
Документация за участие в обществена поръчка - публично състезание, с предмет: „Доставка на научна апаратура, лабораторни консумативи и пособия за лабораторна работа, за нуждите на структурните 
звена на Селскостопанска академия София, за изпълнение на проекти по Национални научни програми „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот” и „Опазване на околната среда и 

намаляване риска от неблагоприятни явления и природни бедствия” на Министерство на образованието и науката, по 7 обособени позиции    

 

IV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

(Минимални технически изисквания) 

 

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С  

 

ПРЕДМЕТ: „Доставка на научна апаратура, лабораторни консумативи и пособия за лабораторна работа, за нуждите на 

структурните звена на Селскостопанска академия София, за изпълнение на проекти по Национални научни програми „Здравословни 

храни за силна биоикономика и качество на живот” и „Опазване на околната среда и намаляване риска от неблагоприятни явления и 

природни бедствия” на Министерство на образованието и науката, по 7 обособени позиции 

 

Поръчката се осъществява в рамките проекти по Национални научни програми „Здравословни храни за силна биоикономика и 

качество на живот” и „Опазване на околната среда и намаляване риска от неблагоприятни явления и природни бедствия” на 

Министерство на образованието и науката. 

Поръчката е разделена на 7 обособени позиции съгласно изискванията на чл.46, ал.1 и ал.2 от ЗОП, както следва:  

 

• Обособена позиция № 1 – Доставка на лабораторни пластмасови консумативи. 

• Обособена позиция № 2 – Доставка на  консумативи и пособия за лабораторна работа.  

• Обособена позиция № 3 – Доставка на лабораторни везни. 

• Обособена позиция № 4 – Доставка на GPS устройства; 

• Обособена позиция № 5 – Доставка на преносим инструмент за измерване съдържанието на хлорофил. 

• Обособена позиция № 6 – Доставка на колориметър.  

• Обособена позиция № 7 – Доставка на микроскоп.  

 

Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности: 
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Стр.2 от20 

� доставка до мястото на доставка, за всяка обособена позиция  описана по-долу. 

� гаранционно обслужване на доставената техника за Обособени позиции №№ 4, 5, 6 и 7 и доставката на необходимите части и 

материали, в рамките на гаранционния срок. Гаранционният срок на техниката следва да бъде не по-кратък от 1 (една) година, считано от 

датата на подписване на Приемателно-предавателния протокол. 

� Изисквания към продуктите от Обособени позиции №1 и №2: 1. Доставените изделия трябва да бъдат в оригинални, с ненарушена 

цялост, затворени опаковки, с оригинални етикети на фирмата – производител; 2. Срокът на годност на всички продукти към датата на всяка 

доставка следва да бъде не по-малък от 70 (седемдесет) на сто от обявения от производителя; 3. Всички продукти задължително трябва да бъдат 

придружени със сертификат, издаден от фирмата - производител, в който да има посочени: дата на производство, срок на годност; 4. 

Предлаганите от участника разфасовки трябва да са съобразени с посочените в техническата спецификация на възложителя. В случай на 

предложение от страна на участника, което се отличава от посоченото в техническата спецификация като обем на разфасовката, е необходимо 

оферираните брой опаковки да бъдат по-малки и кратни на зададените от възложителя, като общото количество на дадения продукт по 

спецификацията се запази. 

� Изисквания към оборудването / техниката от Обособени позиции №№ 4, 5, 6 и 7  

 

Предложенията за доставка трябва да бъдат с параметри идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в техническата спецификация. 

Участниците се задължават да извършат транспортно опаковане по подходящ начин, съобразен с вида и начина на доставката до 

мястото на изпълнение, осигуряващ защита срещу липси и увреждане.  

Доставката и товаро-разтоварната дейност се извършват от фирмата доставчик, като разходите са за негова сметка. 

 

Място на изпълнение на поръчката 

Структурните звена, за които са предназначени доставките са: 

№ по 

ред 
Структурни звена на ССА/научни институти Адрес 
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1 АБИ - Агробиоинститут Агробиоинститут гр. София, бул. Драган Цанков" №8 

2 ИЗК - "Марица" 
Институт по зеленчукови култури "Марица" гр. Пловдив, ул. "Брезовско 

шосе" №32 

3 ИЗ - Институт по земеделие гр. Карнобат Институт по земеделие гр. Карнобат, ул. "Индустриална" №1 

4 ИЗ - Институт по земеделие гр. Кюстендил Институт по земеделие гр. Кюстендил ул. Софийско шосе 

5 ИПК - Институт по полски култури гр. Чирпан Институт по полски култури гр. Чирпан, бул. "Георги Димитров" № 2 

6 ИЦ Кнежа Институт по царевицата гр. Кнежа 

7 
ИРГР - Институт по растителни генетични 

ресурси гр. Садово 
Институт по растителни генетични ресурси гр. Садово "Дружба" № 2 

8 
ИККХ - Институт по консервиране и качество 

на храните гр. Пловдив 

Институт по консервиране и качество на храните гр. Пловдив, бул. "Васил 

Априлов" № 154 

9 
ИКХТ София - Институт по криобиология и 

хранителни технологии гр. София 

Институт по криобиология и хранителни технологии гр. София, бул. 

"Черни връх" №53 

10 ИПАЗР "Пушкаров" 
Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола 

Пушкаров" гр. София, ул. "Шосе Банкя" №7 

11 Институт по овощарство Пловдив Институт по Овощарство – Пловдив, 4004 Пловдив, ул. „Остромила” 12 

12 
Добруджански земеделски институт Генерал 

Тошево  

Добруджански Земеделски Институт – Генерал Тошево, гр. Генерал 

Тошево, 9521 

 

Предложението на участника относно сроковете за изпълнение на съответните дейности, предмет на настоящата поръчка, следва да е 

съобразено със следните изисквания: 

-  Срокът за извършване на доставката е до 60 (шестдесет) календарни дни от сключване на договора за изпълнение, но не по-рано от 

изпълнение на всички поети от Страните задължения.  
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- Гаранционният срок за доставената апаратура не може да бъде по-кратък от 12 месеца. За доставените лабораторни пособия и 

консумативи, гаранционният срок следва да е не по-кратък от гаранционния срок на производителя. Гаранционното обслужване, посочено в 

техническите предложения на съответните изпълнители започва да тече от датата, следваща датата на подписване на двустранния протокол за 

доставка. Участник, който предлага по-кратък срок ще бъде отстранен и няма да бъде допуснат до оценяване. 
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Обособена позиция № 1: ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ ПЛАСТМАСОВИ КОНСУМАТИВИ с обща прогнозна стойност 4279.00 лв. 

без ДДС 

 

Институт Продукт Технически характеристики 

Мярна 

единица 

(опаковка) 

Количест
во 

 

Ед. цена, 

лв., без  
ДДС 

 

Обща 

цена, лв., 

без  ДДС 

АБИ Епруветки 
Пластмасови центрофужни епруветки 

с обем 1.5 милилитра 

Опаковка от 

1000 бр. 
1   

АБИ Епруветки 
Пластмасови центрофужни епруветки 

с обем 2.0 милилитра 

Опаковка от 

1000 бр. 
1   

АБИ PCR плаки, 96 гнезда PCR плаки, 96 гнезда 
Опаковка от 

100 бр. 
1   

АБИ Връхчета за пипети 
Бели връхчета за пипети до 1-10 

микролитра 

Опаковка от 

1000 бр. 
3   

АБИ Връхчета за пипети 
Жълти връхчета за пипети 20-200 

микролитра 

Опаковка от 

1000 бр. 
3   

АБИ петри  Петри ф90мм стерилни 
Опаковка от 

500 бр. 
8   

АБИ Връхчета за пипети 
Бели връхчета за пипети до 1-10 

микролитра 

Опаковка от 

1000 бр. 
1   

АБИ Връхчета за пипети 
Жълти връхчета за пипети 20-200 

микролитра 

Опаковка от 

1000 бр. 
2   

АБИ Връхчета за пипети 
Сини връхчета за пипети 200-1000 

микролитра 

Опаковка от 

1000 бр. 
3   

ИЗК Епруветки 
Центрофужни епруветки 50мл, PP, 

нестерилни 

Опаковка от 

500 бр. 
1   

ИЗК Епруветки 
конични, стерилни, градуирани, стоящи, 

индивидуално опаковани- 0.30лв/бр 
бр. 100   

ИЗК 
Кутии за съхранение на 

епруветки   

Кутии за съхранение на епруветки – от РР, с 
размери 71 x 153 x 53 mm, 100 гнезда, зелени 

бр. 10   
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ИЗК Епруветки PCR епруветки 0,2 Ml 
опаковка  1000 

бр. 
1   

ИЗК Епруветки Епендорфепруветки- 1,5 mL  
опаковка 1000 

бр. 
1   

ИЗК Типчета за пипета 
Типчета за автоматична пипета жълти –10-

200 µl   

опаковка 1000 

бр. 
2   

ИЗК 
Петриеви блюда за 

еднократна употреба 

Петриеви блюда от високопрозрачен 

полистирен;  90мм х 14мм. стерилни, 

еднократни, гладки (без вътрешни или 

външни разделители);  до  20  бр. в опак 

бр. 600   

ИЗК Статив за епруветки 
Статив за епруветки с големина на отвора 2 

см 
бр. 2   

Карнобат Цилиндър 
Цилиндър мерителен от полипропилен 100 

мл;  
бр 5   

Карнобат Цилиндър 
Цилиндър мерителен от полипропилен 250 

мл;  
бр 4   

Карнобат Цилиндър 
Цилиндър мерителен от полипропилен 500 

мл;  
бр 3   

Карнобат Блюдо "Петри" пластмасови Блюдо "Петри" пластмасови 90 мм,  бр 1000   

Кюстендил Микробюрета 
Бюрета ‘микро’, с правкран, 5 

мл.,градуировка 0,020 мл. 
 бр. 1   

Чирпан 
Пластмасова кутия за 

съхранение 
Пластмасова кутия за съхранение Clipper L, 

с капак, прозрачна, 30-35 л   
бр 5   

Чирпан Блюдо "ПЕТРИ" Гамастерилност, диаметър 90mm бр 100   

Чирпан 

ЦИЛИНДЪР - мерителен, 

градуиран с тапа и 

пластмасоваоснова 

7562 0025, Обем 25 мл, Точност 0.5, 

Градуировка 0.5, d 21.3 мм, h 160 мм,  
бр.  6   

Кнежа Фунии от РР Фунии от РР размер ф 60 мм,  бр 80   
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Кнежа Статив за епруветки 

Статив за епруветки размер ф 20 мм от РР, 

кръгли отвори - 4х10 гнезда, Делталаб W-

016,  

бр 6   

Кнежа 
Наконечници за автоматични 

пипети 

Наконечници за автоматични пипети от 5 до 

200 µl жълти 

Опаковка от 

1000 бр. 
1   

Кнежа 
Микроепруветки с капаче 
тип Eppendorf-градуирани 

Микроепруветки с капаче тип Eppendorf-

градуирани - 1.5 мл,оп.500 бр - 200400P 

Опаковка от 

500 бр. 
1   

Кнежа 
Микроепруветки тип 

Епендорф 

Микроепруветки тип Епендорф градуирани 

DNASE RNASE free - 2 мл, оп.500 бр, 

Делталаб 4092.7N,  

Опаковка от 

500 бр. 
1   

Кнежа Реактивни шишета от РР 
Реактивни шишета от РР 25 мл, Витлаб 

100494,  
бр 40   

Кнежа Фунии РР Фунии РР ф 60mm бр 80   

Кнежа Реактивни шишета РР Реактивни шишета РР 250 ml бр 80   

ИККХ-

Пловдив 

НАКРАЙНИЦИ за 

автоматични пипети 

НАКРАЙНИЦИ за автоматични пипети 

ВОЕ 9600650 1 - 5 мл 

Опаковка от 

300 бр. 
1   

ИККХ-

Пловдив 

НАКРАЙНИЦИ за 

автоматични пипети 

НАКРАЙНИЦИ за автоматични пипети 

Kartell 961-04, 100 - 1000 µл 

Опаковка от 

1000 бр. 
1   

ИККХ-

Пловдив 
Блюда пластмасови петри Блюда пластмасови петри 7764 90 

Опаковка от 

20 бр. 
2   

ИККХ-

Пловдив 
Чаша “Бехер”  

Чаша “Бехер” Kartell 1824 250 мл 

полипропилен полупрозрачна -10° до +121°С 
бр. 5   

ИККХ-

Пловдив 

шпатула/лъжичка 

пластмасова 

шпатула/лъжичка пластмасова Kartell 593 

210 мм 
бр. 1   

ИККХ-

Пловдив 
вана - пластмасова 

вана - пластмасова Kartell 5710 АВС 

151/303/81 
бр. 4   

ИККХ-

Пловдив 
бъркалки бъркалки 300 мм х 7 мм пластмаса бр. 3   
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на околната среда и намаляване риска от неблагоприятни явления и природни бедствия” на Министерство на образованието и науката, по 7 обособени позиции    

Стр.8 от20 

ИККХ-

Пловдив 

Кутийка за съхраняване на 

проби 

Кутийка за съхраняване на проби с капак, 

250 мл 120*120*45 мм 

Опаковка от 

100 бр. 
2   

ИККХ-

Пловдив 
Автоматична микропипета 

Автоматична микропипета VAP-900 1000-

5000 µl 
бр. 1   

ИККХ-

Пловдив 
Автоматична микропипета 

Автоматична микропипета с обхват 10-1000 

µl Accumax Pro VAP-600:  
бр. 1   

ИККХ-

Пловдив 

Статив за автоматични 

микропипети 
Вертикален за мин. 4 пипети бр. 1   

ИКХТ-

София 
Фуния Oбикновена от полипропилен, 35мм  бр. 10   

ИКХТ-

София 
Фуния Oбикновена от полипропилен, 100 мм бр. 5   

ИКХТ-

София 
Цилиндър Мерителен от полипропилен, 100 мл бр. 1   

ИКХТ-

София 
Цилиндър Мерителен от полипропилен, 250 мл бр. 1   

ИКХТ-

София 
Статив за епруветки Размери: 290х60 D=20mm, 12 гнезда бр. 4   

ИКХТ-

София 
Фуния Oбикновена от полипропилен, 150 мм  бр. 5   

ИКХТ-

София 
Цилиндър Мерителен от полипропилен, 500 мл бр. 2   

ИКХТ-

София 
Контейнери за проби Обем 55 мл бр. 50   

ИКХТ-

София 
Автоматична пипета с вариабилен обем 0,5-5 мл бр. 1   

ИКХТ-

София 
Автоматична пипета Свариабилен обем 0,1-1 мл. бр. 1   

ИКХТ-

София 

Автоклавируема пипета с 
консумативи 

С вариабилен обем 0,1-1 мл. бр. 1   



Документация за участие в обществена поръчка публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на научна апаратура, лабораторни консумативи и пособия за лабораторна работа, 
за нуждите на структурните звена на Селскостопанска академия София, за изпълнение на проекти по Национални научни програми „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот” и „Опазване 

на околната среда и намаляване риска от неблагоприятни явления и природни бедствия” на Министерство на образованието и науката, по 7 обособени позиции    

Стр.9 от20 

ИПАЗР 

"Пушкаров
" 

Центрофужни епруветки 

пластамасови, 

автоклавируеми - 2 млпо 1000 

в пакет 

Центрофужни епруветки пластамасови, 

автоклавируеми - 2 млпо 1000 в пакет 
бр. 1   

ИПАЗР 

"Пушкаров
" 

Типчета 0,5-10 мкл кристална 

пласмаса, автоклавируеми в 

пакет по 1000 бр 

Типчета 0,5-10 мклкристална пласмаса, 

автоклавируеми в пакет по 1000 бр 
бр. 1   

ИПАЗР 

"Пушкаров
" 

Типчета 10-200 мкл 

кристална пласмаса, 

автоклавируеми в пакет по 

1000 бр 

Типчета 10-200 мклкристална пласмаса, 

автоклавируеми в пакет по 1000 бр 
бр. 1   

ИПАЗР 

"Пушкаров
" 

Пластмасови петрита, 

стерилни d=90 мм H=100 мм в 

пакетпо 20 бр. 

Пластмасови петрита, стерилни d=90 мм 

H=100 мм в пакет по 20 бр. 
бр. 10   

 

-   ДОСТАВКА ДО:          

- АБИ - Агробиоинститут гр. София, бул. Драган Цанков" №8         

- ИЗК - "Марица" - Институт по зеленчукови култури "Марица" гр. Пловдив, ул. "Брезовско шосе" №32    

  

- ИЗ - Институт по земеделие гр. Карнобат, ул. "Индустриална" №1         

- ИЗ - Институт по земеделие гр. Кюстендил ул. Софийско шосе         

- ИПК - Институт по полски култури гр. Чирпан, бул. "Георги Димитров" № 2         

- ИЦ Кнежа - Институт по царевицата гр. Кнежа         

- ИРГР - Институт по растителни генетични ресурси гр. Садово "Дружба" № 2          

- ИККХ - Институт по консервиране и качество на храните гр. Пловдив, бул. "Васил Априлов" № 154     

- ИКХТ София - Институт по криобиология и хранителни технологии гр. София, бул. "Черни връх" №53     

- ИПАЗР "Пушкаров" - Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров" гр. София, ул. 

"Шосе Банкя" №7 



Документация за участие в обществена поръчка публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на научна апаратура, лабораторни консумативи и пособия за лабораторна работа, 
за нуждите на структурните звена на Селскостопанска академия София, за изпълнение на проекти по Национални научни програми „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот” и „Опазване 

на околната среда и намаляване риска от неблагоприятни явления и природни бедствия” на Министерство на образованието и науката, по 7 обособени позиции    

Стр.10 от20 

Обособена позиция № 2: КОНСУМАТИВИ И ПОСОБИЯ ЗА ЛАБОРАТОРНА РАБОТА с обща прогнозна стойност 4711.00 лв. без ДДС 

 

Институ
т 

Продукт Техническихарактеристики 
Мярна 

единица 

(опаковка) 

Колич. 

 

Ед. цена, 

лв., без  
ДДС 

 

Обща 

цена, 

лв., без  
ДДС 

Г.Тошев
о 

Безконтактен 

инфрачервен 

термометър 

Осем-точков лазерен индикатор; Съотношение разстояние / 
диаметър 12:1; Регулируемо излъчване; Обхват от  -60 до 

500°C; Резолюция 0.1°C; Точност ±1 °C или ±2 %; олезрение 
целево съотношение 12:1; Емисивност 0.95 фискирани, 

променлива от 0.1 до 1.00; Дисплей: стандартенLCD 

бр. 1   

Г.Тошев
о 

Почвен термометър Живачен, скала от -25оС до +60оС ±0.2оС, бр. 4   

ИЗК 

Портативен рН метър 

c електрод pH, 0 - 14 

pH. 

Голям дисплей, интерфейс с режим на четене за измерване 
на pH или mV; Резолюция 0,01 рН; Автоматично 

разпознаване на буферни разтвори за 3 калибрационни 

точки; Автоматична или ръчна компенсация на 

температурата 

бр 1   

ИЗК Преносим рН метър серия AD12 водоустойчив бр. 1   

Кюстенд
ил 

Портативен 

рефрактометър 

За измервание на разтворими соли и захари по Brix, от 0 - 

53 %, 
бр. 1   

Чирпан таймер Хронометър - електронен бр. 1   

Чирпан Стаен термометър обхват -50 + 50 C или повече бр. 1   



Документация за участие в обществена поръчка публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на научна апаратура, лабораторни консумативи и пособия за лабораторна работа, 
за нуждите на структурните звена на Селскостопанска академия София, за изпълнение на проекти по Национални научни програми „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот” и „Опазване 

на околната среда и намаляване риска от неблагоприятни явления и природни бедствия” на Министерство на образованието и науката, по 7 обособени позиции    

Стр.11 от20 

Садово 
Лабораторен 

термометър 
прецизни -10 ÷ +250, дължина мм 350 бр. 1   

Садово 
Лабораторен 

термометър 

прецизни -10 ÷ +150, дължина мм 

350 
бр. 1   

Садово таймер Механичен бр. 4   

ИКХТ-

София 
Таймер електронен 

с 3 фунции: два независими таймера, хронометър и 

часовник 
бр 1   

ИПАЗР 

"Пушка
ров" 

Електронен 

термометър с 
влагомер 

термометър с влагомер бр. 1   

ИЗК Стерилайзер 

За стерилизиране на инструменти; Размери (диаметър х 

височина) 5.5 х 12 сm; Работна температура до 275 °С. 

Включени стъклени топчета 

бр. 1   

ИЗК Спиртна лампа метална бр. 1   

Чирпан Спиртна лампа метална бр. 1   

ИККХ-

Пловдив 
Спиртна лампа метална бр. 1   

ИЗК Пинсета - метална права бр. 2   

Чирпан пинсета – метална права бр. 10   



Документация за участие в обществена поръчка публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на научна апаратура, лабораторни консумативи и пособия за лабораторна работа, 
за нуждите на структурните звена на Селскостопанска академия София, за изпълнение на проекти по Национални научни програми „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот” и „Опазване 

на околната среда и намаляване риска от неблагоприятни явления и природни бедствия” на Министерство на образованието и науката, по 7 обособени позиции    

Стр.12 от20 

Чирпан пинсета - метална дължина 140 mm, закр. край, бр. 1   

Садово пинсета – метална права бр. 1   

Садово пинсета – метална Закръглен край бр. 7   

ИКХТ-

София 
Държач за Йозе 23 см. бр. 2   

ИКХТ-

София 
Метални Йозета - D=4 mm. L= 50 mm. бр. 10   

ИКХТ-

София 
Магнитна бъркалка с тефлоново покритие – 8 мм бр 2   

ИКХТ-

София 
Магнитна бъркалка с тефлоново покритие – 20 мм бр. 2   

ИКХТ-

София 
Магнитна бъркалка с тефлоново покритие – 40 мм бр 2   

ИКХТ-

София 
Метални Йозета - D=4 mm. L= 50 mm. бр. 5   

ИПАЗР 

"Пушка
ров" 

Магнитна бъркалка с тефрлоново покритие d/L  6/20 мм бр. 10   

ИККХ-

Пловдив 

Електромагнитна 

бъркалка с нагряване 
 

С температурна сонда за контролиране на действителната 

температура. Температурен обхват от +30 ÷ 550оС, до 10 л, 

Обороти: 0 -1500 rpm, Мощност 1030 W, Размер на блюдото 

185 х 185мм, стъклокерамично, дисплей 

бр. 1   



Документация за участие в обществена поръчка публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на научна апаратура, лабораторни консумативи и пособия за лабораторна работа, 
за нуждите на структурните звена на Селскостопанска академия София, за изпълнение на проекти по Национални научни програми „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот” и „Опазване 

на околната среда и намаляване риска от неблагоприятни явления и природни бедствия” на Министерство на образованието и науката, по 7 обособени позиции    

Стр.13 от20 

ИКХТ-

София 
Парафилм 10 см х 38 м ролка 1   

ИККХ-

Пловдив 
Парафилм  10 cm х 38 m ролка 1   

Чирпан Парафилм 10 cm х 38cm ролка 1   

ИККХ-

Пловдив 
Брояч за колонии сс-1 

LED –дисплей, Начин на броене:маркиращ молив, 30 см x 

33 см x 10 см (W x D x H), 115 / 230 VAC, 50/60 Hz 
бр. 1   

 

- ДОСТАВКА ДО:                 

- АБИ - Агробиоинститут гр. София, бул. Драган Цанков" №8         

- ИЗК - "Марица" - Институт по зеленчукови култури "Марица" гр. Пловдив, ул. "Брезовско шосе" №32    

- ИЗ - Институт по земеделие гр. Карнобат, ул. "Индустриална" №1         

- ИЗ - Институт по земеделие гр. Кюстендил ул. Софийско шосе         

- ИПК - Институт по полски култури гр. Чирпан, бул. "Георги Димитров" № 2         

- ИЦ Кнежа - Институт по царевицата гр. Кнежа         

- ИРГР - Институт по растителни генетични ресурси гр. Садово "Дружба" № 2          

- ИККХ - Институт по консервиране и качество на храните гр. Пловдив, бул. "Васил Априлов" № 154       

- ИКХТ София - Институт по криобиология и хранителни технологии гр. София, бул. "Черни връх" №53     

- ИПАЗР "Пушкаров" - Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров" гр. София, ул. 

"Шосе Банкя" №7   



Документация за участие в обществена поръчка публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на научна апаратура, лабораторни консумативи и пособия за лабораторна работа, 
за нуждите на структурните звена на Селскостопанска академия София, за изпълнение на проекти по Национални научни програми „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот” и „Опазване 

на околната среда и намаляване риска от неблагоприятни явления и природни бедствия” на Министерство на образованието и науката, по 7 обособени позиции    

Стр.14 от20 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 ДОСТАВКА НА  ЛАБОРАТОРНИ  ВЕЗНИ  С ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ 4688.00 ЛВ. БЕЗ ДДС 

 

Институт Продукт Технически характеристики 

Мярна 

единица 

(опаковка) 

Количес
тво 

 

Единичн
а цена, 

лв., без  
ДДС 

 

Обща 

цена, 

лв., без  
ДДС 

ИЗК Електронна везна  от 0,01 г до  1000 г; 150 мм бр 1   

ИПК-

Чирпан 
Аналитична везна 

с вътрешна калибровка, Точност - 0, 0001 

гр.,  
бр. 1   

Чирпан Прецизна везна 
с външна калибровка, Обхват –до 1000 гр., 

точност - 0,01 гр.,  
бр. 1   

ИРГР- 

Садово 
Влагоанализаторна везна 

Капацитет до  160 гр.; Деление 0.001g или 

0.01%; Възпроизвеждане при нетно тегло 

10гр.; 0.05%, представяне на резултати: 

%влажност = загуба на тегло 0 - 100%; % 

сух остатък = остатъчно тегло (ОТ) 100 - 

0%; Режим на изсушаване - Стандартно 

изсушаване; Изсушаване с пренагряване 
автоматично изключване: До достигане на 

постоянна маса за единица време; До 

достигане на зададеното време: от 1 

минута до 99 мин. 

бр. 1   

ИККХ-

Пловдив 
Лабораторна везна ЕМВ 2000-2 0.01гр 2000г 150mm бр 1   

ИПАЗР 

"Пушкаров" 

Eлектронна везна за 

вътрешна употреба 
Eлектронна везна за вътрешна употреба бр. 1   



Документация за участие в обществена поръчка публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на научна апаратура, лабораторни консумативи и пособия за лабораторна работа, 
за нуждите на структурните звена на Селскостопанска академия София, за изпълнение на проекти по Национални научни програми „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот” и „Опазване 

на околната среда и намаляване риска от неблагоприятни явления и природни бедствия” на Министерство на образованието и науката, по 7 обособени позиции    

Стр.15 от20 

 

ДОСТАВКА ДО:          

         

- ИЗК - "Марица" - Институт по зеленчукови култури "Марица" гр. Пловдив, ул. "Брезовско шосе" №32    

- ИПК - Институт по полски култури гр. Чирпан, бул. "Георги Димитров" № 2         

- ИРГР - Институт по растителни генетични ресурси гр. Садово "Дружба" № 2          

- ИККХ - Институт по консервиране и качество на храните гр. Пловдив, бул. "Васил Априлов" № 154       

- ИПАЗР "Пушкаров" - Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров" гр. София, ул. 

"Шосе Банкя" №7 

 

  



Документация за участие в обществена поръчка публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на научна апаратура, лабораторни консумативи и пособия за лабораторна работа, 
за нуждите на структурните звена на Селскостопанска академия София, за изпълнение на проекти по Национални научни програми „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот” и „Опазване 

на околната среда и намаляване риска от неблагоприятни явления и природни бедствия” на Министерство на образованието и науката, по 7 обособени позиции    

Стр.16 от20 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: ДОСТАВКА НА GPS УСТРОЙСТВА С ОБЩА ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ 2348.00 ЛВ. БЕЗ ДДС 

 

Институ
т 

Продукт Технически характеристики 

Мярна 

единица 

(опаковка
) 

Количе
ство 

 

Ед. 

цена, 

лв., 

без  
ДДС 

 

Обща 

цена, 

лв., без  
ДДС 

ИЗ-

Кюстенд
ил 

GPS 

УСТРОЙСТВО 

за установяване 
координатите на 

отбраните 
растителни 

форми. 

Ръчен GPS навигатор. до 10.2 см, 272 x 480пиксела, Цветен, 

Трансфлективен, Тъчскрийн, Двойно ориентиран, 4 GB, до 

4000 точки, Базова карта, Карта на България OFRM, 

Топографска картана Европа, GPS, GLONASS, Триосов 

компас, Алтиметър, Безжичн авръзка, Камера, Водоустойчив, 

Акумулаторна литиево йонна или с презареждащи се батерии 

ААА, До 16 часа (литиево йонна) или 22 часа (ААА), 7.48 x 

14.42 x 3.64 см, 289 гр. 

бр. 1   

ИПАЗР 

"Пушка
ров" 

GPS навигатор 

Детайлна карта на България и Eвропа с безплатно Lifetime 

обновяване, 6.95-инчов мултитъч екран с резолюция 1024 x 

600, Вграден Wi-Fi за лесна актуализаци яна картата и 

софтуера без компютър, Гласово управление на навигацията, 

Навигация с известия за шофьора – предстоящи остри завои, 

училищни зони, промени в скоростта, навлизане в 

еднопосочни улици и др., Bluetooth – за разговори, 

повиквания, получаване на смарт известия и др., Real 

Directions – използване на забележителности, сгради и 

светофари за по-лесно навигиране, Търсене на мест авъв 

Foursquare и много POI точки, Direct Access – за навигиране 
до сложни дестинации, Меню и гласова навигация на 

българские зик, Получаване на трафик информация 

"наживо" чрез приложението Smartphone Link 

бр. 1   



Документация за участие в обществена поръчка публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на научна апаратура, лабораторни консумативи и пособия за лабораторна работа, 
за нуждите на структурните звена на Селскостопанска академия София, за изпълнение на проекти по Национални научни програми „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот” и „Опазване 

на околната среда и намаляване риска от неблагоприятни явления и природни бедствия” на Министерство на образованието и науката, по 7 обособени позиции    

Стр.17 от20 

Чирпан 

GPS приемник 

за връзка с 
компютър, 

лаптоп, или 

друго устройство 

без вграден GPS 

приемник. 

USB GPS;  чипсет - 48 канален. Висока чувствителност -

163dBm. 
бр. 3   

 

-   ДОСТАВКА ДО:                   

    

- ИЗ - Институт по земеделие гр. Кюстендил ул. Софийско шосе         

- ИПК - Институт по полски култури гр. Чирпан, бул. "Георги Димитров" № 2     

- ИПАЗР "Пушкаров" - Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров" гр. София, ул. 

"Шосе Банкя" №7         

 

  



Документация за участие в обществена поръчка публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на научна апаратура, лабораторни консумативи и пособия за лабораторна работа, 
за нуждите на структурните звена на Селскостопанска академия София, за изпълнение на проекти по Национални научни програми „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот” и „Опазване 

на околната среда и намаляване риска от неблагоприятни явления и природни бедствия” на Министерство на образованието и науката, по 7 обособени позиции    

Стр.18 от20 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: ДОСТАВКА НА ПРЕНОСИМ ИНСТРУМЕНТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА 

ХЛОРОФИЛ, С ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ 3083.00 ЛВ. БЕЗ ДДС 

 

Инст
итут 

Продукт Техническихарактеристики 

Мярна 

единица 

(опаковка) 

Колич. 

 

Ед. цена, 

лв., без  
ДДС 

 

Обща 

цена, лв., 

без  ДДС 

ИПК-

Чирп
ан 

Преносим инструмент за 

измерване на съдържанието на 

хлорофил -ADC (U.K.)  

Преносим инструмент за 

измерване на съдържанието на 

хлорофил -ADC (U.K.)  

бр. 1  
 

 

 

-   ДОСТАВКА ДО:                   

   

- ИПК - Институт по полски култури гр. Чирпан, бул. "Георги Димитров" № 2         

 

  



Документация за участие в обществена поръчка публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на научна апаратура, лабораторни консумативи и пособия за лабораторна работа, 
за нуждите на структурните звена на Селскостопанска академия София, за изпълнение на проекти по Национални научни програми „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот” и „Опазване 

на околната среда и намаляване риска от неблагоприятни явления и природни бедствия” на Министерство на образованието и науката, по 7 обособени позиции    

Стр.19 от20 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6: ДОСТАВКА НА КОЛОРИМЕТЪР, С ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ 1503.00 ЛВ. БЕЗ ДДС 

 

Институт Продукт Технически характеристики 

Мярна 

единица 

(опаковка) 

Количество 

 

Единична 

цена, лв., 

без  ДДС 

 

Обща 

цена, лв., 

без  ДДС 

ИПАЗР 

"Пушкаров" 
Колориметър  

Преносим филтърен 

фотометър с вградени над 100 

калибровъчни криви, 

вградени филтри при поне 
430, 530, 560, 580, 610, 660 nm, 

водоустойчив, с херметически 

затворена оптика и 

електроника, клас IP 68, памет 

за поне 1000 измервания и над 

35 свободни позиции за 

вграждане на собствени 

методи; възможност за 

прехвърляне на данните към 

принтер и РС, кабел за 

обновяване на методите и 

верификационен набор от 

стандарти за вътрешно 

калибриране на апарата 

бр. 1   

 

 ДОСТАВКА ДО:                  

ИПАЗР "Пушкаров" - Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров" гр. София, ул. "Шосе 
Банкя" №7    

        

  



Документация за участие в обществена поръчка публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на научна апаратура, лабораторни консумативи и пособия за лабораторна работа, 
за нуждите на структурните звена на Селскостопанска академия София, за изпълнение на проекти по Национални научни програми „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот” и „Опазване 

на околната среда и намаляване риска от неблагоприятни явления и природни бедствия” на Министерство на образованието и науката, по 7 обособени позиции    

Стр.20 от20 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 - ДОСТАВКА НА МИКРОСКОП С ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ 1250.00 ЛВ. БЕЗ ДДС 

 

Институт Продукт 
Технически характеристики – 

минимални изисквания 

Мярна 

единица 

(опаковка) 

Колич. 

 

Ед. цена, 

лв., без  
ДДС 

 

Обща 

цена, лв., 

без  ДДС 

ОИ- 

Пловдив 
МИКРОСКОП  

Увеличение от 40х до 1600х Оптична 

глава наклон на 45о, въртяща се на 360о, 

разстояние между окулярите 55-75 мм 

Окуляри10х 16х Обектив иа хроматичен 

4х/0.10 ахроматичен 10х/0.25 ахроматичен 

40х/0.65 ахроматичен 100х/1.25 

/имерсионен/ , Масичка подвижна, 

Осветление 6 V ; 20 W –халогенна лампа, 

Захранване 220 VBOE 1800.303 Wide, 

Field Eyepiece WF 10x/18 with 0,1 

Micrometer, pc.BOE 1800.304E yepiece P 

16x/18, pc. 

бр. 1   

 

  ДОСТАВКА ДО:                    

  

ОИ Пловдив - Институт по овощарство гр. Пловдив, ул. "Остромила" № 12          

      

       

        

        

 


