
Прогнозна стойност 

Обособена позиция № 1 „Препарати за дезинфекция”

мерна 

единица количество ед. цена обща стойност

1.

Препарат за дезинфекция на медицинска апаратура и труднодостъпни 

повърхности/спрей - готов разтвор - разфасовка от 0,5 л. Брой 200 8,00 1 600,00

2.

Хлорсъдържащ препарат за дезинфекция на повърхности  - течна или 

гелообразна форма, концентрат – разфасовка – 0,5 л. за гелообразната и 

1л. за течната форма / по възможност спрей  / Литра 200 0,70 140,00

3.

Препарат за измиване на съдове в миялна машина -прахообразна или 

таблетна форма – разфасовка 3 кг. за прахообразната форма кг 300 6,50 1 950,00

4.

Препарат за хигиенно измиване с дезинфекционен ефект и хирургическа 

дезинфекция на ръце и кожа, преди и след манипулации  - концентрат - 

разфасовка от 1 и  2 литра Литра 600 6,50 3 900,00

5.

Препарат без формалдехид за почистване и високостепенна 

дезинфекция на повърхности - концентрат – разфасовка 1 и 2 литра Литра 600 8,00 4 800,00

6.

Препарат за почистване на различни видове повърхности без алдехид – 

концентрат –разфасовка 1 л. Литра 400 8,50 3 400,00

7.

Препарат за дезинфекция на кухненска посуда, яйца и повърхности  

влизащи в контакт с хранителни продукти – таблетна форма Кг 80 16,00 1 280,00

8.

Препарат предназначен за почистване и дезинфекция на повърхности 

(фаянс, теракота, мозайка, санитария)  с лимонова  киселина – 

разфасовка 1 л; Литра   500 8,00 4 000,00

9.

Препарат за дезинфекция и студена стерилизация на термолабилни 

медицински консумативи - концентрат – разфасовка 1 и 5 л. Литра 200 9,50 1 900,00

10.

Концентриран неутрален детергент на алкохолна основа за почистване 

на твърди повърхности, облицовъчни плочки, мрамор, емайл и други - 

концентрат – разфасовка10л. Литра 60 4,50 270,00

11. Препарат за подлогомиялна машина- концентрат – разфасовка 10л. Литра 120 7,50 900,00

сума: 24 140,00

ІІ.

1.

Препарат за измиване на кухненска посуда , концентрат – течна форма – 

разфасовка 1 л. Литра 460 0,59 271,40

2.

Препарат - кремообразен  с фин абразив за почистване на наслоени 

мазнини и полиране на санитарен фаянс,керамика, инокс, душ батерии и 

мивки, без да надрасква повърхностите – разфасовка  600 гр. Брой 400 1,01 404,00

Обособена позиция № 2  Почистващи препарати



3. 

Препарат - прахообразен  абразив за почистване на наслоени мазнини и 

полиране на санитарен фаянс,керамика, инокс, душ батерии и мивки, без 

да надрасква повърхностите – разфасовка  0, 500 кг Брой 400 0,56 224,00

4.

Препарат за лакирани и нелакирани дървени повърхности, спрей; 

разфасовка - 300 мл. Брой 120 2,67 320,40

5.

Препарат, обезмаслител - универсален за отстраняване на мазнини, 

сапунени отлагания, хранителни отпадъци, лепкави субстанции – 

концентрат  - разфасовка от 0,5 л.- спрей Брой 650 0,59 383,50

6.

Препарат за отстраняване на петна от текстил и тапицерии - разфасовка 

от 1 кг.- спрей Брой 50 1,10 55,00

7.

Препарат за подръжка, полиране и защита  на  инокс - разфасовка от 0,5 

л. - спрей Брой 100 3,03 303,00

8. Препарат за стъкла и офис техника 0,5 л. - спрей Брой 400 0,50 200,00

9. Препарат антимухъл, спрей – разфасовка 0, 5 литра Брой 100 1,37 137,00

10. Дезодорант за WC (твърда форма) - с кошничка брой 660 0,23 151,80

11. Каналин, 60 грама, гранули Брой 350 0,47 164,50

12. Прах за пране, разфасовка по 1 кг. кг 130 0,98 127,40

13. Сапун - течен  с омекотител,  разфасовка 1 , 2 л. Литра 1000 0,78 780,00

14. Сапун - тоалетен / твърд, 100 gr Брой 110 0,34 38,00

сума: 3 560,00

ІІІ.  Обособена позиция  №  3 „Помощни средства”

1.

Дръжка за парцал, дължина  125 см – метална с винт съвместима с 

накрайника на парцали, четки и лопати  от позиции 18;19 и 21 брой 230 0,80 184,00

2. Гъби за почистване/домакинска с канал не по – малки от 10/12 см брой 820 0,20 164,00

3.

Кърпи за ръце, двупластова  22/24см, 200 бр. в пачка, Зиг-заг сгъвка, 

бяла, 100%  целулоза пачка 6000 1,35 8 100,00

4. Кърпа "Швентух" х 3 бр. в опаковка Опаковка 400 0,50 200,00

5. Кърпа "Микрофибърна"  х 1 бр. в опаковка Брой 450 1,00 450,00

6.

Пълнител ролка, хигроскопична,многопластна, перфорирана за 

дезинфекционна кофичка  х 1 бр. в опаковка (минимум 90 броя кърпи в 

ролка) Брой 600 12,00 7 200,00

7.

Ролки медицински/Еднократни чаршафи, с водонепромукаемо фолио от 

едната страна,  с дължина 50 метра, перфорирана през 60 см, ширина на 

ролката 60 - 80см Брой 680 7,40 5 032,00



8. Парцали за миене -  с винт за дръжка, вид на парцала - въже, 250 грама Брой 2600 1,00 2 600,00

9.

Ролна хартия за ръце, двупластова, плътна  - ролка по 1 кг. бяла, 100 % 

целулоза Брой 530 3,20 1 696,00

10. Ръкавици домакински Чифт 400 0,60 240,00

11. Тел домакинска неръждаема, едра Брой 370 0,15 55,50

12.

Тоалетна хартия – трипластова, 100 грама, разфасовка по 4 

бр./фабрично опакована/ бяла,100 % целулоза Брой 5000

0,40

2 000,00

13.

Чували полиетиленови, жълти за опасни отпадъци - 70 микрона - 30 

литра – разфасовка на руло x 10 броя Брой 7000

0,13

910,00

14.

Чували полиетиленови жълти за опасни отпадъци 90 микрона - 90 литра,  

с връзки – разфасовка на руло  x 10 броя Брой 8200

0,19

1 558,00

15. Контейнери за остри режещи опасни отпадъци  с капак - 1 литър Брой 1000 0,81 810,00

16. Контейнери за остри режещи опасни отпадъци  с капак - 5литра Брой 1800 1,45 2 610,00

17.

Чували за мръсно  бельо -  70/90  сини с връзки , 90 микрона – 

разфасовка на руло  x 10 броя Брой 7500

0,33

2 475,00

18. Четка за под твърда , с къс косъм с винт за  дръжка Брой 90 1,40 126,00

19. Четка за под меки , с дълъг косъм с винт за  дръжка Брой 200 1,25 250,00

20.

Четка за трудно достъпни места, тип ютия с твърд косъм и дръжка по 

дължината и, не по –дълга от 11 см. Брой 50 2,50 125,00

21.

Лопати за събиране на смет , пластмасови с дълга дръжка, с размери – 

минимум: дължина – 29 см; ширина – 25 см.; височина – 84 см. Брой 85

1,50

127,50

22.

Метли с дълги дървени дръжки от естествена метличина с минимум  

четири шева Брой 80

4,40

352,00

23. Салфетки, двупластови – опаковка х 100 бр. опаковка 300 0,90 270,00

сума: 37 535,00

ІV. 

1. Кърпа за прах х 3 бр. в опаковка Опаковка 300 0,60 180,00

2. Кофи пластмасови с цедка - с обем от 10 - 12 л. Брой 80 2,00 160,00

3. 

Малки чували  за битов отпадък за кош 35л. -   прозрачни; разфасовка на 

руло  x 10 броя Брой 25000 0,07 1 750,00

4.

Чували за битов отпадък -  прозрачни; 70 микрона ; 70/90 – с връзки  –  

разфасовка на руло  x 10 броя Брой 20000 0,21 4 200,00

6 290,00

Всичко: 71 525,00

 Обособена позиция  №  4 „Други”








