
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД
ОБЕКТ: „Доставка на дезинфекционни и почистващи препарати за обекти на ЦСУ и
структури на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” при Община Велико
Търново”

Д О Г О В О Р

На основание чл. 101е, алЛ от ЗОП /отм./ във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП /отм./
във връзка с § 18 от ПЗР на ЗОП

ЛС\
Днес . . . . . . . . . . . . 2 0 1 6  г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу ’’ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, с адрес: град 
Велико Търново, пл. “Майка България”, № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. 
ДАНИЕЛ ПАНОВ -  Кмет на Общината, от една страна,

и
2. „ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД, наричано по-долу 
“ИЗПЪЛНИТЕЛ“, със седалище и адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 81 А, 
тел: 062/622 429; 062/634 609, e-mail: head_office@hmi-company.com, ЕИК: 814181757, 
представлявано от Евгени Костадинов -  управител,
определен за изпълнител след проведена публична покана с № 9052226, от друга страна,

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 за обекти на ЦСУ и структури на дирекция 
„Образование, младежки дейности и спорт” при Община Велико Търново, по видове и цени 
съгласно ценовата оферта на Изпълнителя, неразделна част от този договор, по предварителна 
заявка 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, включени в неговия каталог/пълната ценова листа.

Чл.2. Настоящият договор се сключва за срок от 1 (една) година, считано от 
подписването му. Ако в рамките на този срок бъде достигнат прага по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП 
/отм./ -  66000.00 /шестдесет и шест хиляди/ лева без ДДС, заедно с други договори с аналогичен 
предмет, договорът се прекратява предсрочно.

II. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.З ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разплаща по единични цени, предложени в ценовия списък на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, приложен в офертата, като стойността на доставките за една година трябва
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да е по-малка от 66 000.00 /шестдесет и шест хиляди/ лева без ДДС, заедно с други договори 
с аналогичен предмет.

Чл.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на 
доставката в срок до 30 /тридесет/ дни след одобряване на фактурата и представяне на приемо- 
предавателния протокол. Фактурирането се извършва с данни на съответния разпоредител с 
бюджет, от който ще се извършва плащането - Приложение към настоящия договор.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Чл.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни поръчката в 
срок и без отклонения.

5.1 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.

Чл.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати договорената сума на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
след приемане на доставката в срока по чл. 4. Доставката се приема с двустранно подписан 
приемо-предавателен протокол.

Чл.7 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.

Чл.8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме доставеното, когато то отговаря на неговите 
изисквания.

8.1 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. Това не е 
необходимо, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е знаел за недостатъците.

8.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа сумата по чл.З при откриване на недостатъци и упражнява 
правата си по чл.16 от договора. Задържането на сумата при тези обстоятелства не е забава на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не следват нейните последици.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да:
9.1 да доставя качествени препарати и количества съобразно заявката.
9.2 да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в защита интересите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
9.3 да доставя заявените препарати съобразно посочения в офертата срок -  1 /един/ час 

от заявката.
9.4 да доставя дезинфекционни и почистващи препарати, предмет на договора в срок и 

съгласно изискванията и указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
9.5 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.
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Чл.Ю ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира за качеството и произхода на стоките предмет на 
доставката, като удостоверява произхода им с необходимите за целта документи.

Чл.11 Транспортните разходи по доставката са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.12 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в настоящия договор 
възнаграждение.

12.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие 
за осъществяване на доставката.

V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл.13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при забава по своя вина, дължи неустойка в размер на 1 % от 
стойността на забавената доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността 
на заявката. Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изплащането на цената на доставката. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и обезщетение за нанесените вреди и пропуснати 
ползи, ако те надхвърлят стойността на неустойката.

Чл.14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност по предявени искове за вреди причинени на 
трети лица поради недостатъци на доставените стоки.

Чл.15 При доставяне на дезинфекционни и почистващи препарати с качество по-ниско от 
договореното, или с лошо качество или на негодни дезинфекционни и почистващи препарати 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да заплати по-малко или да откаже да заплати стойността на 
доставката.

Чл. 16 При доставяне на дезинфекционни и почистващи препарати с качество по-ниско от 
договореното, независимо от правата си по чл.14 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да удържи неустойка 
в размер на 10 % от стойността на доставката.

Чл.17(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря, ако доставените препарати имат явни недостатъци, 
които намаляват тяхната цена или тяхната годност за обикновеното или 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.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си по ал. 2 на чл. 17 в срок указан от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При неизпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1 % 
върху стойността на забавената доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % 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 с последиците на чл. 18.

Чл. 18 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.19 В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекрати едностранно договора, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 10 % от стойността на извършените до 
момента доставки.
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Чл.20 Възложителят запазва правото си да търси обезщетение за вреди по общия ред, 
ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки.

Чл.21 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.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.22(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора:
1. ако се просрочи изпълнението на доставките с повече от 2 (два) дни
2. ако доставеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е толкова некачествено, че е невъзможно 

използването му по първоначално предназначение. Изпълнителят дължи заплащане на 
дължимите по договора неустойки в писмено определен от Възложителя срок

3. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извърши доставката на част или на цялото заявено 
количество в сроковете, договорени между страните;

4. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое друго свое задължение по договора.
5. при достигане на стойността по чл. 3 от договора.
6. Договорът може да се прекрати от Възложителя в случай, че при промяна в цените на 

придобиване/производство, предлагани от Изпълнителя, същите са неприемливи за пазарните 
условия към момента на изпълнението на договора и Възложителят не ги одобри. В този случай 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от 
сключването на договора и за други вреди по реда на Закона за задълженията и договорите и 
Търговския закон.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно при изтичане на срока му 
съгласно чл. 2 от същия.

Чл.23 В случай на неизпълнение или системно просрочване на доставките Възложителят 
прекратява договора без предизвестие.

Чл.24 Настоящият договор може да бъде прекратен:
1. с изпълнение на всички задължения на страните;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на доставката
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, 

възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

Чл.25 Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на 
друга клауза или на договора като цяло.

Чл.26 За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство на Република България.

Чл.27 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, както и за всички въпроси, 
неуредени в този договор се прилага Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и 
действащото в Република България законодателство. При непостигане на съгласие спорът се 
отнася за решаване пред компетентния съд.
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Неразделна част от договора са списъци с обектите на ЦСУ и дирекция ОМДС, Данни, за 
фактура, както и представената оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Настоящият договор/се състави в два еднообразни екземпляра.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
инж.ДАНИЕЛ ПАНОВ 
/Кмет на Община Велико Търнрво/

Съгласуван с:
Десислава Йонкова 
Директор на дирекцйя УПравна”

Надя Петрова:
Директор на дире/ция ОСОП

/
Пенка Игнатова
Директор на дирекция ОМДС

Росица Димитрова 
Директор дирекция „СДЗ”

Павлинка Калбанова 
7 Гл.счетоводител ци^екция О ЛДС £

Анка Г  анева
Гл. счетоводител Д СУ

ИЗПЪЛНИХ %
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ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящата оферта е подадена от „ХИГИЕННО -  МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ 
ЕООД

и подписано от Евгени Костадинов, ЕГН

в качеството му на Управител

^  HYGIENE MEDICAL INDUSTRY Co., Ltd.
81A N.Gabrovski St.; 5000 VelikoTurnovo; Bulgaria; tel./fax +359 /62/ 622 429; tel. +359 /62/ 634 609;

VAT No. BG814181757; email: head_office@hmi-company.com; http:// www.hmi-company.com

Уважаеми членове на Комисията,
1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: Доставка на 
дезинфекционни и почистващи препарати за обекти на ЦСУ и структури на дирекция 
„Образование, младежки дейности и спорт” при Община Велико Търново” при условията, 
посочени в публичната покана и приети от нас.

2. Приемаме да се считаме обвързани от предложенията направени с офертата, до изтичане на 2 
/два/ месеца (не по-малък от 2 месеца), считано от крайния срок за получаване на офертата.

3. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с 
направените от нас предложения в срок от 1 /една/ година. Ако преди изтичане на този срок бъде 
достигнат прага по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП -  66000.00 /шестдесет и шест хиляди/ лева без ДДС, 
договорът се прекратява предсрочно.

4. Срок за доставка след заявка: до 1 /един/ час.

Техническо предложение, съдържащо предлаганата организация за изпълнението, 
план/подход за организацията и реализация на работите:

С настоящото представяме нашето предложение за участие в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка е предмет: „Доставка на дезинфекционни и почистващи препарати за 
обекти на ЦСУ и структури на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” при 
Община Велико Търново”
ЗА НАС
„ХИГИЕННО -  МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД е предприятие, създадено през 1994 
година с основен предмет на дейност производство на биоцидни и почистващи препарати за 
здравеопазването, хранително-вкусовата промишленост, обществени и социални заведения, 
хотели. От създаването си компанията инвестира в проучване и разработване на нови продукти 
и услуги, производство и дистрибуция, информационни технологии и човешки ресурси, за да 
може успешно и своевременно да отговори на променящите се пазарни потребности. 
Компанията е сертифицирана по стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 
18001:2007.
АНГАЖИРАНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНИТЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
„ХИГИЕННО -  МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД разполага със следните материални и 
човешки ресурси: собствена складова база от 600 кв.м. в град Велико Търново, в която се 
съхраняват абсолютно всички продукти, които компанията произвежда и са обект на настоящата

.iso. -iso, -iso. OHSAS .• SA-.
Ц 9001 Ц 51400! S £ 13485 v v 18001 S 5  8000 S
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поръчка. Наличностите се определят на база потребление в минал период плюс прогнозни 
ръстове, които компанията очаква.

Собствени товарни транспортни средства -  виж приложение Декларация на транспортните 
средства на разположение на участника.

ERP (Enterprise Resource Planning) система -  интегрирано софтуерно приложение, 
осигуряващо ефективно управление на всички процеси (дейности) в компанията, свързани с 
продажби и маркетинг, складово стопанство, доставки, финанси и счетоводство, планиране, 
производство, бизнес анализи и други.

Фокусът на човешките ресурси на компанията е насочен към постоянното осигуряване на 
добавена стойност на клиентите чрез ефикасно, качествено и бързо изпълнение на 
задълженията и отговорностите им. Ние, в „ХИГИЕННО -  МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” 
ЕООД, вярваме, че работата, която всеки човек върши, трябва да му доставя удоволствие, 
защото само тогава се постигат резултати над очакваните от нашите клиенти. За целта всеки 
служител трябва да притежава необходимите качества и талант. Когато открием такива 
служители, финансовата мотивация, която им предлагаме, надвишава средното ниво за бранша. 
Те преминават необходимите обучения за длъжността, която ще изпълняват и ако покриват 
нашите стандарти, се опитваме да ги ангажираме с достатъчно работа, която допълнително да 
ги стимулира и да им даде шанс за изява, развитие и допълнителни финансови облаги. 
Организационни възможности и метод на работа.
След подписване на договор с клиент, специалист продажби еднократно въвежда договорената 
ценова листа в ERP системата, по този начин не се налага при всяка поръчка от клиент да се 
търси договорените цени, начин на плащане и падеж на плащане, а те се зареждат автоматично 
за всеки клиент (така се избягва и човешкия фактор от грешно въвеждане на цена). Всеки 
клиент може да подава поръчките си по факс, имейл, или телефон. Веднъж подадени те 
своевременно се въвеждат в ERP системата от специалист продажби на компанията, задава се 
краен срок (дата и час) за подготовка и автоматично се пускат за подготвяне в склада с готова 
продукция. Складовите работници потвърждават подготовката на всяка една поръчка, след 
което тя се експедира към клиента. Благодарение на гореописаните процеси на работа, 
Хигиенно-Медицинска Индустрия ЕООД гарантира на своите клиенти: ефикасност, бързина, 
своевременност и качество при извършването на доставки.
Възможностите за доставка до обект на Община В.Търново на Хигиенно-Медицинска 
Индустрия ЕООД са до 60 минути след подаване на поръчка, а при спешност до 30 минути. 
Доставките се извършват със собствени превозни средства, като за регион В. Търново са 
назначени двама шофьори, които напълно обезпечават региона и града. Координацията на целия 
процес (приемане на поръчка -  доставка до обект) се извършва от специалист продажби. За 
настоящата поръчка това са:
Петя Милкова -  0887835779, email: head office@hmi-company.com. тел: 062 /634609, факс: 
062/622429 '

Дата: 11.04.2016 г. Евгени Костадинов

/ подпис и иечатЛД
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ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За обществена поръчка с предмет: Доставка на дезинфекционни и почистващи
препарати за обекти на ЦСУ и структури на дирекция „Образование, младежки дейности 
и спорт” при Община Велико Търново”

ОТ: „ХИГИЕННО -  МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ“ ЕООД

с адрес: гр. Велико Търново, община Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 81А 

тел.: 062 62 24 29, факс: 062 63 46 09, e-mail: head_office@hmi-company.com,

ЕИК: 814181757,

Регистрация по ЗДДС: да 

Разплащателна сметка:

IB AN

BIC

Банка:

Адрес на банката:

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената чрез 
публична покана обществена поръчка с предмет: „Доставка на дезинфекционни и 
почистващи препарати за обекти на ЦСУ и структури на дирекция „Образование, 
младежки дейности и спорт” при Община Велико Търново”

Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поемаме ангажимент да изпълним задачата в срок.

1. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева по следната 
банкова сметка:

2. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури.

3. Предлагано възнаграждение за услугата - по единични цени за видовете 
дезинфекционни и почистващи продукти съгласно Техническата спецификация.

ISO ,  ISO ISO „  OHSAS ^  SA
5 9001 5 5140015 5134855 5 180015 5 8000 5
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Видове дезинфекционни и почистващи препарати и продукти за нуждите на обектите на 
ЦСУ и структурите на дирекция ОМДС в Община Велико Търново

ПРОДУКТ ОПАКОВКА
ЦЕНА 

/ЛЕВА БЕЗ ДДС/ за 
опаковка

ПОЧИСТВАНЕ И  ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОВЪРХНОСТИ
Препарат за почистване и дезинфекция на 
повърхности без алдехиди 
HMI УНИ S

бут. 1 кг с дозатор 15,15 лв.

Препарат за почистване и дезинфекция на 
повърхности без алдехиди 
HMI УНИ S

туба 5 кг 65,25 лв.

Препарат за почистване и дезинфекция на 
повърхности с алдехиди 
HMI ПРОФИК

бут. 1 кг с дозатор 16,20 лв.

Хлорни таблетки 
HMI ТАБИДЕЗ 56

кофа 4.5 кг 104,49 лв.

Хлорни таблетки 
HMI ТАБИДЕЗ 56

кутия 0.450 кг 10,45 лв.

Гранулат-хлорен препарат 
HMI ТАБИДЕЗ 56

кофа 1 кг 15,15 лв.

ХИГИЕННА £ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ
Хигиенизиращ препарат - антисептик на 
алкохолна основа с хлорхексидин 
HMI СКРУБ AL

бут. 0.750 л 7,00 лв.

Течен сапун дезинфектант на основа ЧАС 
HMI ПРОФИ ЛИ

бут. 0.750 л 4,90 лв.

Течен сапун дезинфектант на основа ЧАС 
HM IПРОФИДИ

туба 5 кг 26,50 лв.

ПОЧИСТВАНЕ И  ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА КУХНЕНСКИ БЛОК
Концентрат за почиствани и дезинфекция 
без алдехиди, феноли и хлор 
IIIY1I РОДА

бут. 1 кг с дозатор 12,50 лв.

Концентрат за почиствани и дезинфекция 
без алдехиди, феноли и хлор 
H.MI РОДА

туба 5 кг 54,75 лв.

Ефервесцентни хлорни таблетки 
HMI ТАБИДЕЗ 56

Кофа 1 кг 17,00 лв.

ПОЧИСТВАНЕ ИДЕЗИ НФЕКЦИЯНА САНИТАРЕН ФАЯНС
Препарат за почистване и дезинфекция на 
санитарен фаянс 
GREEN DANEX

бут. 0.400 л 3,95 лв.

Препарат за почистване и дезинфекция на 
санитарен фаянс 
GREEN DANEX

туба 5 кг 41,25 лв.

mailto:head_office@hmi-company.com
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ПОЧИСТВАНЕ НА ФАЯНС, TEPAKOT, НАСТИЛКИ, САНИТАРЕН ФАЯНС, ДУШ  БАТЕРИИ,
ИНОКС, ХР.НИКЕЛОВИ ПОВЪРХНОСТИ

Препарат за почистване на фаянс, теракот, 
настилки, санитарен фаянс, душ батерии, 
инокс, хр. никелови повърхности 
DANEX CERAMICA

бут. 1 кг с дозатор 5,25 лв.

Препарат за почистване на фаянс, теракот, 
настилки, санитарен фаянс, душ батерии, 
инокс, хр. никелови повърхности 
DANEX CERAMICA

туба 10 кг 49,50 лв.

Препарат за ръчно и машинно почистване на 
твърди повърхности 
H M I PERIL

бут. 1 кг с дозатор 5,30 лв.

Препарат за ръчно и машинно почистване на 
твърди повърхности 
H M I PURIL

туба 10 кг 51,00 лв.

Кислол бут. 1 л 0,70 лв.
Белина бут. 1 л 0,85 лв.
Гел за санитарен фаянс, инокс, душ батерии 
DANEX EXPERT

бут. 0.600 кг 3,20 лв.

ПОЧИСТВАНЕ НА СТЪКЛЕНИ И  ЕЛАДКИ ПОВЪРХНОСТИ И  ОФИС ТЕХНИКА
Препарат за почистване на стъклени и 
гладки повърхности и офис техника 
DANEX GLASS EXPERT UNIVERSAL

бут. 0.750 л с пулверизатор 2,40 лв.

Препарат за почистване на стъклени и 
гладки повърхности и офис техника 
DANEX GLASS EXPERT UNIVERSAL

туба 10 л 26,00 лв.

ПОЧИСТВАНЕ НА ФУРНИ, ГРИЛОВЕ, ПЕЧКИ И  СКАРИ
Препарат за почистване на фурни, грилове, 
печки и скари 
H M I OVENLORD

бут. 0.500 кг с пулверизатор 4,35 лв.

Препарат за почистване на фурни, грилове, 
печки и скари 
H M I OVENLORD

туба 10 кг 60,50 лв.

ПОДДРЪЖКА НА ТЕКСТИЛНИ ПОДОВЕ И  ПОВЪРХЧОСТИ
Почистващ препарат /концентрат/ за 
текстилни подове и повърхности 
H M IRU PASL

бут. 1 кг 7,55 лв.

Почистващ препарат /концентрат/ за 
текстилни подове и повърхности 
H M I RUPAS L

туба 10 кг 72,50 лв.

ТЕЧНИ САПУНИ, ПРАХ ЗА ПРАНЕ ИДЕТЕРГЕЕ ТИ
Крем сапун за ръце и тяло 
BULIX течен сапун

бут. 0.750 л 3,25 лв.

Крем сапун за ръце и тяло 
BULIX течен сапун

туба 5 кг 16,25 лв.
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Концентриран препарат за ръчно измиване 
на посуда 
DANEXPLUS

бут. 1 кг 2,25 лв.

Препарат за ръчно измиване на съдове и 
прибори за хранене 
DANEXPLUS

бут. 1 кг 2,25 лв.

Препарат за измиване на съдове и прибори 
за хранене, щадящ кожата на ръцете с 
лавандулов аромат 
DANEX PLUS LAVENDER

бут. 1 кг 2,25 лв.

Препарат /прах за пране/ за 
химиотермодезинфекция с активен 
кислород и ензими

DANEX BRIGHT

кофа 5 кг 26,50 лв.

Синтетичен прахообразен перилен препарат 
DANEX LUX

опаковка 1 кг 2,80 лв.

Синтетичен прахообразен перилен препарат 
DANEXLUX

чувал 20 кг 56,00 лв.

ПОЧИС1ГВАЩИ ПРЕПАРАТИ
Почистващ препарат за повърхности 
H M I RADOPAL

бут. 1 кг 5,95 лв.

Почистващ препарат за повърхности 
H M I RADOPAL

туба 10 кг 55,00 лв.

Универсален обезмаслител 
DANEX MAGICO

бут. 0.500 кг 3,20 лв.

Универсален обезмаслител 
DANEX MAGICO

туба 10 кг 45,00 лв.

Препарат дезинфектант за почистване на 
санитарни помещения /киселинен/ 
DANEX SANISPRAY

бут. 1 кг 11,89 лв.

Препарат /концентрат/ за почистване на 
санитарни помещения /киселинен/ 
DANEX SANISPRAY

туба 5 кг 49,75 лв.

Бързодействащ препарат за стъкла 
DANEX GLAZER

бут. 0.500 л 3,50 лв.

Течен сапун на пяна 
H M I ESPUMA

бут. 1 кг 4,50 лв.

Течен сапун на пяна 
H M I ESPUMA

туба 10 кг 38,00 лв.

ПРЕПАРАТИ 3/ СЪДОМИЯЛНИ МАШИНИ
Течен силно концентриран измиващ 
детергент за професионални съдомиялни 
машини
H M I ADAMANT Р

туба 25 кг 71,25 лв.

J. ISO % ,, ISO ,  ISO ^  OHSAS J  SA
5  9001 \  S 14001^  £13485$  £  180015 £  8000 £

C e r t i f i e d  C o m p a n y

mailto:head_office@hmi-company.com
http://www.hmi-company.com


HYGIENE MEDKflL INDUSTRY Co., Ltd.
81A N.Gabrovski St.; 5000 Veliko Turnovo; Bulgaria; tel./fax +359 /62/ 622 429; tel. +359 /62/ 634 609;

VAT No. BG814181757; email: head_office@hmi-company.com; http://www.hmi-company.com

Силно концентриран, течен, киселинен, 
изплакващ и полиращ препарат за 
професионални съдомиялни машини

HMI RINSE HW

туба 20 кг 94,00 лв.

ТРЕТИРАНЕ НА ВОДА В ПЛУВНИ БАСЕЙНИ
Концентриран препарат за дезинфекция на 
питейна вода и вода в плувни басейни 
HMI CLORIDEZ

туба 20 л 58,00 лв.

Концентрат с изсветлител за обработка на 
вода срещу алти и накип 
HMIALGI 55

туба 10 л 66,00 лв.

Препарат -  регулатор за увеличаване pH на 
води
HMI REGULATOR PH PLUS

кофа 4 кг 12,00 лв.

Препарат -  регулатор за намаляване pH на 
води
HMI REGULATOR PH MINUS

туба 10 л 30,00 лв.

Хлорни таблетки - бавен хлор 
HMI FORTEDEZ 90

кофа 5 кг 51,00 лв.

Мултифункционални таблетки, 200 г 
Мултифункционални таблетки

бидон 50 кг 500,00 лв.

Концентриран течен препарат за уедряване 
на дребните частици и избистряне на водата 
HMI COAGULANT

туба 10 кг 30,00 лв.

Реактиви за тестер 
PH TESTER

брой 12,00 лв.

БИОПРОДУКТИ
Течен препарат за отстраняване на миризми 
в канали и тръбни системи 
BIOFORCE DMC

бут. 1 л 24,00 лв.

Биологично активен препарат за 
биологично отстраняване на миризми 
BIOFORCE MCR

бут. 0.500 л 5,95 лв.

ХИГИЕН НИ КОНСУМАТИВИ

Асортимент Брой в транспортна 
единица

Цена за единица 
изделие в лв. без ДДС

ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ
Тоалетна хартия 60 гр.,ролки, бяла, 
целулозна
HMI Тоал.хартия 60 г ролки, целулозна

48 13,44 лв.

Тоалетна хартия 400 гр., целулозна, бяла 
HMI Тоал.хартия 400 г, целулозна, бяла

12 19,20 лв.

Тоалетна хартия 400 гр., рециклирана 
HMI Тоал.хартия 400 г, рециклирана

12 12,60 лв.

M s c 4  , - i s o , a OHSAS k.-SA .^
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КЪРПИ 3А РЪЦЕ
Кърпи за ръце V-сгъвка, целулозни, бели, 
200 бр./пачка
HMI Кърпи за ръце V-сгъвка, 2 пласта 
100% целулоза, 22x22

20 41,00 лв.

Кърпи за ръце V-сгъвка, рециклирани, 
200 бр./пачка
HMI Кърпи за ръце V-сгъвка, 
рециклирани -  200 бр./пачка

20 23,00 лв.

Кухненска ролка 800 гр., целулозна, бяла 
HMI Кухненска ролка 800 г, целулозна, 
бяла

6 21,00 лв.

Кухненска ролка 800 гр., рециклирана 
HMI Кухненска ролка 800 г, рециклирана

6 11,70 лв.

САЛФЕТКИ
Салфетки 33x33 ресторантски, целулозни, 
бели, 2000 бр.
HMI Салфетки 33x33 ресторантски, 
целулозни, бели, 2000 бр.

1 13,80 лв.

ДИСПЕНСЪРИ
Диспенсър за хартиени кърпи за ръце 
HMI SIMPRO диспенсър за харт.кърпи за 
ръце

1 21,00 лв.

Диспенсър за тоалетна хартия джъмбо 
ролки, малък
HMI SIMPRO диспенсър за 
т.харт.джъмбо ролки,малък

1 21,00 лв.

Диспенсър за хартиени кърпи за ръце C-V- 
folded
HMI SIMPRO диспенсър за харт.кърпи за 
ръце C-V-folded

1 23,00 лв.

Диспенсър за наливен сапун на пяна 500 мл, 
бял
HMI SIMPRO диспенсър за наливен 
сапун на пяна 500 мл, бял

1 23,00 лв.

Диспенсър за течен сапун 500 мл, бял 
HMI SIMPRO диспенсър за течен сапун 
500 мл, бял

1 21,00 лв.

ХИГИЕННО-САНИТАРНИ МАТЕРИАЛИ
Чували за смет 35 литра 30 бр. 1 1,04 лв.
Чували за смет 80 литра 20 бр. 1 1,29 лв.
Чували за смет 130 литра 10 бр. 1 1,43 лв.
Домакински гъбички с канал 1 1,60 лв.

Общ сбор от посочените единични цени за продуктите
без ДДС: 2236,28 ЛВ.

„.. ISO „  ISO ^ ^  ISO OHSAS s  SA
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Забележка: Участникът в процедурата трябва да предложи цени по всяка номенклатурна 
единица от ценовата оферта, като предлаганите препарати трябва да отговарят по вид и 
опаковка на изискванията на Възложителя.
В ценова оферта трябва да се посочат и търговските наименования на продуктите, които се 
предлагат.

3.1. Число, получено от сбора на предложените единични цени за видовете 
дезинфекционни и почистващи продукти съгласно Техническата спецификация: 2236,28 
лв. /две хиляди двеста тридесет и шест лева и 28 стотинки/ без ДДС

3.2 Приложение: пълна ценова листа и каталог на предлаганите от участникът дезинфекционни 
и почистващи препарати

- Срок за плащане на поръчката 30 /тридесет/ дни след одобряване на фактурата.

4. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без 
ДДС. При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема 
предвид изписаното с думи.

Посоченото възнаграждение включва: всички разходи по доставката без ДДС франко 
складове на обектите включени в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
,,Доставка на дезинфекционни и почистващи препарати за обекти на ЦСУ и структури на 
дирекция „ Образование, младежки дейности и спорт” при Община Велико Търново”

^  HYGIENE mm INDUSTRY Co., Hi
81A N.Gabrovski St.; 5000 VelikoTurnovo; Bulgaria; tel./fax +359 /62/ 622 429; tel. +359 /62/ 634 609;

VAT No. BG814181757; email: head_office@hmi-company.com; http://www.hmi-company.com
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