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Приложение №4б

НА ФДМ

2019 г.

1000-000

1000-002 парцал за под въжен, голям  200 г. бр. 1600 200 200 200 200 200 200 200 200

1000-004 четка за под /голяма/ с дълга метална дръжка - 130 см, бр. 480 120 120 120 120

1000-005 четка за ръце 12/4 от пластмаса бр.
400 200 200

1000-006 четка за WC с поставка бр.
20 10 10

1000-011 четка
за плювалник с дръжка 16 см, работна част с диаметър 

6 см
бр.

240 60 60 60 60

1000-014 дръжка
метална за под, дължина 130 см.-да е съобразена от 

вида на парцала
бр.

240 60 60 60 60

1000-019
уреди за почистване на 

прозорци

стъклочистачка за прозорци с удължител и гумен 

накрайник
бр.

120 60 60

1000-021 гъба домакинска гъба с канал и едностранно грапава бр. 240 60 60 60 60

1000-024 ръкавици домакински - гумени, р-р L чифт. 240 60 60 60 60

1000-025 ръкавици домакински - гумени, р-р М чифт. 240 60 60 60 60

1000-042 кърпа суха, 3 бр./пак. пакети 360 60 60 60 60 60 60

1000-043 кърпа гумирана, попивателна, 3 бр./пак. пакети 360 60 60 60 60 60 60

1000-045 кърпа хавлия, цветна 45-60 см. бр. 100 50 50

1000-046 кърпа микрофибър бр. 420 60 60 60 60 60 60 60

1000-049 кошче за боклук без капак от пластмаса, плътно бр. 10 10

1000-053 кофа пластмасова 12 л. с дръжка и цедка кръгла бр. 160 60 60 40

1000-055 кофа пластмасова с педал 8 л. бр. 200 100 100

2000-000

2000-001

тоалетна хартия
бяла, трипластова, 20-22 метра, 80-100 грама за ролка, 

белота на хартията 80-90 %  10 бр. в опаковка
опак.

720 90 90 90 90 90 90 90 90

2000-007
салфетки

бели, еднопластови, 33 Х 33 см, състав на хартията - 

целулоза, 60 бр. пакет, /по приложен образец/
пакети

74000 8000 8500 8500 8000 8500 8000 8500 8000 8000
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2020 г.

IV-то

2021 г.

III-тоII-ро
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3000-000

3000-001

Дезинфектант за едър 

инструментариум /пинсети, 

сонди, щопфери и др./

концентрат, действието на работния разтвор да започва 

от 0,5%, без формалдехид , с алдехид /в опаковка до 10 

литра/.                                                                                                                   

Да е ефективен при ниска концентрация и

 кратка експозиция,минимум 7 дни.

Да има широк спектър на действие-бактерицидно, 

туберкулоцидно, фунгицидно и вирусоцидно.

Да не оказва алергизиращо и дразнещо действие.                                                                                                                                                                        

Да не оказва корозионно действие; да разгражда 

напълно биологичен материал и след третиране с него 

по инструментариума да не остава биологичен 

материал

литри 700 200 100 200 200

3000-002

Дезинфектант за дребен 

инструментариум /борчета, 

четки, гумички и др./

готов разтвор, време на действие не по-малко от 30 

мин., без алдехиди и фенол  /в опаковка до 10 литра/                                 

Да има широк спектър на действие-бактерицидно, 

туберкулоцидно, фунгицидно и вирусоцидно.

Да не оказва алергизиращо и дразнещо действие. 

Да не оказва корозионно действие; да разгражда 

напълно биологичен материал и след третиране с него 

по инструментариума да не остава биологичен 

материал

литри 600 200 200 200

3000-003 Дезинфектант за малки 

повърхности   

/инструментални масички, 

плотове и др./

готов разтвор, без формалдехид, експозиция 30 сек. -                           

1 мин. /в опаковка до 10 литра/.                                                                                 

Да има широк спектър на действие.

Да не оказва алергизиращо и дразнещо действие.                        

литри 500 250 250

3000-004

Дезинфектант за ръце 

медицински персонал

готов разтвор, алкохолен препарат, експозиция 30 сек. 

/3 мл.  /в опаковка до 10 литра/.                                                                

Да не оказва алергизиращо и дразнещо действие.                     

Без съдържание на етанол и хлорхексадин.

литри 700 300 300 100

3000-005

Дезинфектант за под и 

повърхности

концентрат,  действието на работния разтвор да 

започва от 0,25%, без формалдехид  /в опаковка до 10 

литра/                            Да е ефективен при ниска 

концентрация и

кратка експозиция.

Да има широк спектър на действие.

Да не оказва алергизиращо и дразнещо действие.                                                                                                                                                                        

литри 350 150 150 50

3000-006

Дезинфектант за санитарен 

възел

концентрат таблетки, да е ефективен- ниска 

концентрация и кратка експозиция  /в опаковка до 1 

кг./.   Възможност за спороциден ефект и почистващо 

действие.                                               

кг. 150 50 50 50

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 - ДЕЗИНФЕКТАНТИ
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3000-007 Препарат за хигиенно и 

хирургично измиване

антимикробен препарат с 4% хлорхексидин 

диглюконат, в опаковка от 1л. с дозатор.
литри 40 20 20

3000-008

Дезинфектант за студена 

стерилизация.                                

Готов разтвор с активатор, без алдехиди и феноли  /в 

опаковка до 5 литра/.

Да има широк спектър на действие-бактерицидно, 

туберкулоцидно, фунгицидно и спороцидно, 20 мин.

Да не оказва алергизиращо и дразнещо действие.                                                                                                                                                                        

Да не оказва корозионно действие; да разгражда 

напълно биологичен материал и след третиране с него 

по инструментариума да не остава биологичен 

материал

литри 20 10 10

3000-009 Комбиниран дезинфектант 

за ръчно почистване, 

дезинфекция на дентални 

инструменти / едър и дребен 

инструментариум/.

Концентрат.Да е неотрален на основата от комбинация 

от три ензима и дезинфектиращи съставки /ЧАС/, да 

съдържа ПАВ подходящ за ръчна обработка и УЗВ.  Да 

е деактивен при ниска концентрация и кратка 

експозиция 0,5 % - 15 мин. В опаковка до 5 литра.                                                                                                                                                               

Да не оказва корозионно действие; да разгражда 

напълно биологичен материал и след третиране с него 

по инструментариума да не остава биологичен 

материал

литри 200 100 100

3000-010

Дезинфектант - ензимен за 

предварителна обработка на 

стоматологичен 

инструментариум.

Готов разтвор / пяна/. Без алдехиди и алкохоли. Три 

ензима и дезинфектираща съставка. В опаковка до 1 л.     

Да не оказва корозионно действие; да разгражда 

напълно биологичен материал и след третиране с него 

по инструментариума да не остава биологичен 

материал

литри 100 50 50

4000-000

4000-001
контейнер за опасни 

отпадъци 
пластмасов /от 5 кг./ бр. 700 300 200 200

4000-002
ролка гладко фолио за 

стерилизация

 с индикатори параформалдехид и етилен оксид дълж. 

200м шир. 10 см.
ролки 70 30 20 20

4000-010
дозатор за дезинфектант за 

ръце
пластмасов за стена от 500 мл. бр. 100 100

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 - САНИТАРНИ ИЗДЕЛИЯ


