комисията получи Протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от икономист
обществени поръчки.
На публичното заседание след като Председателят и членовете на комисията се
запознаха със съдържанието на Протокола по чл. 48 ал. 6 от ППЗОП и с утвърдената от
Възложителя документация за възлагане на обществена поръчка, на основание чл. 51, ал. 8 от
ППЗОП във връзка с чл. 103 от ЗОП подписаха Декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал.
13 от ППЗОП. Комисията констатира следното:
1. Процедурата е открита с Решение № 25/20.08.2019г. на Изпълнителния директор на
МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД - Ловеч ,с ID № 928920 и обявление за поръчка с ID
№ 928921 от 20.08.2019 в регистъра на Агенцията по обществени поръчки. Обществената
поръчка е публикувана в Регистъра по обществени поръчки под № 00732-2019-0009, с дата
на изпращане на Решението и Обявлението за поръчка 20.08.2019г. и дата на публикуване
в РОП на 23.08.2019г. В сайта на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД - Ловеч, раздел
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Профил на купувача е обособена електронна преписка с № 00732-2019-0009 и Решението,
Обявлението за поръчка са публикувани на 23.08.2019г.
2. В срока за получаване на офертите за участие в обществената поръчка - 25.09.2019г.,
16:00 часа са постъпили следните оферти :
2.1. „ХИГИЕННО - МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 201/25.09.2019г„
12:00ч.
2.2. „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, Оферта с вх.№ 202/25.09.2019г„
12:53ч.
3. Върнати оферти, чл. 48 от ППЗОП, ал.1 т.З :
3.1.
Върнати оферти няма.
4. Постъпили оферти след крайният срок:
4.1.
Постъпили оферти след крайния срок за получаване на оферти няма.
Няма оферти, които са представени в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена
цялост.
На публичното заседание не присъстваха участници или техни упълномощени
представители, нито представители от средствата за масова информация, което е отразено в
Регистър на лицата присъстващи при отварянето на офертите за обществена поръчка с предмет:
.Доставка на дезинфекционни материали за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД
- Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по
обособени позиции” чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя
заявки по обособени позиции” подписан от Председателя и от Членовете на комисията.
Действията на комисията на Публичното заседание за отваряне на постъпилите оферти и
действията на комисията на закритите заседания на на 27.09.2019 г., 28.09.2019г., 30.09.2019 и
10.10.2019г. за разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя са
подробно описани от комисията в Протокол № 1 от 10.10.2019г.
II.
Съгласно чл.56, ал.2 от ППЗОП на закрити заседания на 10.10.2019г., 11.10.2019г.,
14.10.2019г и 15.10.2019г. комисията пристъпва към разглеждането на допуснатите технически
предложения за съответствие с предварително обявените условия на Възложителя, действия и
констатации отразени в Протокол № 2 от 15.10.2019г., както следва :
S Единодушно комисията е констатирала, че Техническото предложение за изпълнение на
поръчката на участника „ХИГИЕННО - МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД, Оферта с
вх.№ 201/25.09.2019г., 12:00ч. съответства с предварително обявените условия на
Възложителя.С оглед на гореизложеното Комисията единодушно е решила и допуска до
участие и оценка и класиране на офертата участника „ХИГИЕННО - МЕДИЦИНСКА
ИНДУСТРИЯ“ ЕООД.
■S Единодушно комисията е констатирала, че Техническото предложение за изпълнение на
поръчката на участника “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД - Оферта с вх.№
116 от 03.04.2019г., 11:46 часа съответства с предварително обявените условия на
Възложителя. С оглед на гореизложеното Комисията единодушно е решила и допуска до
участие и оценка и класиране на офертата участника “МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ“ ОО Д-Оф ерта с вх.№ 116 от 03.04.2019г., 11:46 часа.
Единодушно е решено Комисията да продължи с оценката и класирането на участниците
съгласно чл.57 ППЗОП на 18.10.2019г. от 09:00 етаж 2, административна част на МБАЛ“проф.др.Параскев Стоянов“ АД Ловеч, стая № 27 на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч с
отварянето на ценовите предложения на участниците.
III.
На публичното заседание на 18.10.2019г, Председателя и членовете на комисията,
констатира следното:
1. На основание чл.57, ал.З от ППЗОП участниците са уведомени за часа и мястото на
отварянето на ценовите предложение чрез съобщение на основание чл.57 ал.З от ППЗОП, което
е публикувано в електронната преписката към съответната обществена поръчка с УИН 007322

2019-0009 на интернет страницата на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД АД- гр.Ловеч в
раздел Профил на купувача на 15.10.2019г.и съобщението е изпратено и до участниците в
настоящата обществена поръчка.
2. На публичното заседание не присъстваха участници или техни упълномощени
представители, нито представители от средствата за масова информация, което е отразено в
Регистър на лицата присъстващи при отварянето на офертите за обществена поръчка с предмет:
„Доставка на дезинфекционни материали за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД
- Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по
обособени позиции" подписан от Председателя и от Членовете на комисията.
Комисията отвори и оповести предлаганите ценови параметри по реда на постъпване на
офертите за участие. Трима от членовете на комисията подписаха ценовите предложения
предоставени от участниците по реда на тяхното постъпване, както следва:
1.,.ХИГИЕННО - МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД, Оферта с вх.№ 201/25.09.2019г„
12:00ч.
2.“МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, Оферта с вх.№ 116 от 03.04.2019г„
11:46 часа.
Действията на комисията на Публичното заседание за отваряне на ценовите предложения
и оценката и класиранена предложенията на закритите заседания на 18.10.2019г., 21.10.2019г.и
22.10.2019г. са подробно описани от комисията в Протокол № 3 от 22.10.2019г.
При изготвяне на класирането, комисията констатира обстоятелства по чл.58, ал.З от
ППЗОП, в ценовите предложения на двамата участника, както следва :
Обособена позиция № 1, номенклатура № 1.4. :________________________________________
№ Наимен Произво Фирма участник Прогно
Ед.цена Предлагана
Обща
Цена за
стойност
лева
опаковка
ование
дител
зно к1л/кг
лева
во.
концентр
ат/лева
1.4.Препарат с аерозолно прилагане за трудно достъпни повърхности и бърза дезинфекция (готов разтвор)

1.4.

1.4.

HMI
ДЕНТАС
ПРЕЙ

ХМИ
ЕООД

ХИГИЕННО300 л.
туба 5 л
1500
5.00
5.00
МЕДИЦИНСКА
ИНДУСТРИЯ
ЕООД
Medi
Medisept,
1500
МЕДИЦИНСКА
300 л.
1 л със
5.00
5.00
spray
Полша
спрей помпа
ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ
ООД
На основание чл.58, ал.З от ППЗОП Комисията единодушно е решила на 25.10.2019г от 09:00
часа в сградата на МБАЛ „проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч , етаж № 2, административна
част, стая № 27 да се проведе публично жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място оферти на участниците ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ
ЕООД и МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД за обособена позиция № 1 , номенклатура
№ 1.4. - Препарат с аерозолно прилагане за трудно достъпни повърхности и бърза дезинфекция
(готов разтвор).

IV.Ha публичното заседание на основание чл.58, ал.З от ППЗОП комисията констатирала че
Електронно подписаното Съобщението на основание чл.58, ал.З от ППЗОП е изпратено на
участниците на 22.10.2019г, 10:01 часа. Участниците са потвърдили за получаване на
Съобщението на основание чл.58, ал.З от ППЗОП. Информация на основание чл.58, ал.З от
ППЗОП е публикувана в електронната преписката към съответната обществена поръчка с УИН
00732-2019-0009 на интернет страницата на МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД АД- гр.Ловеч
в раздел Профил на купувача на 22.10.2019г.
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На публичното заседание на 25.10.2019г. присъства упълномощен представител на
участника МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД, нямаше представител на ХИГИЕННО МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД, нито представители от средствата за масова информация,
което е отразено в Регистър на лицата присъстващи при теглене на жребий на основание чл.58,
ал.З от ППЗОП, на офертите за обществена поръчка с предмет: „Доставка на дезинфекционни
материали за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч чрез периодично
повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции” подписан
от Председателя и от Членовете на комисията и от Даниел Мирославов Любенов - упълномощен
представител на участника МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД, каойто представи
нотариално заверено пълномощно.
Горецитираните действия на комисията и действията и при провеждането на жребий на
основание чл.58, ал.З от ЗОП са отразени в Протокол № 4 от 25.10.2019г.
След проведения жребий на основание чл.58, ал.З от ЗОП комисията единодушно класира
на първо място участника - МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД с ценово предложение
от 5.00 лева без ДДС за един литър концентрат и единична цена за литър 5.00 лева без ДДС и
обща прогнозна стойност за изпълнение на поръчката 1500 лева без ДДС за обособена позиция
№ 1, номенклатурен № 1.4.Препарат с аерозолно прилагане за трудно достъпни повърхности и
бърза дезинфекция (готов разтвор) - Medi spray и производител - Medisept, Полша. Второ място
за участника - за обособена позиция № 1, номенклатура № 1.4. след проведен жребий участника ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД с ценово предложение от 5.00 лева
без ДДС за един литър концентрат и единична цена за литър 5.00 лева без ДДС и обща
прогнозна стойност за изпълнение на поръчката 1500 лева без ДДС и производител ХМИ ЕООД.
На закрито заседание на 25.10.2019г. членовете на комисията пристъпиха към класиране
на участниците в настоящата обществена поръчка на основание избрания критерият за
възлагане на настоящата обществената поръчка е „най-ниска цена” - чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП.
• Класиране и оценка на предложенията на допуснатите участници по обявеният критерий
- най-ниска цена - съгласно Приложение № 1 - Неразделна част към настоящия Протокол.
• Позиции . за които не е постъпила нито една оферта и няма участник, който да се е явил :
- Частично Обособена позиция № 3 - 3. Препарати за химична стерилизация,
номенклатура № 3.3. - Дезинфекционен разтвор съдържащ пероцетна киселина за студена
химическа дезинфекция /37 °С/ за декалцификация и дезинфекция на хидравликата на апарати
за диализа "Фрезениус";
- Частично Обособена позиция № 5 - б.Препарати за кожа и оперативно поле,
номенклатура № 5.1. - Препарат за кожа и оперативно поле на йодна основа, съгласно
Техническата спецификация - Приложение № 1 към документацията от настоящата обществена
поръчка.
V. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Обособени позиции, за които не е постъпила нито една оферта и няма участник,
който да се е явил, какго следва :
S Частично Обособена позиция № 3 - 3. Препарати за химична стерилизация,
номенклатура № 3.3. - Дезинфекционен разтвор съдържащ пероцетна киселина за
студена химическа дезинфекция /37 <С/ за декалцификация и дезинфекция на
хидравликата на апарати за диализа "Фрезениус";
S Частично Обособена позиция № 5 - 5.Препарати за кожа и оперативно поле,
номенклатура № 5.1. - Препарат за кожа и оперативно поле на йодна основа, съгласно
Техническата спецификация - Приложение № 1 към документацията от настоящата
обществена поръчка.
Мотиви : На основание чл. 110, ал.1, т.1 от ЗОП, комисията предлага на Възложителя да
се прекрати процедурата в частта за посочените обособени позиции и съответно само за
4

номенклатурите от обособените позиции, за които няма подадена оферта. Не е постъпила нито
една оферта.
^.КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ.
1.Класиране участници по обявеният критерий - най-ниска цена - съгласно Приложение № 1
- Неразделна част към настоящия Доклад.
Мотиви : За класираните участници по отделните обособени позиции и номенклатурни
номера към тях, не са налице основания за отстраняване, същите отговарят на критериите за
подбор на Възложителя. Офертите на участниците класирани в настоящата обществена поръчка
по отделните обособени позиции са получили най-висока оценка при прилагане на критерий за
възлагане на настоящата обществената поръчка „най-ниска цена” съгласно Обявлението и
Документацията за участие.
VII. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.
1.Съгласно направеното класиране на участниците по степента на съответствие на офертите
с предварително обявените от възложителя условия. Комисията единодушно предлага на
Възложителя да сключи договор за обществена поръчка с участниците класирани на първо място
в настоящата обществена поръчка по обособени позиции - Съгласно Приложение № 1 към
Настоящият Доклад.
Мотиви : Офертите на участниците класирани на първо място в настоящата обществена
поръчка по отделните обособени позиции са получили най-висока оценка при прилагане на
критерий за възлагане на настоящата обществената поръчка „най-ниска цена” съгласно
Обявлението и Документацията за участие - Съгласно Приложение № 1 към Настоящият Доклад.
С изготвянето на Доклада и Приложение № 1 към него Комисията приключва своята работа
на 25.10.2019г, възложена със Заповед № 428/26.09.2019г. на Изпълнителния директор на
МБАЛ”проф.д-р.Параскев Стоянов”АД - Ловеч.
В изпълнение на чл.60, ал.З от ППЗОП, Докладът на комисията се подписва от всички
членове и се предоставя на възложителя заедно с цялата документация, включително всички
документи, изготвени в хода на работа на комисията, като протоколи, оценителни таблици,
мотивите за особените мнения, представените мостри, макети и/или снимки и др.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Диана Танова Илиева - специалист по контрол на инфекциите към МБАП ”
проф. д-р.Параскев Стоянов" АД Ловеч чл.36а, ал.3 от ЗОП, чл.2 ЗЗЛД
ЧЛЕНОВЕ:

Мариана Иванова - юрист към МБАЛ ” проф. д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

чл.36а, ал.3 от ЗОП, чл.2
ЗЗЛД
Боряна Иванова Боева - Пенкова - заместник главен счетоводител при МБАЛ ”
проф. д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч чл.36а, ал.3 от ЗОП, чл.2 ЗЗЛД
Радослав Райков - магистър фармацевт болнична аптека при МБАЛ ”проф.др.Параскев Стоянов” АД Ловеч

чл.36а, ал.3 от ЗОП, чл.2 ЗЗЛД

чл.36а, ал.3 от

Мимоза Иванова Кирова - Главна медицинска сестра при МБАЛ АД ЗОП, чл.2 ЗЗЛД
Приложения:
1. Приложение № 1 към Доклад от25.10.2019г. относно ОП сУИН 00732-2019-0009.
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Приложение № 1 към Доклад от 25.10.2019г за оценка и класиране на офертите по ОП с УИН 00732-2019-0009.

Номер
1

Цена за
1л/кг
концентра
т
8

Наименов Търговско
ание/Фир наименов Форма на Количеств
ма
Класиране
ание
продукта
0
Ед.цена
2
3
4
6
7
5
1.1 .С алдехиди /концентрат/ и
четвъртични амониеви соли 1 комбиниран препарат

кг.

1000

0

6

9,35

1-во място

ХИГИЕННОМЕДИЦИНСКА
ИНДУСТРИЯ ЕООД

СЕТРИДИ
HRD
кг.

1000

0,012

2-ро място

МЕДИЦИНСКА
ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Deconex
50 FF

1000

0,02338

100

0

кг.

1.2.Без алдехиди,феноли и хлор на основата на четвъртични
амониеви соли и алкиламини
2 (концентрат)
литър

1-во място

ХИГИЕННОМЕДИЦИНСКА
ИНДУСТРИЯ ЕООД

2-ро място

МЕДИЦИНСКА
ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ ООД

СЕТРИДИ
Н ЕКСТРА
КМ
литър

Surfanios
Premium

1.3.Препарат за повърхности
3 хлорсъдържащ (таблетна форма)

литър

кг.

100

0,012

100

0,021

1500

0

6

8,4

Бр. оп.
9

Предлаган
а
Ед.цена за
Производ
опаковка
ОП.
*Обща ст.
ител
10
11
12
13

100 туба 10 кг

100 10 л.

10 туба 10 кг

20 5 л.

60

ХМИ
6000 ЕООД

93,5

Borer
9350 chemie

60

ХМИ
600 ЕООД

42

Anios
Laboratorie
840 s, Франция

1-во място

ХИГИЕННОМЕДИЦИНСКА
ИНДУСТРИЯ ЕООД

HMI
ТАБИДЕЗ
56
кг.

1500

0,0042

12,5

1500 кофа 1 кг

12,5

2-po място

МЕДИЦИНСКА
ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Klorkleen

кг.

1500

0,03

30

150табп.
2500 /0,6 кг.

18

Medentech,
45000 Ирландия

литър

300

0

5

1 л със
спрей
300 помпа

5

Medisept,
1500 Полша

1.4.Препарат с аерозолно
прилагане за трудно достъпни
повърхности и бърза
4 дезинфекция (готов разтвор)
1-во място-на МЕДИЦИНСКА
осн.чл.58, ал.З ТЕХНИКА
от ППЗОП
ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Medi spray литър

2-ро място-на ХИГИЕННОосн.чл.58, ал.З МЕДИЦИНСКА
от ППЗОП
ИНДУСТРИЯ ЕООД

HMI
ДЕНТАСП
РЕЙ
литър

2.1. Препарат за почистване на
метален инструментариум,
лаб. стъклария, ендоскопска
апаратура (концентрат) без
5 съдържание на ензими

1-во място

МЕДИЦИНСКА
Aniosept
ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ ООД Activ

литър

литър

300

5

300

5

100

0

100

0,1

5

20

60 туба 5 л

20 5 кг.

25

100

ХМИ
18750 ЕООД

ХМИ
1500 ЕООД

Anios
Laboratorie
2000 s, Франция

2.2.Поепаоат за инструменти почистване на метален
инструментариум,
лаб. стъклария, ендоскопска
апаратура (концентрат) на
6 ензимна основа

1-во място

ХИГИЕННОМЕДИЦИНСКА
ИНДУСТРИЯ ЕООД

2-po място

МЕДИЦИНСКА
ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ ООД

литър

200

0

HMI
РОДИЦИН
СЕ
литър

200

0,0525

Aniosyme
XL3

литър

200

0,085

600

0

кг.

600

0,0162

2.4.Препарат за инструменти предстерилизаиионна обработка
на метален инструментариум,
лаб.стъклария, ендоскопска
апаратура (концентрат) с
8 активен кислород.
кг.

200

0

2.3.Поепаоат за инструменти предстерилизаиионна обработка
на метален инструментариум,
лаб.стъклария, ендоскопска
апаратура (концентрат) с
7 алдехиди
кг.

1-во място

ХИГИЕННОМЕДИЦИНСКА
ИНДУСТРИЯ ЕООД

HMI
ПРОФИК
FF СЕ

10,5

17

6,5

40 туба 5 кг

40 5 л.

120 туба 5 кг

52,5

85

32,5

ХМИ
2100 ЕООД
Anios
Laboratorie
3400 s, Франция

ХМИ
3900 ЕООД

1-во място

ХИГИЕННОМЕДИЦИНСКА
ИНДУСТРИЯ ЕООД

HMI
ХАЙГЕН
СЕ

кг.

200

0,0375

15

2-po място

МЕДИЦИНСКА
ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Sekusept
Aktiv

кг.

200

0,328

32,8

2.5.Препарат за инструменти предстерилизаиионна обработка
на метален инструментариум,
лаб.стъклария, ендоскопска
апаратура ( концентрат) без
алдехиди, с хлорхексидин и
9 сетримид

к г

200

0

СЕТРИДИ
Н ФОРТЕ
СЕ

КГ.

200

0,075

литър

200

0

литър

200

0,0162

1-во място

ХИГИЕННОМЕДИЦИНСКА
ИНДУСТРИЯ ЕООД

3.1. Препарат за химическа
стерилизация (концентрат) с
10 алдехиди

1-во място

ХИГИЕННОМЕДИЦИНСКА
ИНДУСТРИЯ ЕООД

2-ро място

МЕДИЦИНСКА
ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ ООД

HMI
ПРОФИК
FFCE

Steranios
2%

литър

200

6

40 кофа 5 кг

33 6 К Г .

75

196,8

ХМИ
3000 ЕООД

ECOLAB,
6560 Германия

15

40 туба 5 кг

75

ХМИ
3000 ЕООД

6,5

40 туба 5 кг

32,5

ХМИ
1300 ЕООД

5,4

40 5 л.

27

Anios
Laboratorie
1080 s, Франция

3.2. П р е п а р а т за хим ическа
ст е р и л и за ц и я (концент рат ) с

11 акт ивен ки слор од

K3.

150

0

1-во място

ХИГИЕННОМЕДИЦИНСКА
ИНДУСТРИЯ ЕООД

HMI
ПЕРОСТЕ
Р СЕ

К Г.

150

0,0388

15,5

30 кофа 5 кг

2-po място

МЕДИЦИНСКА
ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Sekusept
Aktiv

К Г.

150

0,328

32,8

25 6 кг.

1500

0

4.1.П р е п а р а т за ръце и кож а см ес
13 от а л ко хо ли
лит ър

1-во място

ХИГИЕННОМЕДИЦИНСКА
ИНДУСТРИЯ ЕООД

2-ро място

МЕДИЦИНСКА
ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ ООД

HMI
СКРУБ NP литър

Aniosrub
800

1500

5

литър

1500

8,5

лит ър

1800

0

ХИГИЕННОМЕДИЦИНСКА
ИНДУСТРИЯ ЕООД

HMI
СКРУБ AL литър

1800

5

МЕДИЦИНСКА
ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Dermanios
scrub
chlorxedine
4%
литър

77,5

196,8

ХМИ
2325 ЕООД

ECOLAB,
4920 Германия

25

ХМИ
7500 ЕООД

1 л. с
дозаторна
1500 помпа

5,8

Anios
Laboratorie
8700 s, Франция

5

360 туба 5 л

25

ХМИ
9000 ЕООД

7

1 л. с
дозаторна
1800 помпа

5

5,8

300 туба 5 л

4 .2 .П р е п а о а т з а ръце и кож а с
хл о р хе кси д и н на алкохолна
14 основа

1-во място

2-ро място

1800

9,5

500

0

4.3. Течен c an v H с дезинф ект ант
за р ъ ц е и ко ж а - гот ов за
15 v n o m p e d a

лит ър

7

Anios
Laboratorie
12600 s, Франция

1-во място

ХИГИЕННОМЕДИЦИНСКА
ИНДУСТРИЯ ЕООД

HMI
ПРОФИДИ литър

2-po място

МЕДИЦИНСКА
ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ ООД

scrub
chlorxedine
4%
литър

500

5,6

500

9,5

400

0

5,6

7

100 туба 5 кг
1 л. с
дозаторна
500 помпа

28

7

ХМИ
2800 ЕООД
Anios
Laboratorie
3500 s, Франция

5.2. П р епара т з а кож а и
о п е рат ивно п о л е несъдържащ,
17 йод

лит ъ р

1-во място

ХИГИЕННОМЕДИЦИНСКА
ИНДУСТРИЯ ЕООД

HMI Q
CEriTS

литър

400

5

5

2-ро място

МЕДИЦИНСКА
ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Skinsept
color

литър

400

17,8

17,8

6.1.П р е п а р а т з а т н е н с к и оф ис
18 (концент рат ) несъ дъ рж ащ хлор

л ит ъ р

ш

0

25

ХМИ
2000 ЕООД

8,9

ECOLAB,
7120 Германия

60 5 л.

21

Anios
Laboratorie
1260 s, Франция

80 туба 5 л

800 0,5 л.

1-во място

МЕДИЦИНСКА
ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Anios DDM
ECO
литър

300

0,084

4,2

2-ро място

ХИГИЕННОМЕДИЦИНСКА
ИНДУСТРИЯ ЕООД

HMI РОДА литър

300

0,15

6

60 туба 5 кг

30

ХМИ
1800 ЕООД

кг

200

0

HMI
ТАБИДЕЗ
56
кг.

200

0,0042

12,5

200 кофа 1 кг

12,5

ХМИ
2500 ЕООД

6.2. П р епара т за т н е н с к и оф ис
(т а б л е т ки ) съ с съ дъ рж ание на
19 хлор

1-во място

ХИГИЕННОМЕДИЦИНСКА
ИНДУСТРИЯ ЕООД

2-ро място

МЕДИЦИНСКА
ТЕХНИКА
ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Medicarine кг.

200

0,0328

32,8

200 300 табл.

32,8

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Диана Танова Илиева - специалист по контрол на инфекциите към МБАЛ ” проф. д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
ЧЛЕНОВЕ:

Мариана Иванова - юрист към МБАЛ ” проф. д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч

чл.36а, ал.3 от
ЗОП, чл.2 ЗЗЛД

ECOLAB,
6560 Германия

чл.36а, ал.3 от
ЗОП, чл.2 ЗЗЛД
чл.36а, ал.3 от

Боряна Иванова Боева - Пенкова - заместник главен счетоводител при МБАЛ ” проф. д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч ЗОП, чл.2 ЗЗЛД
Радослав Райков - магистър фармацевт болнична аптека при МБАЛ ’’проф.д-р.Параскев Стоянов” АД Ловеч
Мимоза Иванова Кирова - Главна медицинска сестра при МБАЛ АД

чл.36а, ал.3 от
ЗОП, чл.2 ЗЗЛД

чл.36а, ал.3 от
ЗОП, чл.2 ЗЗЛД

