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Многопрофилна болница за активно лечение „СВЕТА МАРИНА“ ЕАД  
 

Варна 9000, бул. „Хр. Смирненски” №1; тел. 052 302 851/860: факс: 052 302 874; 
Изп. директор: 052 302 875; секретариат: 052 302 876; e-mail: officeub@mail.bg

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ Р-920/29.12.2015 г. 

 
за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка 

 
На основание чл. 73, ал. 1 и 2 от ЗОП и отразени резултати в: 
 - Протокол № 1 от 13.10.2015 г.;  
 - Протокол № 2 от 02.11.2015 г., приключен на 14.12.2015 г.; 
 - Протокол № 3 от 17.12.2015 г., приключен на 22.12.2015 г., 

съставени в изпълнение на чл. 72 от ЗОП от назначената със Заповед Р-677/13.10.2015 г. 
комисия за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП, за периодични доставки на 
дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от три години, открита с 
решение № Р-580 от 12.09.2015г. на Директор ИД г-жа Марта Александрова Дракова, 
упълномощено лице по чл. 8 ал. 2  от  ЗОП, притежаваща нотариално заверено пълномощно от 
законния представител на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД с рег.№ 1465 от 17.10.2013 г. на нотариус 
Светлана Стойчева, вписана в Нотариалната камара с рег.№193 с район на действие РС-Варна, 

 

О Б Я В Я В А М 
 

I. Класираните участници по обособени позиции, както следва: 
 

място участник ЕИК адрес по регистрация 

1 - Препарат за почистване и дезинфекция на повърхности, болничен инвентар, коридори, тоалетни, санитарни възли, подлоги, 
операционни, лекарски кабинети, асансьори и др. с алдехиди, без съдържание на формалдехид и нипацид.  

I място „Б. Браун Медикал“ ЕООД 175016820 гр. София, 1528, бул. „Хр. Колумб“ 64, сграда А-2, офис 111 

II място „Еколаб“ ЕООД 831235354 гр.София, 1784, бул.„Цариградско шосе“ 115А 

2-Препарат за дезинфекция на повърхности с алдехиди и четвъртични амониеви соли, без феноли, хлор, алкохоли, 
гуанидинови производни и нипацид (етиленокси диметанол) със съдържание на ПАВ - комбиниран препарат, течен 

концентрат. За почистване и дезинфекция на подове, стени, обзавеждане в операционни зали, болнични отделения, кабинети, 
коридори, асансьори, санитарни помещения, с едновременно  почистващо и дезинфекциращо действие. 

I място 
„Хигиенно-медицинска 
индустрия“ ЕООД 

814181757 гр.Велико Търново, 5000, ул.„Никола Габровски“ 81А 

3-Препарат на гранули за повърхности,  с комбинирано почистващо и дезинфекциращо действие- с активен хлор, за болничен 
инвентар, коридори, тоалетни, санитарни възли, подлоги, операционни, лекарски кабинети, асансьори и др. 

I място 
„Хигиенно-медицинска 
индустрия“ ЕООД 

814181757 гр.Велико Търново, 5000, ул.„Никола Габровски“ 81А 

4-Препарат за дезинфекция и почистване, с активни съставки четвъртични амониеви соли и/или амини и със съдържание на 
ПАВ. Без алдехиди, феноли, хлор, алкохоли, гуанидинови производни и нипацид (етиленокси диметанол), с вирусоцидно и 

туберкулоцидно действие, доказано за повърхности. 

I място „Б. Браун Медикал“ ЕООД 175016820 гр. София, 1528, бул. „Хр. Колумб“ 64, сграда А-2, офис 111 

5-Препарат за аерозолно прилагане за трудно достъпни повърхности и бърза дезинфекция на алкохолна основа (готов 
разтвор). Да притежава сертификат за ефикастност по EN 13697 и EN 13624 за бактерицидно действие . 

I място „Б. Браун Медикал“ ЕООД 175016820 гр. София, 1528, бул. „Хр. Колумб“ 64, сграда А-2, офис 111 

II място 
„Медицинска Техника 
Инженеринг“ ООД 

831641528 гр. София, 1750, ж.к.„Младост“ 1,бл.28Б 
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6-Препарат за инструменти и термолабилни материали - да е предназначен единствено и само за обработка на инструменти. 
Да бъде на основата на глутаров алдехид и формалдехид с комбинирано миещо и дезинфекциращо действие, с 

туберкулоцидно и спороцидно действие, доказано за инструменти. 

I място „Еколаб“ ЕООД 831235354 гр.София, 1784, бул.„Цариградско шосе“ 115А 

7-Препарат за дезинфекция на повърхности във високорискови зони, прахообразен концентрат с in situ образуване на 
пероцетна киселина.  

I място 
„Хигиенно-медицинска 
индустрия“ ЕООД 

814181757 гр.Велико Търново, 5000, ул.„Никола Габровски“ 81А 

8-Препарат за почистване и дезинфекция на инструменти, медицински изделия и термолабилни материали (ендоскопи, 
кувьози), без алдехиди, с отделяне на пероцетна киселина за високостепенна дезинфекция.  С доказано бактерицидно, 

фунгицидно, туберкулоцидно, вирусоцидно и спороцидно действие. 

I място 
„Хигиенно-медицинска 
индустрия“ ЕООД 

814181757 гр.Велико Търново, 5000, ул.„Никола Габровски“ 81А 

II място „Еколаб“ ЕООД 831235354 гр.София, 1784, бул.„Цариградско шосе“ 115А 

9-Препарат за термолабилни материали, и гъвкави ендоскопи за високостепенна дезинфекция. Да бъде с алдехиди /със 
спороцидно действие/. Без формалин. 

I място „Б. Браун Медикал“ ЕООД 175016820 гр. София, 1528, бул. „Хр. Колумб“ 64, сграда А-2, офис 111 

10-Препарат за дезинфекция на кувьози без алдехиди, феноли, хлор, нипацид, бигуанидин, хлорхексидин - на основа 
четвъртични амониеви соли и/или амини, с доказано бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно и туберкулоцидно действие 

при кувьози. 

I място 
„Хигиенно-медицинска 
индустрия“ ЕООД 

814181757 гр.Велико Търново, 5000, ул.„Никола Габровски“ 81А 

II място „Еколаб“ ЕООД 831235354 гр.София, 1784, бул.„Цариградско шосе“ 115А 

11-Препарат за хирургична и хигиенна дезинфекция на ръце и кожа на база смес от два алкохола,  съдържащ комплекс от 
омекотители, дермопротектори и хидратиращи частици. Без етанол. 

I място „Б. Браун Медикал“ ЕООД 175016820 гр. София, 1528, бул. „Хр. Колумб“ 64, сграда А-2, офис 111 

12-Препарат за хигиенно измиване с дезинфекциращ ефект, хирургична  дезинфекция на ръце и предоперативно измиване на 
тяло, съдържащ 4% хлорхексидин диглюконат /4 гр. хлорхексидин на 100 гр. готов продукт/. Да отговаря на EN 1499, EN 12791. 

I място 
„Хигиенно-медицинска 
индустрия“ ЕООД 

814181757 гр.Велико Търново, 5000, ул.„Никола Габровски“ 81А 

13-Препарат за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце - готов разтвор на базата на минимум един алкохол, без 
съдържание на етанол, водороден пероксид или хлорхексидин. С бързо действие - до 30 сек за хигиенна дезинфекция, до 3 

мин за хирургична дезинфекция. Да отговаря на EN 1500 и EN 12791. 

I място „Еколаб“ ЕООД 831235354 гр.София, 1784, бул.„Цариградско шосе“ 115А 

14-Препарат, предназначен за миене и дезинфекция на ръце и кожа със съдържание на триклозан минимум 1%. 

I място „Еколаб“ ЕООД 831235354 гр.София, 1784, бул.„Цариградско шосе“ 115А 

15-Дезинфектант за оперативно поле, кожа и лигавица съдържащ йод комплекс с 10% йод на алкохолна основа. Да няма 
необходимост от предварително третиране на кожата. С експозиция до 15 секунди. 

I място „Б. Браун Медикал“ ЕООД 175016820 гр. София, 1528, бул. „Хр. Колумб“ 64, сграда А-2, офис 111 

16-Дезинфектант за оперативно поле и кожа, без йод, съдържащ 70% изопропил алкохол и 2% хлорхексидин оцветен разтвор. 

I място „Б. Браун Медикал“ ЕООД 175016820 гр. София, 1528, бул. „Хр. Колумб“ 64, сграда А-2, офис 111 

   
 
 
 
 
 




