
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД
ОБЕКТ: „Доставка на дезинфекционни и почистващи препарати и материали за
превенция на разпространението на корона вирус СОУШ-19 за нуждите на Община
Велико Търново.”

Д О Г О В О Р

На основание чл. 112, ал.1 от ЗОП и във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП

Днес Г ^ / .^ ^ Г ..2 0 2 0  г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЕИК: 000133634, адрес град Велико Търново, пл. 
„Майка България” № 2, представлявана от ДАНИЕЛ ПАНОВ -  Кмет на Община Велико 
Търново наричана по-долу ’’ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и Даниела Данчева -  Главен счетоводител 
Община Велико Търново, лице по чл. 13, ал. 3, т. 1 от ЗФУКПС от една страна,

и
2. „ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес: 

град Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 81А, тел: 062 622429; 062 634609, e-mail: 
head_office@hmi-company.com, с ЕИК: 814181757, представлявано от Евгени Костадинов, в 
качеството на управител, определен за „ИЗПЪЛНИТЕЛ” след провеждане на процедура 
чрез договаряне без предварително обявление, открита с Решение № РД 24-34/13.03.2020 г„ 
от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните”, а всеки от тях 
поотделно „Страна”),

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 79, 
ал. 1, т. 4 от ЗОП от Закона за обществените поръчки

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да доставя 
дезинфекционни и почистващи препарати и материали за превенция на разпространението на 
корона вирус COVID-19 за нуждите на Община Велико Търново, по видове и цени съгласно 
ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор, по предварителна 
заявка от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при възникнала необходимост и заявка от страна на 
Възложителя или негов представител да доставя и други дезинфекционни и почистващи 
препарати и материали за превенция, включени в неговия каталог/пълната ценова листа.
(3) Всички доставки по настоящия договор, трябва да са по-малко от 50000,00 лв. (петдесет 
хиляди лева) без ДДС.

Чл.2 Настоящият договор се сключва за срок от 1 (една) година, считано от датата на 
подписването му и ако в рамките на този срок бъде достигнат прага от 50000,00 лв. 
(петдесет хиляди лева) без ДДС, договорът се прекратява предсрочно.
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II. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.3(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение по единични цени на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:
(2) Единичните цени на доставяните дезинфекционни и почистващи препарати и материали 
за превенция се определят на база цените по производство/придобиване, плюс съответния 
процент транспортно-складови разходи -  до 10% плюс процент печалба -  до 10 % конкретно 
предложени от изпълнителя във фактурата при извършването на доставките.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
информация за действащите цени на съответните продукти, посочени в Ценовото 
предложение, до 1 ден преди планирана промяна на цената.
(4) Процентът на транспортно - складови разходи и процентът на печалба, посочени в ал.2 
могат да бъдат променяни само в намаление.
(5) При промяна в цените на придобиване/производство, същите се одобряват предварително 
от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да доставя стоките на цени, приемливи за пазарните 
условия.
(7) Страните се съгласяват, че под „неприемливи за пазарните условия цени” ще се разбират: 
цени на стоки, включени в обхвата на поръчката, когато същите са по-високи от цените на 
същите стоки за същото качество при продажбата им на дребно.
(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по единични цени на видовете артикули на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
доказани с копия от данъчни фактури за доказване на цената на придобиване или посочена от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена по калкулации за производство. При необходимост ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
е длъжен да представи доказателство за начина на образуване на цената за производство.
(9) Ако цената за конкретен продукт, определена по правилата по-горе е по-висока от цената 
на дребно за конкретния продукт със същото качество и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ го доставя на 
неприемлива за пазарните условия цена, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изисква от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставка на приемливи цени. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да актуализира 
цената, от деня следващ получаването на уведомяването.
(10) Възнаграждението по ал.1 се заплаща както следва:
- плащане след доставка в срок до 30 (тридесет) дни след подписване на протокол и 
одобряване на фактурата.
(11) В цените по ал. 2 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 
Доставките, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката и 
членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението [и за неговите 
подизпълнители] (ако е приложимо), като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на 
каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(12) Определените при доставянето на артикулите цени включват всички преки и непреки 
разходи за изпълнение на Договора, както и дължимите данъци и такси, и не може да бъде 
променяна, освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с 
разпоредбите на ЗОП. В случай, че по време на изпълнение на Договора размерът на ДДС 
бъде променен, Цената следва да се счита изменена автоматично, в съответствие с 
нормативно определения размер на данъка, без да е необходимо подписването на 
допълнително споразумение.
(13) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната 
банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка:
В1С:
1ВАИ:
(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
последващи промени по ал. 13 в срок от три дни, считано от момента на промяната. В случай 
че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са 
надлежно извършени.
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III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да приеме Доставките, когато отговарят на договореното, по реда и при условията на 

този Договор;
2. при приемането той трябва да прегледа доставеното и да направи всички възражения, 

освен ако се касае за такива недостатъци, които не могат да се открият при обикновения 
начин на приемане или се явят по-късно. За такива недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да 
извести ИЗПЪЛНИТЕЛЯ веднага след откриването им.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа сумата по чл. 3 при откриване на недостатъци. Задържането 
на сумата при тези обстоятелства не е забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не следват нейните 
последици.

4. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за 
извършването на Доставките, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания 
или ограничения съгласно приложимото право;

5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в 
Договора;

6. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, 
включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, 
когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;

7. да изплати договорената сума на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след приемане на доставката в срока 
по чл. 3, ал. 11. Доставката се приема с двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

Чл. 5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква и да получава Доставките в уговорените срокове, количество и качество;
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска 

и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да 
извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с 
това да пречи на изпълнението;

3. да изисква, при необходимост и по своя преценка, обосновка от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на изготвените протокол/и и други документи за отчитане на 
изпълнението или съответна част от тях;

4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработване или доработване на всеки от 
протоколите, документите, изготвени в изпълнение на Договора;

5. да не приеме някои от протоколите, документите, изготвени в изпълнение на Договора 
ако в същите не са отразени вярно обстоятелства и/или информацията е непълна;

6. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
7. да откаже да приеме изпълнението при отклонения от договореното;
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска в определен от него срок отчетна 

информация за реализацията на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да следи за спазването на 
техническите и нормативни изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията 
за доставката, да откаже приемането на част или на цялото количество, както и да откаже да 
заплати съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите 
задължения, съгласно договора. В този случай, задържането на сумата не е забава за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не следват нейните последици.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да доставя дезинфекционни и почистващи препарати и материали за превенция, 

предмет на договора в срок и съгласно изискванията и указанията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
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2. В случай, че се налага да бъде извършена промяна/замяна на определен вид 
дезинфекционен или почистващ материал, то това е допустимо, ако 
характеристиките на новия вид материал са аналогични или по-добри и/или ако с 
новия материал се осигурява аналогична или по-добра защита, като същия се 
заплаща при разписания механизъм в договора след доказване на база цената на 
производство/придобиване и начисляване на съответните % печалба и % 
транспортно-складови разходи на заменения продукт.

3. да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в защита интересите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4. да доставя заявените препарати и материали в срок до 7 дни след приемане на заявката. 
За уведомяване се приема подадената по телефон, факс и/или e-mail заявка на определено от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лице.

5. заявката се изпълнява в срока, по т.4 от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като срокът тече след 
получаване на заявката по факс и/или e-mail и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при 
изпълнението да съблюдава стриктно посочените в заявката адрес на получаване, артикули, 
количество и характеристики на стоките и часове на доставка. Осъществяването на 
доставките се указва от представителите на съответните структури, за които са 
предназначени и са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за лицата, определени да получават 
заявките, да съставят и подписват документи при осъществяване на доставките. При промяна 
на определените лица или на номера на факса или телефона, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 
своевременно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че няма да разпространява на трети лица факти, данни, 
обстоятелства и друга информация, свързана с предмета на дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
станала му известна по време и във връзка с изпълнението на този договор.

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие при извършване на проверки от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнението на обществената поръчка да спазва 
всички нормативни документи, касаещи предмета на поръчката и техниката на безопасността 
на труда.

10. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода 
на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;

11. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в 
настоящия Договор;

12. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в 
офертата /ако са посочени такива/ освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП. В 
случай, че в офертата е посочен подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възлага съответна част 
от Доставките на подизпълнител/ите, посочен/и в офертата и контролира изпълнението на 
техните задължения.

13. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този Договор;
Чл. 7 Ресурсите, в това число персонал, техника и технически пособия, които 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ангажира с изпълнението на поръчката, трябва да бъдат налични във 
вид и обем обезпечаващ навременното и качествено изпълнение на съответните дейности по 
договора.

Чл.8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира за качеството и произхода на стоките предмет на 
доставката, като удостоверява произхода им с необходимите за целта документи.

Чл.9 Транспортно-складови разходи до 10% са включени в единичната цена на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 3, ал. 2.

Чл.10 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в настоящия договор 
възнаграждение.

Чл. 11 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото 
съдействие за осъществяване на доставката.
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Чл.12 (1) При точно и пълно изпълнение на договорираното ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има 
право да получи уговорената в чл. 3 цена.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на 
работата е допуснал отклонения от нормативно установени задължителни изисквания за 
изпълнение на работа.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за нанесени вреди на физически лица и/или 
имущество при или по повод изпълнение работата по този договор и при условие, че вредите 
са по причина, за която изпълнителят отговаря.
(4) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнението на 
възложената работа са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че няма да разпространява на трети лица факти, данни, 
обстоятелства и друга информация, свързана с предмета на дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
станала му известна по време и във връзка с изпълнението на този договор.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото 
съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими 
документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на 
Договора;

Чл.13 Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в Раздел III и 
Раздел IV от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора 
или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от 
Страните.

V. ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ И ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 
(АКО Е ПРИЛОЖИМО)

Чл. 14(1) В срок до три дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди 
започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, 
данните за контакт и представителите на подизпълнителя/ите, посочен/и в офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако такива са посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението 
на Договора в срок до три дни от настъпване на съответното обстоятелство.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му 
представи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнител/и. В 
случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си съвместно със подизпълнител/и, 
посочен/и в офертата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение.

Чл. 15 Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания 
за отстраняване, съгласно приложения ред за възлагане.

Чл. 16 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на 
условията по чл. 15.

Чл. 17 Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да 
бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в съответствие с 
условията на чл. 3.

Чл. 18 Когато за частта от Доставките, която се изпълнява от подизпълнител, 
изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Доставки, 
подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част 
от Доставките за съответната дейност/задача, заедно с искане за плащане на тази част пряко 
на подизпълнителя. Разплащанията по чл. 17 се осъществяват въз основа на искане, 
отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да 
го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с отчета в 15-дневен срок от получаването му.

Чл. 19 Към искането по чл. 18 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е 
видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. В искането за плащане и в 
становището на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да бъде посочен размера на дължимото
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възнаграждение, както и банкова сметка на подизпълнителя, по която да бъде направено 
плащането.

Чл. 20 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по чл. 17, когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

Чл. 21 Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността 
за изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 22 След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и 
представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението 
на поръчката.

Чл. 23 Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 
обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени едновременно следните 
условия:
1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на дела и вида на 
дейностите, които ще изпълнява.

Чл. 24 При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 23.

Чл. 25 В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на 
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 14 
ЗОП.

Чл. 26 Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 
които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

Чл. 27 (1) Не е нарушение на забраната по чл. 26 доставката на стоки, материали или 
оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка 
не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора 
за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението с двустранно подписан протокол от 

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за удостоверяване на 
действително извършени работи.

VI. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл.28 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си в срок указан от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При неизпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1 % 
върху стойността на забавената доставка за всеки просрочен час, но не повече от 30 % от 
стойността на заявката. Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изплащането на цената за 
доставката. В случай на неизпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора 
едностранно с писмено предизвестие.

Чл.29 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност по предявени искове за вреди причинени на 
трети лица поради недостатъци на доставените стоки.

Чл.30 При доставяне на дезинфекционни и почистващи препарати и материали за 
превенция с качество по-ниско от заявеното, или с лошо качество или на негодни 
дезинфекционни и почистващи препарати и материали за превенция ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право да заплати по-малко или да откаже да заплати стойността на доставката.

Чл.31 При доставяне на дезинфекционни и почистващи препарати и материали за 
превенция с качество по-ниско от заявеното ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да удържи неустойка в 
размер на 30 от стойността на доставката.

Чл.32(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря, ако доставените препарати имат явни 
недостатъци, които намаляват тяхната цена или тяхната годност за обикновеното или
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предвиденото в договора предназначение. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и при скрити 
недостатъци по реда на гражданското законодателство.
(2) При предаване на некачествени стоки, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да ги замени 
безвъзмездно с други такива без недостатъци.

Чл.ЗЗ При прекратяване или разваляне на договора поради неизпълнение или по вина 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 10 % от 
стойността на извършените до момента доставки.

Чл.34 В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекрати едностранно договора, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 10 % от стойността на извършените 
до момента доставки.

Чл.35 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ запазва правото си да търси обезщетение за вреди по общия 
ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки.

Чл.36 В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява проверка на рекламираната стока от контролна организация в 
присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол.

Чл.37 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на 
ангажирани от него лица във връзка е изпълнение на договора, в т.ч. и ако същият е 
ангажирал подизпълнители.

Чл.38 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която последният 
удържа от цената, в размер на 10% от стойността възложеното и в следните случаи:
1. при мълчалив или изричен отказ да изпълни писмените изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или на упълномощено от него лице, ако те са в рамките и при условията по този договор.
2. при неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, водещи до некачествено 
извършени работи- за срока до качественото им изпълнение.

Чл. 39 Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото 
на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и 
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

Чл.40 При настъпване на форсмажорни обстоятелства страните ще се придържат към 
разпоредбите на действащото българско законодателство.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.41(1) Настоящият договор се прекратява в следните случаи:
1. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
2. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до три дни от 
настъпване на невъзможността;

3. при прекратяване на юридическо лице -  Страна по Договора без правоприемство, 
по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

4. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 
ликвидация -  по искане на всяка от Страните.

5. по взаимно съгласие на страните;
6. изтичане срока на договора;
7. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

заплаща извършените до момента на прекратяването качествено извършени работи и приети 
по надлежния ред;

8. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва 
подизпълнител без да декларира това в офертата си или използва подизпълнител, който е 
различен от този в офертата. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в 
размер на 10 % от стойността на възложеното.

9. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ замени 
подизпълнител без да са налице условията по чл.23 от договора или не изпълни друго 
задължение по договора във връзка с подизпълнителя. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право на неустойка в размер на 10 % от стойността на възложеното.



10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати без предизвестие договора за 
обществена поръчка при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или 3 ЗОП. При 
прекратяване в тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за претърпени вреди от 
прекратяването на договора.

11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора за обществена поръчка, когато е 
необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде 
изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;

12. При условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, когато въз основа 
на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, договора 
се прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, като не се дължи заплащане на 
извършените работи, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно 
със законната лихва. Възстановяват се всички получени суми ведно със законната лихва, ако 
обществената поръчка е изпълнена, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ на обществената поръчка не 
дължи компенсации и обезщетения.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено 
предизвестие в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по този договор. 
Неизпълнението се установява с констативен протокол в присъствието на представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а при отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от двама свидетели.

Чл. 42 (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на 
съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците 
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено 
предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за 
изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от 
задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на 
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите, а е настъпило 
времето за започване на изпълнението по причини за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отговаря.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил възложена работа без да са налице уважителни 
причини;

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на 
поръчката и/или Техническата спецификация и/или Техническото предложение.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни 
непременно в уговореното време.

Чл. 43 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без 
да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора 
вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния 
случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от 
Страните, а при непостигане на съгласие -  по реда на клаузата за разрешаване на спорове по 
този Договор.

Чл. 44 Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на 
юридическо лице -  Страна по Договора без правоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената 
към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на доставките, с изключение на такива дейности, 

каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички доклади, протоколи и други документи, 

изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и



в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на 
Договора.

Чл. 45 При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред препарати.

V III. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.46 (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, 
когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.
(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по 
смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. [Страните се съгласяват, че за непреодолима 
сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от 
тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на 
поетите с Договора задължения.]
(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни 
усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми 
писмено другата Страна в срок до три дни от настъпване на непреодолимата сила. Към 
уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства 
за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това 
обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на 
неизпълнението.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата 
Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част 
от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.
(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима 
сила;

2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност 

за изпълнение на Договора.
(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Чл.47 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при настъпване 
на непреодолима сила, възпрепятстваща изпълнението на поетите задължения.

(2) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата 
сила, е длъжна в три дневен срок да уведоми другата страна за преустановяване на 
въздействието на непреодолимата сила. При спиране на работата по каквато и да било 
причина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ взема необходимите мерки за запазване качеството на вече 
извършени работи, обезопасяване на обекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да положи 
усилия да сведе до минимум периода, в който изпълнението е спряло и да поднови 
изпълнението веднага щом обстоятелствата позволяват това.

(3)Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолимата 
сила възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на 
практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, 
изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено с 
известие уведомява насрещната страна за това обстоятелство.

(4) След получаване на известието за невъзможността на изпълнението на договора като 
цяло, насрещната страна има право да прекрати договора.

(5) Срокът за изпълнение на възложеното с договора се удължава с времето, през което 
изпълнението е било невъзможно поради непреодолима сила, за наличието на която другата 
страна е била надлежно уведомена, при условията на договора и е приела съществуването й, 
на база на представените документи и доказателства.

(6) При спиране на работите, срокът започва да тече отново след получаването на 
уведомлението за възобновяване на изпълнението. При необходимост, действително
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отработеното време по изпълнение на договора ще се установява с двустранно подписан 
протокол.

(7) Известяването на страните във връзка с възникване и отпадане обстоятелства по раздел 
VIII „Непреодолима сила“ , освен с писмени уведомления може да се удостоверява и е 
подписването на протоколи от представителите на двете страни по договора.

IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 48 При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители, 
ако има такива са длъжни да спазват всички приложими нормативни актове, разпоредби, 
стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички 
приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 
трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 
международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 
115 от ЗОП.
Чл. 49. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не 
разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала известна при или по 
повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална 
информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа 
или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други 
материали, свързани с изпълнението, дейността на другата Страна, от каквото и да е естество 
или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, настоящи или 
потенциални партньори, собственост, правни въпроси, продукти, процеси, свързани с 
документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, 
модели, мостри/.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.З на този член, Конфиденциална 
информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от 
другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 
информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор 
от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от 
Страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен 
орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява 
незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови поделения, 
контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него 
физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези 
задължения от страна на такива лица. Задълженията, свързани с неразкриване на 
Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и 
да е основание.

Публични изявления
Чл. 50 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да 

разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с 
извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и 
материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без 
предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде 
безпричинно отказано или забавено.

Прехвърляне на права и задължения
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Чл. 51 Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 
произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по 
Договора и по договорите за подизпълнение, ако има такива могат да бъдат прехвърляни или 
залагани съгласно приложимото право.

Изменения
Чл. 52 Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 

изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и 
ограниченията на ЗОП.

Нищожност на отделни клаузи
Чл. 53 В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните 

и действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се 
считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това 
да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността 
на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като 
цяло.

Чл. 54 (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се 
извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по 
куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: град Велико Търново 
Тел.: 062 619308; 0882 050227 
e-mail: grigor.grigorov@veliko-tarnovo.bg 
Лице за контакт: Григор Григоров

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 81А 
Тел.: 0887 284720; 062 622429; 062 634609 
Факс: 062 622429
e-mail: head_office@hmi-company.com 
Лице за контакт: Даниела Мартинова

(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването -  при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка -  при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка -  при изпращане по куриер;
4. датата на приемането -  при изпращане по факс;
5. датата на получаване -  при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони 
и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в 
срок до три дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко 
уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, 
чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, 
срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до три дни от 
вписването й в съответния регистър.
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Чл. 55 Всички неуредени въпроси по повод изпълнението на настоящият договор се 
решават от страните чрез двустранно подписани допълнителни споразумения, както и по 
правилата на договора за изработка -  чл. 258-269 от ЗЗД и разпоредбите на българското 
гражданско и търговско право.

Чл. 56 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или 
във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно 
действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, 
неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като 
страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът 
се отнася за решаване пред компетентния съд в гр. Велико Търново.

Чл.57 Нищожността на някоя от клаузите на договора или на допълнително 
уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл.58 Настоящият договор подлежи на допълнение и изменение само при изричната 
воля на страните, изразена писмено в допълнително споразумение към договора и при 
наличието на условията на чл. 116 от ЗОП.

Неразделна част от* настоящия договор е каталог/пълна ценова листа с 
дезинфекционни и почистващи препарати и материали за превенция.

Настоящият договорус/е съ£Й^вавдйа.еднообразни в съдържанието му екземпляра.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
и н ж . Д А Н и р Я л Т Ш о ^  х
Кмет на ОбщинсуВел\к(^

Даниела Далчева " у 
Главен счетоводител Община Велико Търново

Съгласували:
Мина Илиева
Секретар на Общиьа и^ш ко Търново Г I
Розалия Стефанова /
Директор на дирекция „Административни обслужване’

Пенка Игнатова ^ у /  ^  - /
Директор на дирекция „Образование, младежки 
Дейности и спорт”

Росица Димитрова
Директор на дирекция
„Социални дейности и здравеораз^цне”

Нелина Църова 
Директор на дирекция
„Култура, туризъм и международнк^йности”

Надя Петрова
Директор на д и рен и я  „Обществени поръчки”

Изготвил и съгласувал: __ ^
Николина Ангелова
Главен експерт в дирекция „0§й|е^твени поръчки”
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Experience & Quality

каталог
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Продукти за болнична дезинфекция и хигиена

РЪЦЕ И КОЖА 

ИНСТРУМЕНТАРИУМ 

ПОВЪРХНОСТИ 

БОЛНИЧНО БЕЛЬО 

КУХНЕНСКИ СЕКТОР

ШИРОКА ГАМА ДЕЗИНФЕКЦИРАЩИ И ПОЧИСТВАЩИ СРЕДСТВА
КОНТРОЛ НА ИНФЕКЦИИ • ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННА ДЕЗИНФЕКЦИЯ • ВИСОКОСТЕПЕННАДЕЗИНФЕКЦИЯ • БЕЗУПРЕЧНАХИГИЕНА

Copyright © 2015 HMI Co., Ltd. Всички права запазени.



»  Препарати за хигиенно измиване и 
хирургична дезинфекция на ръце

HMI® SCRUB SP 
HMI® SCRUB CLASSIC 
HMI® PROFIDI
HMI® BACTOSEPT ново поколение, 
дезинфекцираща пяна, която е икономически 
изгодно решение за хигиенна дезинфекция.

»  Дезинфекция на оперативно поле и кожа 
преди медицински манипулации

HMI® QSEPT
HMI® Q SEPT S (маркиращ)

»Хигиенни сапуни
BULIX®
HMI0ESPUMA

>  Ръце и кожа
»  Алкохолни антисептици за хигиенна 

и хирургична дезинфекция

HMI® SCRUB NP 
HMI®  SCRUB AL 
HMI®  IDO SCRUB 

Ц Щ Д  HMI® GELASEPT- нов антисептик с широк 
вируциден спектър на действие 
HMI®  Q SCRUB

Сигурност Качество Високи стандарти Иновации

Г ; Ш

Copyright© 2015 HMI Co., Ltd. Всички права запазени.

Повече от 21 години сигурен и надежден партньор 
на българското здравеопазване

Experiece & Quality ^
Повече от 21 години сме водещ производител на продукти за болнична и стоматологична дезинфекция в България, 
работим с над 70% от българските болници и медицински центрове.

Нашата компания е отдадена на проучването и разработването на висококачествени почистващи и дезинфекциращи продукти 
за контрол на вътреболничните инфекции в болнични заведения, които подкрепяме с решения и програми за цялоста 
болнична дезинфекция.

Специално внимание се обръща на съответствието на нашите продукти към приложимите международни норми и 
местни разпоредби, за здравето и безопасността на персонала и пациентите, както и за опазване на околната среда.

За едно по-добро здравеопазване.



Използвайте препаратите безопасно! Преди употреба внимателно прочетете етикета и информацията за съответния препарат!

Устойчива и здравословна хигиена без риск
Богатата ни гама от високоефективни средства и решения за болнична хигиена и дезинфекция предлага пълно покриване на всички потребности 
и високохигиенни изисквания в контрола на инфекции, осигурявайки ви сигурна среда и максимално добри условия на труд.

Грижата и отговорността ни към общественото здраве са нашата опора в създаването на все по-добри продукти, 
без това да се отразява на качествата и резултатите, които те постигат.
Съставките в продуктовите композиции на нашите препарати са във висока степен биоразградими и деликатни към повърхностите и 
материалите, с които влизат в контакт. Това придава и една допълнителна стойност, защото освен че получавате нужната хигиена 
и дезинфекция, вие удължавате живота на повърхностите, оборудването и апаратурата, и ползите от употребата им.
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>  Инструментариум

Повърхности
»  Почистване и дезинфекция 

на помещения с повишен 
инфекциозен риск

CETRIDINE® RD -  изключително 
широкоспектърен и многофунк
ционален продукт за дезинфекция 
и почистване на всички миещи се 
повърхности, и помещения с 
повишен инфекциозен риск.

CETRIDINE® EXTRA КМ

»  Почистване и дезинфекция на 
общи миещи се повърхности

HMI® UNI S 
HMI®  TREFA SUPER 
HMI® HYGIENE 
HMI®TABIDEZ56

»  Почистване и дезинфекция 
на санитарни помещения 

GREEN DANEX®
DAN EX® WC 
DANEX® SANISPRAY

Хирургичен и стоматологичен инструментариум ■ 
Термолабилни материали • Анестезиологично 
оборудване • Ендоскопи (твърди и гъвкави) • 
Инкубатори за новородени (кувьози) • 
Хирургично бельо

g  ISO . Directive »,
Й 13485 Ä 93 /42/E E C  *
-чА» . k r  Class Па t  .

Class ПЬ *

»  Предстерилизационна и високостепенна 
дезинфекция на инвазивни и неинвазивни 
медицински изделия 

HMI® PEROSTER СЕ 
HMI® PROFIKCE 
IDO SCOPE® СЕ 
HMI® PROFIKFF СЕ 
HMI® MINIDENT СЕ 
HMI® DENTASPRAY СЕ 
CETRIDINE® FORTE СЕ 
CETRIDINE® EXTRAKCE

8  13485 S  9 3 /4 2 /E E C  ;
ClaSS 11 ^  4

»  Проводяща среда при ултразвукова терапия 
и диагностика 

HMI® ULTRAGEL СЕ

»  Измиване на инструментариум, оборудване 
и инвентар

HMI® RODITZIN СЕ 
HMI® ALCALKCE 
HMI® RINSE К СЕ

> Болнично
бельо
»Пране на бельо и 

работно облекло
DANEX® BRIGHT 
HMI® TREFA SUPER 
HMI®TABIDEZ 56

»  Дезинфекция на бельо и 
работно облекло

HMI® Perox

»  Дезинфекция на хирургично 
бельо 

HMI® Perox

Кухненски
сектор
»  Почистване и дезинфекция 

на посуда и повърхности, 
влизащи в контакт с храни

HMI® RODA 
HMI® TREFA SUPER 
HMI®TABIDEZ 56



>  Ръце и кожа НОВ

»  Алкохолни антисептици за хигиенна 
и хирургична дезинфекция

ПРОДУКТ

БЪРЗОДЕЙСТВАЩ АНТИСЕПТИК 
С ШИРОК СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ

® GELASEPT
Хигиенна и хирургична дезинфекция с дълготраен защитен филм 
върху кожата на ръцете.
Биоцидът се базира на алкохол и гелооборазуващ агент, който остава 
върху кожата след изпаряване на алкохола, при което се изпълнява 
изискването за бърз унищожаващ ефект и дълготрайно действие на 
акгивното вещество.

Хирургична дезинфекция на ръце (с изпитване, съгласно стандарт 
ЕМ12791).

Хигиенна дезинфекция на ръце в здравеопазването
(с изпитване, съгласно стандарт Е111500) в обществени заведения 
(социални домове, детски градини и ясли), при грижи за болния 
в домашни условия; във фармацевтичната, козметичната индустрия, 
ХВП, обекти за хранене, приготвяне и търговия с храни.
Образува защитен филм върху кожата на ръцете.
Притежава силен хидратиращ и омекотяващ ефект.

Съдържа специален, щадящ кожата омекотител, който го прави добре 
поносим при продължителна употреба.

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА:
Етанол

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:
бактерициден
(вкл.туберкулоциден
uMRSA)
фунгициден (С. albicans) 
и вирусоциден (вт,
Vaccinia virus, HBV, HCV, HIV)

Микрофилтриран срещу 
спори

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Безцветен гел
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SCRUB AL АНТИСЕПТИК СУДЪЛЖЕНО ДЕЙСТВИЕ, СЪДЪРЖАЩ 
СПЕЦИАЛНИ ЩАДЯЩИ КОЖАТА ЕМОЛИЕНТИ

Дезинфектант на алкохолна основа за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце и кожа с дълготрайно действие 
и приятен аромат.
Бързо действащ препарат с продължителен ефект, предназначен за 
хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце във всички области на 
хуманната и ветеринарната медицинска практика, при грижи за болни 
в домашни условия, както и за дезинфекция на ръце във фармацевтичната, 
козметичната, ХВП; дезинфекция на кожа преди манипулации.

Подходящ при многократна употреба.

Съдържа специален щадящ кожата омекотител, който го 
прави добре поносим при продължителна употреба.

H M H D O  SCRUB АНТИСЕПТИК С МОЩНО АНТИВИРУСНО ДЕЙСТВИЕ 
НА БАЗА СМЕС ОТ АЛКОХОЛИ

Бързо действащ препарат с дълготраен остатъчен ефект, предназначен за дезинфекция на ръце и кожа в лечебни 
заведения и лаборатории на хуманната и ветеринарна медицина, вкл. при повишен инфекциозен риск.
Хирургична дезинфекция на ръце (с изпитване, съгласно стандарт Дезинфекция на кожа приеди манипулации: вземане на
ЕМ12791). кръв, поставяне на инжекции, поставяне на венозен катетър,
Хигиенна дезинфекция на ръце (с изпитване, съгласно стандарт биопсии, канюлиране.
ЕМ 1500) в обществени заведения (социални домове, детски градини 
и ясли), при грижи за болния в домашни условия; във фармацевтич
ната, козметичната индустрия, ХВП; обекти за хранене, приготвяне 
и търговия с храни.

Съдържа специален щадящ кожата омекотител, който го прави 
добре поносим при продължителна употреба.

Н М Г  SCRUB NP ÎZ S S ISС ОМЕКОТЯВАЩ И ХИДРАТИРАЩ КОМПОНЕНТ

Препарат с бързо, широкоспектърно и дълготрайно остатъчно действие, 
подходящ за употреба в лечебни заведения и лаборатории на хуманната 
и ветеринарна медицина, вкл. при повишен инфекциозен риск.

Съдържа специален щадящ кожата омекотител, който 
го прави добре поносим при продължителна употреба

HMI® Q SCRUB
Хирургична дезинфекция на ръце (с изпитване, съгласно 
стандарт EN12791);
3-часов тест за последействие, потвърден с теста на Wilcoxon.

АНТИСЕПТИК С ОСТАТЪЧНО ДЕЙСТВИЕ, 
БЕЗ ХЛОРХЕКСИДИН

Хигиенна дезинфекция на ръце в здравеопазването (с изпитване, 
съгласно стандарт ЕМ 1500) в здравни и лечебни заведения, обекти с 
обществено предназначение, обекти за производство и търговия с храни.

(  АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: 1 [  ХАРАКТЕРИСТИКА:
Етанол;
Хлорхексидин диглюконат.

Безцветна течност

[  СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ: 1 Микрофилтриран

бактерициден
туберкулоциден
фунгициден
вирусоциден
(HBV/HIV)

срещу спори

I e h S
В И И  о

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: | I  ХАРАКТЕРИСТИКА:
Смес от алкохоли; 
Хлорхексидин диглюконат.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:
бактерициден
туберкулоциден
фунгициден
вирусоциден
(HIV/HBV)

Прозрачна светлосиня 
течност

Микрофилтриран 
срещу спори

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: Ш ХАРАКТЕРИСТИКА:
Смес от алкохоли.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:
бактерицидно [Escherichiacoli, 
Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, 
Enterococcushirae, 
Staphylococcus aureus, MUSA); 
микобактерицидно (вкл. 
туберкулоциден, M. avium,
М. terraej;
фунгицидно (Aspergillus niger); 
вирусоцидно (BVDV, Vaccinia 
virus, HBV, HCV, HIV, Influenza А и 
В, HSV-1, HSV-2, HRV,BSV,HAV, 
Nom, Polio, Adeno).

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА:
Етанол;
ЧАС.

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Безцветна течност. 

Микрофилтриран cpeuiy спори

Безцветена течност

Микрофилтриран 
срещу спори

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:
бактерициден 
туберкулоциден 
фунгициден 
вирусоциден (HBV/HIV)

Copyright ©  2015 HMI Co., Ltd. Всички права запазени.



>  Ръце и кожа »  Препарати за хигиенно измиване с 
дезинфекционен ефект и хирургична
П  Л  I  1 1 ■ У  Ч  Л  1 X 1  ■ 1 Я  X IДбЗИНфбКЦИЯ ^

SCRUB SP
Без аромат.

ТЕЧНИ ДЕЗИНФЕКЦИРАЩИ 
САПУНИ ЗА РЪЦЕ И ТЯЛО 

СХЛОРХЕКСИДИН ДИГЛЮКОНАТ

SCRUB CLASSIC
Оцветен в червено, с парфюм.

Хигиенно измиване с дезинфекционен ефект на ръце в хуманната медицина и ветеринарната практика, 
във фармацевтичната, козметичната и хранително-вкусовата промишленост.

Хирургична дезинфекция на ръце. Подходящи за предоперативно и следоперативно измиване на тяло.
Не дразнят кожата при многократна употреба. Съдържат хидратиращи и омекотяващи кожата съставки.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: I  СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ: I  ХАРАКТЕРИСТИКА:
Хлорхексидин диглюконат бактерициден

фунгициден
(Candida albicans}
вирусоциден
(HBV/HIV)

pH: 5,2—6,2

ТЕЧЕН САПУН-ДЕЗИНФЕКТАНТ 
ЗА РЪЦЕ И ТЯЛО HMI® PR0FIDI ТЕЧНА ДЕЗИНФЕКЦИРАЩА ПЯНА

щ ж

шfc-—  ^  гг

Хигиенно измиване С дезинфекционен ефект на ръце и кожа.
Приложим в хуманната и ветеринарна медицина, при грижи за болния, в козметичната, фармацевтичната, 

хранително-вкусовата промишленост и в обекти с обществено предназначение.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: I СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ: I ХАРАКТЕРИСТИКА:
НАС. бактерициден

фунгициден
pH: 5,2—5,8 й

1
1 HMI* P R0FIC

* 3f e v  -

Нанася се под формата 
I  ) на готова пяна чрез

пенообразуващ диспенсър. 
По-икономични дози. 
По-голям брой измивания.

1
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HMI® BACTOSEPT FOAM S K T hqb
П Р О Д У К Т

Готов за употреба икономичен продукт. Прилага се чрез пенообразуващ диспенсър.

Хигиенно измиване с дезинфекционен ефект.
Чрез специален диспенсър се дозира достатъчно за омокряне количество 
пяна, която се втрива в кожата на ръцете в продължение на 30 секунди.
*  при третиране кожата трябва да бъде влажна до края на експозиционното 

време.
*  след посоченото време на въздействие ръцете се оставят да изсъхнат, 

без да се изплакват с вода.

За професионална употреба в здравни и лечебни заведения, във 
ветеринарната медицина, животновъдни ферми, в обекти с 
обществено предназначение, в обекти за производство и 
търговия с храни.

Нисък разход на продукт, голям брой дезинфекции 
с единица количество.

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: ХАРАКТЕРИСТИКА:
ЧАС-смес Безцветна течност

pH: неутрално

Микрофилтриран
срещу спори

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:
бактерициден
фунгициден
(C. albicans)

Продължителен ефект, отлично обезмасляват и дезинфекцират кожата, 
изсъхват бързо и са приложими при пациенти, алергични към йод или със заболявания 

на щитовидната жлеза.

[  АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: ■  СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:]I  ХАРАКТЕРИСТИКА: 1
Етанол; бактерициден Оранжева/безцветна
ЧАС. туберкулоциден

фунгициден
(С albicans, A. niger)

прозрачна течност.

вирусоциден Микрофилтриран срещу
(HBV/HIV) спори

ОТЛИЧНО ОБЕЗМАСЛЯВАНЕ 
И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА КОЖА

HMI® Q SEPT S HMI® Q SEPT
Специализирани продукти за дезинфекция на оперативно поле и дезинфекция на кожа преди 

медицински манипулации (инжекции, пункции, вземане на кръв, ваксинации и др.).

БезцветенОцветен, маркира оперативното поле

Copyright ©  2015 HMI Со., Ltd. Всички права запазени.



>  Ръце и кожа »  Хигиенни сапуни

Г

blue river ■ magnolia BULIX
Силно измиващо действие, богата хидратация, омекотяване на кожата и 
релаксиращ ефект.

Предназначени за хигиенно измиване 
на ръце и кожа, преди хирургична 
дезинфекция.
С нежна, но ефективна формула с 
неутрално pH за всички видове кожа. 
Измиват перфектно без да нарушават 
хидролипидната бариера.

Овлажняват кожата и й придават 
приятно ухание, действат релаксиращо 
и ободряващо. Изкючително подходящи 
за вана.

САПУН НА ПЯНА ЗА РЪЦЕ И ТЯЛО

Съвременно и икономично решение 
за ефективна лична хигиена.

т>Концентрат. Малки, икономични 
дози и по-голям брой измивания, 
в сравнение с конвенционалните 
сапуни.

т>FOAM DISPENSER: Една доза от 
HMI* SIMPRO FOAM е равна на 0,7ml 
от препарата. От 1L НМГ Espuma 
се постигат 1427 измиващи дози.

- Л

ln

Н М Г  ESPUMA
Ново поколение течен сапун за ръце и тялд. който се нанася под формата 
на пяна чрез пенообразуващ диспенсър. Т >

Спестява времето за разпенване и нанасяне на обикновените сапуни. 

Ефективно измива, хидратира и запазва рН стойността на кожата.

ХИДРАТИРАЩИ КРЕМ-САПУНИ 
ЗА РЪЦЕ И ТЯЛО. pH 5,5

Copyright © 2015 HMI Co., Ltd. Всички права запазени.



>  ИнструментариумХимична
Стерилизация

ПРАХООБРАЗЕН КОНЦЕНТРАТ 
СТЕРИЛАНТ. ВИСОКОСТЕПЕННА 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЗА 15 МИН.

»  Дезинфектанти за инвазивни 
и неинвазивни медицински 
изделия

Ä 13485 Ä
Directive *+

93/42/ЕЕС;
Class Ла , *
Class lib  * * +

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА:

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:
С изпитване, съгласно стандартите:
бактерициден en 13727,  en 14561,

EN 13697;
микобакгерициден EN 14348, EN 14563
(M. terrae, M. avium);
фунгициден EN 13624, EN 14562
(C. albicans, Aspergillus niger); 
ВИруСОЦИДеН EN 14476
(Poliovirus, Adenovirus, Norovirus,
HBV, HCVondHIV, Vaccinia, Rota, 
HSmandHWt);
спороциден EN 14347, EN 13704
(B.subtilis,B.cereus);

Стабилна прахова система на базата на активен кислород. 
Високоефективен продукт. Без фосфати.

Почистване и дезинфекция на медицински инструменти, 
оборудване, уреди, вътрешни и външни повърхности на кувьози.

Високостепенна дезинфекция на твърди и гъвкави ендоскопи, 
термолабилно оборудване и анестезиологична апаратура.

Концентрация: 0,25-2%
Експозиция: 5-30 мин.

Съдържа инхибитор на корозия, не уврежда неръждаема 
стомана, каучук, пластмаса, плексиглас и др.

0476

Class lib

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Бял прах с лек син оттенък. 
pH: 7,5-8,5 (Ш раб.р -р)

Дава прозрачни разтвори, недразнещи, без токсични изпарения 
или неприятна миризма.

Copyright ©  2015 HMI Co., Ltd. Всички права запазени

»  Хирургичен и стоматологичен инвентар • Термолабилни материали 
Анестезиологично оборудване • Ендоскопи (твърди и гъвкави) 
Повърхности на медицинска апаратура и оборудване

Н М Г PER0STER СЕ
Прекурсори; Пероцетна киселина, 
образуваща се in situ.

HW PEROSTER Œ f *



>  Инструментариум »  Предстерилизационна и 
високостепенна дезинфекция

ДЕЗИНФЕКЦИРАЩ И ПОЧИСТВАЩ ПРОДУКТ 
С ЦВЕТЕН ИНДИКАТОР НА ГОДНОСТТА

ID0 SCOPE® СЕ
Подходящ за ръчна дезинфекция.

Почистване и дезинфекция на анестезиологично оборудване и 
ендоскопи (твърди и гъвкави) -  чрез потапяне.
Експозиция: 30 мин.

Почистване и дезинфекция на инструменти -  чрез потапяне. 
Експозиция: 10,30 или 60 мин., в зависимост от инфекциозния риск.

Високостепенна дезинфекция на термолабилни материали 
(медицинска апаратура, инструменти и др.) -  чрез потапяне.

Експозиция: 60 мин.

Продуктът се активира непосредствено преди употреба. Цветът на активирания препарат 
се променя от червен в светлозелен. След активация е годен за употреба до промяна на цвета в жълт.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ: ■  АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:
С изпитване, съглашо 
стандартите:

бактерициден ей 13727 
туберкулоциден ей 14348 
фунгициден ЕИ13624 
вирусоциден Е1П4476/А2
(Ро1тш5 Цре 1) 
спороциден ЕИ14347

Глутарал.

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Червена течност 
pH:3 -5

С€
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>  Инструментариум
g. ISO ^  Directive * 

$ 13485 Ä 93/42/EEC
4 ^  Class Ilb  ,   ̂ *

★
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PROFIKFFCE ДЕЗИНФЕКЦИРАЩ И ПОЧИСТВАЩ КОНЦЕНТРАТ 
ЗА ВИСОКОСТЕПЕННА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА 
ЕНДОСКОПИ И ИНСТРУМЕНТАРИУМ

Почистване и дезинфекция на ендоскопи (твърди и гъвкави, ректоскопи, фиброскопи и др.), анестезиологично 
оборудване, медицински инструменти, стоматологични инструменти, термолабилни материали (кислородни 
маски, тръбни елементи и др.), предмети за обслужване на пациенти.
Метод на дезинфекция -  чрез потапяне, до пълното покриване Съдържа ПАВ, осигуряващи добър почистващ ефект и
на изделията. Третирането на ендоскопите с препарата се извършва корозионен инхибитор за защита срещу корозия,
след предварително основно почистване. о ,ед изтичане на експозиционното време следва обилно
Концентрация: 0,5+6%. Експозиция: 5+60 мин. изплакване. Годност на работния разтвор -  7 дни.

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: ■  СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:
Глугарал;
ЧАС.

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Безцветна до бледожълта 
течност

С изпитване,съгласно 
стандартите:

бактерициден en 13727
era. MRSA EN 14561
туберкулоциден en 14563
микобактерициден en 14348
(M. terrae, M. avium) 
фунгициден EN 13624
(С albicans, A. niger, EN 14562
Asp. versicolor,
Cladosporium cladosporioides) 
вирусоциден EN 14476
(Adenovirus type S, Poliovirus type 1, 
HBV, HCV, HIV, Vaccinia virus, Rota, 
Herpes, HSNi, H1H1) 
спороциден EN 13704
(Bacillus subälis, Clostridium difficile)

HMI® DENTASPRAY CE ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА МАЛКИ И ТРУДНОДОСТЪПНИ 
ПОВЪРХНОСТИ НА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ

1

■ äÜ■ к ?

Готов за употреба спрей чрез директно впръскване на трудно достижими зони на медицинско оборудване.

Дезинфекция на малки, труднодостъпни повърхности на 
медицинско оборудване и апаратура, стоматологични 
асистентски масички към стоматологични машни, стоматоло
гични наконечници, операционни маси, стоматологични машини.

Обработваната повърхност се напръсква до пълното 
й покриване.
Експозиция: 1 мин. (бактерицидно, фунгицидно и 
вирусоцидно) и 5 мин. (туберкулоцидно действие).

Продуктът съдържа корозионен инхибитор, не уврежда неръждаема стомана, каучук, пластмаса, плексиглас и др.

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: ■  СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:
Етанол;
Хлорхексидин диглюконат; 
ЧАС.

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Прозрачна течност

С изпитване,съгласно 
стандартите:

бактерициден en 13727
туберкулоциден en 14348
фунгициден EN 13624
(C. albicans)
вирусоциден (HIV type 1)

C€
0476
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ПОЧИСТВАЩ И ДЕЗИНФЕКЦИРАЩ КОНЦЕНТРАТ Г Х Т Р 1 П 1 М Р ®
ЗА ПОВЪРХНОСТИ НА АПАРАТУРА И ОБОРУДВАНЕ V .  Е .  I  Г 1 1 I /  1 1 М  I -

Дезинфекция и почистване на медицински изделия, термолабилни материали, вътрешни и външни повърхности на 
кувьози, термометри, медицинско оборудване.

Метод на дезинфекция на медицински непроникващи изделия, Вътрешни и външни повърхности на кувьози -  чрез
термолабилни материали, термометри и др. медицинско оборудване -  забърсване/обтриване.
чрез потапяне; Концентрация: 0,5-И %. Експозиция: 15-нЗО мин.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:1 1 АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА:
С изпитване, съгласие 
стандартите:

бактерициден EN13727
(вкл.М Щ
туберкулоциден EN14348 
фунгициден EN13624
(C. albicans) 
вирусоциден
(HBV/HIV, Papova virus)

0476 [ Щ Я  Ш

1

ЧАС; Триамин.

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Жълта прозрачна течност 
елек цитрусов аромат 
pH: 9,5-10,5

ВИСОКОСТЕПЕННА ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ПОЧИСТВАНЕ 
НА ПОВЪРХНОСТИ НА КУВЬОЗИ И АПАРАТУРА

Високоефективен течен концентрат без алдехиди.
Почистване и високостепенна дезинфекция на повърхности 
на оборудване, външни и вътрешни стени на кувьози, повърхности 
на медицинска апаратура (ехографи, рентгенова апаратура, елекгро- 
кардиографи, апаратура за функционална диагностика, физиотера
певтична апаратура и др.).

CETRIDINE® EXTRA К СЕ
Метод на дезинфекция -  чрез обтриване/забърсване
с работни разтвори на третираните повърхности.

Концентрация: 0,05-н4%. Експозиция: 5 мин-н4 часа.

»  Дезинфекция на повърхности на апаратура и оборудване

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ: АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА:

ХАРАКТЕРИСТИКА:

С изпитване, съгласие 
стандартите:

бактерициден EN13727 
фунгициден EN13624
(С. albicans)
вирусоциден (HBV/HIV)

НАС;
Хлорхексидин диглюконат.

Светложълта течност с 
парфюмен аромат

pH:5-7

Directive %
93/42/ЕЕС *

Class I  + +

ПРОВОДЯЩА СРЕДА ПРИ УЛТРАЗВУКОВА | _ | 1 У Л 1 ®  1 М Т О Л  Л "  С  I  Г С
ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ П 1 у 1  I II 1_  I Г\П\] С 1_ V .  С
Ултразвуков гея за ехография, доплерова ехография, ултразвукова терапия и др.

Подходящ за широк диапазон ултразвукови честоти. Изцяло на водна основа, не цапа дрехите, не уврежда
Хипоалергичен, бактериостатичен, не дразни кожата, трансдюцерите. Незалепващ и неизсъхващ.

Copyright © 2015 HMI Co., Ltd. Всички права запазени.



Directive *
93/42/EEC

Class I  * м.
»  Измиване на инструментариум, оборудване и инвентар 13

HMI® RODITZIN CE ЕНЗИМЕН ПРЕПАРАТ ЗА РЪЧНО И МАШИННО 
ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ И ЕНДОСКОПИ 
ПРИЛОЖИМ В УЛТРАЗВУКОВИ ВАНИ

Нископенлив концентрат с високоефективно почистващо действие чрез ензими и ПАВ, изключително икономичен при ползване.

Машинно и ръчно почистване на ендоскопи, хирургични инструменти, 
анестезиологично оборудване, стоматологичен инструментариум, контейнери 
и други пластмасови и метални прибори и предмети.

Ефективен при почистването на силно контаминиран инструмен
тариум (остатъци от засъхнала, разградена кръв или секрети 
и кръв, фиксирани в резултат от действието на дезинфекганти).

С меко и щадящо въздействие върху материалите. Не уврежда почиствания инструментариум и оборудване. 
Подходящ за употреба при инструментариум от неръждаема и инструментална стомана, анодизиран алуминий, 
оптика, пластмаса. се 10 kg I 5 kg

I  ; Г'- .

ALCAL К СЕ ПОЧИСТВАЩ АЛКАЛЕН ПРЕПАРАТ ЗА МАШИННО 
И РЪЧНО ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ

Концентриран продукт за машинно почистване и обработка на инструменти, оборудване и инвентар.
Високоефективно почистване на хирургични инструменти, MIS инструменти, 
вкл. микроинструменти, инструменти за очни операции, стоматологични 
инструменти, анестезиологично оборудване, ендоскопи и имплантанти, 
контейнери, бебешки бутилки, работни обувки и други медицински пособия 
и устройства в болници и лекарски практики.

Ефективен при различна твърдост на водата и изключително икономичен 
при ползване.

С много меко действие върху оборудването и добри почистващи свойства 
по отношение на кръв, протеин и други протеин-съдържащи остатъци. 
Предотвратява повторното отлагане на премахнатите протеинови остатъци, 
както и намалява повърхностното напрежение на почистващия разтвор. 
Хирургичният инструментариум 
и анестезиологичното оборудване 
не се увреждат. С€

@ RINSE К CE КИСЕЛИНЕН ПРЕПАРАТ ЗА МАШИННО И 
РЪЧНО ИЗПЛАКВАНЕ И НЕУТРАЛИЗАЦИЯ

Спомагателен продукт с добри омокрящи свойства.
Предназначен за машинно изплакване и неутрализиране на алкалния детергент 
НМ1* А1.СА1. К СЕ при обработка на хирургични инструменти, вкл. инструменти 
за очни операции, стоматологични инструменти, анестезиологично оборудване, 
контейнери, бебешки бутилки, ендоскопи и имплантанти, работни обувки и други 
медицински пособия, и устройства в болници и лекарски практики.

Copyright ©  2015 HMI Со., Ltd. Всички права запазени.

Силно концентриран продукт, изключително 
икономичен при ползване.

С€
»  Машини 
за почистване 

и дезинфекция 
на инструменти

Като изключителен представител за България 
на професионалната медицинска техника КЕИ, 
предлагаме голямо разнообразие от миещи и 

дезинфекциращи машини.

Hygiene Systems



>  Повърхности
»  Почистване и дезинфекция 

на помещения с повишен 
инфекциозен риск

нов
ПРОДУКТ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ПОЧИСТВАНЕ НА 
ВСИЧКИ МИЕЩИ СЕ ПОВЪРХНОСТИ

ŒTRIDINE® RD
Широкоспектърен и многофункционален продукт.
Концентрат без формалдехид и глиоксал.
Дезинфекция и почистване на повърхности в помещения с 
повишен инфекциозен риск: операционни зали, зали за реани
мация и интензивно лечение, хемодиализни зали, трансфузионни 
центрове, неонатологични и детски отделения, пневмофтизиатрични 
отделения, манипулационни, превързочни и др.;
Дезинфекция и почистване на външни повърхности на медицин
ска апаратура; на всички общи миещи се повърхности и предмети в 
медицинската практика;
Дезинфекция и почистване на повърхности и оборудване във 
ферми и предприятия, инструментариум във ветеринарната практика 
и животновъдството, транспортни средства, хладилни камери, станции, 
стелки, вани и дезинфекционни бариери на ГПП.
Концентрация: 0,1ч-6%. Експозиция: 5-И 20 мин.

Съдържа корозионен инхибитор, осигуряващ защита срещу корозия при 
дезинфекция и почистване на метални медицински инструменти и повърх
ности, неръждаема стомана, каучук, пластмаса, плексиглас и др.

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА:
Глутарал;
НАС.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:
бактерицидно (вкл. 
микобактерицидно и MRSA); 
фунгицидно (вкл. Aspergillus 
versicolor, C. cladosporioides); 
пълно вирусоцидно 
(Poliovirus, Adenovirus, Rotavirus, 
HBV,HCV,HIV,H5N1,H1N1); 
спороцидно действие 
(Bacillus subtilis, C. difficile)

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Безцветна до бледожълта 
течност
pH: 6-7 (1% раб. р-р)

«
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СЕТШРШЕ® ЕХТРА М
Високоефективен течен концентрат без алдехиди, без аромат.

ВИСОКОСТЕПЕННА ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
И ПОЧИСТВАНЕ НА ВСИЧКИ МИЕЩИ 

СЕ ПОВЪРХНОСТИ
CETRIDINE® EXTRA КМ
Високоефективен течен концентрат без алдехиди.

Ill ** '

Високоаепенна дезинфекция на повърхности в помещения 
със завишен инфекциозен риск: операционни зали (операционни 
маси, поставки за хирургични инструменти и др. медицински пособия 
и материали, лампи и др.), зали за реанимация и интензивно лечение, 
хемодиализни зали, трансфузионни центрове, неонатологични и детски 
отделения, пневмо-фтизиатрични отделения, манипулационни, превър
зочни и други (кушетки, болнични легла, дюшеци с миещи се повърх
ности, плотове и др.).

Почистване и дезинфекция на всички видове миещи се повърх
ности (стени, подове, мивки, вани, тоалетни и др.), предмети в общата 
медицинска и стоматологична практика и външни повърхности на 
медицинска апаратура (ехографи, рентгенова апаратура, електрокар- 
диографи, апаратура за функционална диагностика, физиотерапевтична 
апаратура, вкл. външни и вътрешни стени на кувьози и др.).

Концентрация: 0,05-^2%. Експозиция: 5 минн-4 часа.

Щ ХАРАКТЕРИСТИКА: 1 АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: 1I  СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ: 1 I  ХАРАКТЕРИСТИКА: 1

£ Безцветна до бледо жълта ЧАС; бактерициден (вкл.Ш А) Жълта прозрачна течност
течност без аромат 

pH: 9,5-10,5

Триамин. туберкулоциден 
фунгициден (Calbicans) 
вирусоциден (HBV/HIV, 
Papova virus, Poliovirus Type 1, 
Influenza A virus H1N1)

слек аромат 
pH: 9,5-10,5

СИЯ HO ПОЧИСТВАЩО ДЕЙСТВИЕ И 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ОБЩИ МИЕЩИ СЕ 

ПОВЪРХНОСТИ

»  Почистване и дезинфекция на 
общи миещи се повърхности

S Течен дезинфекциращ и почистващ концентрат без алдехиди.

Дезинфекция и почистване на различни видове 
миещи се повърхности (стени, подове, плотове и 
др. в кабинети, болнични стаи, коридори, фоайета, 
общи помещения, чакални и др.) в здравни и 
лечебни заведения (детски отделения, отделения 
за алергично болни, неонатологични отделения, 
операционни зали, реанимационни зали и др. 
рискови отделения) чрез забърсване/обтриване 
с работен разтвор.

Подходящ за употреба в детски ясли, детски 
градини, училища, хотели, социални домове, 
обществени и административни сгради, 
заведения за обществено хранене, обекти за 
производство и търговия с храни, в ХВП, 
фармацевтичната и козметичната промиш
леност.

Не уврежда третираните повърхности.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:
ЧАС.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:
бактерициден 
фунгициден (Calbicans) 
вирусоциден

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Прозрачна червена течност

Притежава отлични почистващи способности и лек, приятен аромат.

Концентрация: 0,25^-0,75%. Експозиция: 30н-б0 мин. в зависимост от степента на инфекциозен риск.

Copyright ©  2015 HMI Со., Ltd. Всички права запазени.
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[СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:!I АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА:
бактерициден
туберкулоциден
фунгициден
вирусоциден

Глутарал;
ЧАС.

спороциден 1 ХАРАКТЕРИСТИКА:

■ 10кдГ Щ
Безцветна до 
бледожълта течност 
pH: 4 -5  (концентрат) 

5 -6 (1%  раб. р-р)

[СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:![  АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: ]
бактерициден 
туберкулоциден 
фунгициден 
вирусоциден (HBV/HIV)

Хлорамин

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Гранули
pH: 8-9 (1%  раб. р-р)

ШИРОКОСПЕКТЪРНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА МИЕЩИ СЕ 
ПОВЪРХНОСТИ И ОБОРУДВАНЕ

Течен дезинфекциращ и почистващ концентрат.
Дезинфекция и почистване на миещи се повърхности 
в здравни и лечебни заведения, санитарен фаянс, 
подови настилки (балатум, мозайка, мрамор)- 
чрез забърсване/обтриване.
Концентрация: 0,25ч-1,5%. Експозиция: 60н-120 мин.

HMI® PR0FIK
Подходящ и за дезинфекция на медицински инструменти, анестезио- 
логично оборудване, твърди и гъвкави ендоскопи, термолабилни 
материали, лабораторна стъклария, предмети за обслужване на 
болни, фризьоро-козметично оборудване и др. -  чрез потапяне.

КОНЦЕНТРИРАН 
ДЕЗИНФЕКЦИРАЩ И ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ TREFA SUPER
Високоефективен продукт, подходящ за употреба в инфекциозни, туберкулозни отделения и детски приемно- 
карантинни сектори. Не съдържа фосфати.
Почистване и дезинфекция на миещи се повърхности (фаянс, теракота, 
балатум, линолеум, метални плотове) на стени, подове и санитарни възли.
Подходящ за почистване и дезинфекция на прибори и съдове за хранене, 
болнично бельо, предмети за обслужване на 6олния;цистерни и резервоари, 
хладилни камери, хладилници и камиони, производствени инсталации и 
съоръжения в козметичната, фармацевтичната и ХВП; кофи за смет.

Притежава отлични почистващи свойства. 
Дава прозрачен разтвор в твърда вода без 
неприятна миризма.
За да се избегне прекалено силно разпенване, 
работният разтвор се приготвя като първо се 
поставя водата, а след това препаратът.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ: ■  АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА:
бактерицидно; 
туберкулоцидно; 
фунгицидно (С. albicans, 
Aspergillus niger); 
вирусоцидно ( HII,HBV, 
HOI, Poliovirus, Adenovirus, 
fioro virus, H1H1, H5H1); 
спороцидно (В. subtil is).

г л

Прекурсори; 
Пероцетна киселина, 
образуваща се in situ.

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Бял прах
pH: 9-10(1%  раб. р-р)

ВИСОКОЕФЕКТИВЕН ПРАХООБРАЗЕН КОНЦЕНТРАТ

Подходящ за употреба в неонатологични, детски и алергологични отделения, 
в здравни и лечебни заведения, обекти с обществено предназначение. Без фосфати.

За дезинфекция и почистване на всички видове миещи се 
повърхности (фаянс, теракота, балатум, линолеум, метални 
плотове, метал, стъкло, дърво) на стени, подове и санитарни 
възли в здравни и лечебни заведения, обекти за производство 
и търговия с храни, обекти с обществено предназначение.

Подходящ за дезинфекция на хирургичен и стоматологичен 
инструментариум, лабораторна стъклария, болнично бельо; 
фризьоро-козметично оборудване.

Н М Г  HYGIENE
Притежава отлични почистващи свойства и фин аромат. 
Не оказва вредно въздействие върху кожата. Приготве
ните работни разтвори не отделят вредни изпарения 
и неприятна миризма.
Протеините и замърсителите не оказват влияние върху 
биоцидната активност.
Концентрация: 0,25-н2%. Експозиция: 30н-120 мин.

*НМ| хлйгси-
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TABIDEZ56 ГРАНУЛИ И ТАБЛЕТКИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
С ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ШИРОКО ПРИЛОЖЕНИЕ

Биоцид с широк спектър на действие и приложение във вид на гранули или бързоразтворими таблетки.

Дезинфекция на миещи се повърхности, повърхности в контакт с храни, 
кухненска посуда, лабораторна стъклария, предмети за обслужване на 
пациенти, бели текстилни тъкани (бельо, работно облекло, дезинфекционни 
бариери, кофи за смет и др.
Концентрация: 2н-4 д /1 -^2  таблетки на 101 вода.
Експозиция: 5н-30 мин.

Намира приложение в дезинфекцията на питейна вода, 
вода в плувни басейни.

Предлага много удобна употреба чрез лесно и точно 
дозиране на бързоразтварящи се таблетки.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: ■  ХАРАКТЕРИСТИКА:
Троклозен натрий, 
дихидрат.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:
бактерициден
туберкулоциден
фунгициден
(С. albicans, A. niger) 
вирусоциден 
(HIV, HBV, Rota, Herpes) 
спороциден

Бели таблетки;
Гранули
pH: 5,5-7 (1% раб. р-р)

17

DANEX® SANISPRAY ЦЯЛОСТНА
ПОДДРЪЖКА

Киселинен концентрат за цялостно почистване, поддръжка и 
дезинфекция на санитарни помещения.

Един препарат за всички повърхности в санитарните помещения -  плочки, 
фаянс, мивки, вани, водопроводна арматура, стъкло.
Само с една операция отстранява без остатък отлагания от сапун, душ-гел 
и варовик, натрупващи се ежедневно.
Дезинфекция с бактерициден и фунгициден ефект. Премахва мухъл и 
плесени. При редовната употреба на препарата се предотвратява 
повторната им поява.
Придава сияен блясък на почистените повърхности и ароматизира.

Почистване и дезинфекция 
на санитарни помещения

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: I I ХАРАКТЕРИСТИКА:
Органична киселина; 
ЧАС.

Неоновочервена течност 
pH: 1±0,5 (концентрат)

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:
бактерициден
фунгициден

Почистване и дезинфекция с 
бактерициден и фунгициден ефект.

Основно и поддържащо почистване.

Високоефективни концентрирани продукти за основно почистване при упорити замърсявания 
и за поддържащо почистване и дезинфекция на санитарни възли, тоалетни чинии, писоари, 

бидета от фаянс, порцелан, хромирани повърхности, керамика и др.
С лекота отстраняват петна от ръжда, варовикови отлагания и други органични замърсявания. 

Освежаващо и ароматизиращо действие.
Не съдържат фосфати.

GREEN DANEX® 3SS5SS DANEX® WC
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>  Болнично бельо
»  Пране и дезинфекция на 

бельо и работно облекло

ТЕЧЕН ИЗБЕЛВАЩ ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ ЗА ВСИЧКИ БЕЛИ 
И ЦВЕТНИ ТЕКСТИЛНИ ТЪКАНИ, БЕЗ ВЪЛНА И КОПРИНА

HMI® PER0X АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА:

Пероцетна киселина, 
водороден пероксид.

Л

>

V

т>

ПРАНЕ С ЕНЗИМИ И ХИМИОТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ

DAN ЕХ® BRIGHT
АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА:
Прекурсори; 
Пероцетна киселина, 
образуваща се in situ.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:
бактерициден
фунгициден
вирусоциден (Polio type 2)

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Бял прах
pH: 10±0,5 (1% раб. р -р )

S t

ИЯ

Високоефективен прах за пране с ензими и активен кислород.
Химиотермодезинфекция на болнично бельо и спално бельо 
в здравни, социални и детски заведения, санаториуми, почивни 
станции и хотели.
Изключителен избелващ ефект при ниски температури.
Лек приятен аромат.

Високоефективен и екологичен 
продукт с отлични почистващи 
свойства. Без фосфати.

Концентрация: 1%. 
Експозиция: 30 мин.

СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:
бактерицидно, фунгицидно, 
туберкулоцидно,вирусоцидно 
и спороцидно.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА 
БОЛНИЧНО БЕЛЬО

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОВЪРХНОСТИ И 
ПОСУДА В КУХНИ, ХЛАДИЛНИ КАМЕРИ 

И СКЛАДОВЕ НАХРАНИ

TREFA SUPER
Прахообразен концентрат с широк дезинфекционен спектър.

Отлични почистващи 
свойства.

I  >S кподробно 
!сание:..........16

HMI Co., Ltd. разработи висококачествени продукти за професионалното изпиран
Представяме Ви нашата нова продуктова линия професионални висококонцентрирани 
течни перилни детергенти:
H M I®  S y n e r g y  -  перилна ситема със силен синергичен ефект, оптимизиране на 
разходите и висока прецизност на дозиране и управление на процесите.

www.hmi-company.com

НМГ n i»  S y n e r g y

Подходящ за употреба 
в кухненски офиси на 
отделения с повишен 

инфекциозен риск.

Copyright © 2015 HMI Co., Ltd. Всички права запазени.
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ВИСОКОЕФЕКТИВНА И БЪРЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
НА ПОСУДА И ПОВЪРХНОСТИ В ПРЯК 

КОНТАКТСХРАНИ

TABIDEZ56
Бързоразтворими таблетки и 
гранули с широк спектър и 
бързодействие. ч

Силно избелващо действие.

Подходящ за дезинфекция на 
кухненски съдове в инфекциозни 

и туберкулозни отделения.

i  ) Виж подробно 
I 1  описание:..........17

>  Кухненски сектор
»  Почистване и дезинфекция 

на посуда и повърхности, 
влизащи в контакт с храни

HMI® RODA АКТИВНА ДЕЗИНФЕКЦИЯ СРЩ У Avian Influenza А 
ПРИЧИНИТЕЛ НА„ПТИЧИ ГРИП"

Концентриран дезинфекциращ и почистващ продукт, ефикасен против специфична 
кухненска бактериална флора, за обезопасяване на храни в кухненските и складовите 
помещения.

Почистване и дезинфекция на миещи се повърх
ности (плотове, работни маси, хладилници) в
кухненски сектори на здравни заведения, складове и 
съоръжения за обработка и съхранение на хранителни 
продукти -  чрез забърсване/обтриване.

Дезинфекция на съдове и прибори
за хранене и приготвяне на храна -  
чрез потапяне.
Концентрация: 0,25+0,55%. 
Експозиция: 10+20 мин.

Биоцид, особено подходящ за ветеринарно-хигиенни цели: дезинфекция на критични места при 
отглеждане на птици и животни, дезинфекционни бариери на ГПП и др.

АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: |  СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:
НАС-смес. бактерициден 

фунгициден (С. albicans) 
вирусоциден
(HBV, Avian Influenza A, 
Newcastle Disease Virus)

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Безцветна течност 
pH: 6,5-7,5

RODASAN ИЗРАЗЕНО ТУБЕРКУЛОЦИДНО ДЕЙСТВИЕ ЗА 
ПОВЪРХНОСТИ, ПОСУДА И БЕБЕШКИ ПРИБОРИ

КОНЦЕНТРИРАН ТЕЧЕН ПОЧИСТВАЩ И ДЕЗИНФЕКЦИРАЩ ПРЕПАРАТ 
За почистване и дезинфекция на миещи се 
повърхности, влизащи в контакт с храни в
помещения, складове, хладилници и други 
съоръжения за обработка и съхранение на 
хранителни продукти в лечебни и здравни 
заведения, детски заведения,заведения за 
обществено хранене и обекти от хранително- 
вкусовата промишленост, биберони и бебешки 
шишета, прибори и съдове за хранене.

Дезинфекция на съдове и прибори за
хранене и приготвяне на храна, бебешки 
шишета и биберони -  чрез потапяне.

Концентрация: 1,5%.
Експозиция: 10 мин.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: |  СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ:

ЧАС; Нейоногенно ПАВ; 
Омекотител.

бактерицидно и 
фунгицидно действие

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Прозрачна течност 
pH: 8 - 9
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ЦЕЛОСТНО ХИГИЕННО (Ш К 1 Х А Н Е  
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ НУЖДИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕТЕРГЕНТИ И ДЕЗИНФЕКТАНТИ • УСТРОЙСТВА ЗА ПРЕЦИЗНО ДОЗИРАНЕ • ПРОФЕСИОНАЛНИ МАШИНИ 
ЗА ПОЧИСТВАНЕ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ • ХИГИЕННИ КОНСУМАТИВИ • ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА •
ИНДИВИДУАЛНИ ХИГИЕННИ И ДЕЗИНФЕКЦИОННИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ * КОНСУЛТАЦИИ И ОБУЧЕНИЯ •
ПРОФЕСИОНАЛНО ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ОБЕКТИ

О
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Experience &

ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД
5000 Велико Търново, ул."Никола Габровски"81 А, П.К. 369, тел./факс: (062) 634 609; 622 429 

e-mail: head_office@hmi-company.com
Ш  Ц  www.hmi-company.com
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