
Документация на Обществена поръчка по чл.20 ал.3 ЗОП с предмет: Доставка на 

Лабораторни приспособления и консумативи за извършване на анализи за нуждите на поделенията на Селскостопанска 

академия , за изпълнение на проект: Национална научна програма „Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България 

РЕПРОБИОТЕХ” на Министерство на образованието и науката, с 2 обособени позиции 

1 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Към ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20 ал.3 от ЗОП 

С предмет:  Доставка на Лабораторни приспособления и консумативи за извършване 

на анализи” за нуждите на поделенията на Селскостопанска академия София, за изпълнение 

на проект: Национална научна програма „Репродуктивните биотехнологии в 

животновъдството в България - РЕПРОБИОТЕХ” на Министерство на образованието и 

науката, с 2 обособени позиции 

 

За обособена позиция № 1 – Лабораторни консумативи – реактиви, 

химически препарати, лабораторни пособия и др. 

 

Място на 

доставка 
Технически характеристики 

Мярна единица 

(опаковка) 

Количест

во 

ИЖН Ръкавици за ректално изследване - зелени опаковка 2 

ИЖН Ръкавици,  стерилни - размери S,M оп.100 бр. 2 

ИЖН ножици - хирургични, с остър връх  и с тъп връх брой 3 

ИЖН Хемостатична пинсета - метална с два размера – 
москито/12.5 см/14см. 

брой 2 

ИЖН лигнин опаковка 2 

ИЖН Мембранни филтри за спринцовки, 0.22µm размер 
на порите, стерилни, 50 бр/опаковка  

опаковка от 50 бр. 2 

ИЖН Мембранни филтри дискове, 0.22µm размер на 
порите, диаметър 47 mm, стерилни, за водни 
разтвори, 100 бр/ опаковка 

опаковка от 100 бр. 2 

ИЖН 
Епруветки тип Епендорф, 1.5 ml, 1000 бр/опаковка опаковка от 1000 бр. 3 

  филтърна хартия - 50 Х 50, плътност 80gm 2, 5 кг.опаковка 2 

ЗИ ШУМЕН 
Епруветки за серум с клот активатор - 13х100, 6ml опаковка от 500 бр. 1 

ЗИ ШУМЕН Eпруветки- 2 ml тип "Епендорф" или еквивалент-
безцветни 

опаковка от 1000 бр. 1 

ЗИ ШУМЕН Ръкавици ректални Soft; зелени опаковка 2 

ЗИ ШУМЕН Игли за епруветки затворена система - диам.20G 
(0,9mm), жълти 100бр. 

опаковка 2 

ЗИ ШУМЕН Спринцовкa многократна; луер 10ml брой 1 

ЗИ ШУМЕН Спринцовкa многократна; луер 20ml брой 1 

ЗИ ШУМЕН Пласмасови шишета с капачка 50ml,бели брой 100 

ЗИ ШУМЕН Пласмасови шишета с капачка 100ml, бели и 
кафяви 

брой 100 

ЗИ ШУМЕН Пистолет за ИО - конбиниран 0.25 - 0.50 ml брой 1 

ЗИ ШУМЕН P4 Rapid -тест за бременност на крави брой 3 

ИПЖЗ 

ТРОЯН 
Епруветки за серум с клот активатор 13x100, 6 ml опаковка от 500 бр. 1 



Документация на Обществена поръчка по чл.20 ал.3 ЗОП с предмет: Доставка на 

Лабораторни приспособления и консумативи за извършване на анализи за нуждите на поделенията на Селскостопанска 

академия , за изпълнение на проект: Национална научна програма „Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България 

РЕПРОБИОТЕХ” на Министерство на образованието и науката, с 2 обособени позиции 

2 

 

ИПЖЗ 

ТРОЯН 

Eпруветки- 2 ml тип "Епендорф" или еквивалент, 
безцветни 

опаковка от 1000 бр. 1 

 

Доставка 

До: 

  

 

ИЖН – Институт по животновъдни науки гр. Костинброд гр.Костинброд 

2232, спирка "Почивка" 

 

ЗИ Шумен – Земеделски институт гр.Шумен,    бул. “Симеон Велики” 3 

 

ИПЖЗ Троян – Институт по планинско земеделие и животновъдство, гр. 

Троян ул. Васил Левски 281 

 

 

За обособена позиция № 2 – лабораторни приспособления и консумативи за 

извършване на анализи 

 

 
Технически характеристики 

Мярна 

единица 

(опаковка) 

Количеств

о 

ИЖН катетър за промиване на ембриони СН 32 за кобили, 
стерилен, около 90 см. Със 100 мл.балон, единично 
опакован. Силиконов, годен за стерилизиране. 

брой 5 

ИЖН EmSafe система за ембрио колекция при говеда и коне 
с интегриран филтър и петриева паничка с мрежа с 
размер 65 µ, стерилен 

брой 20 

ИЖН микропипетор - tybe B брой 2 

ИЖН Трансфер Ден 8  брой 10 

ИЖН Пистолет за трансфер 0,25 ml брой 1 

ИЖН Калъф 0,25 ml  брой 5 

ИЖН ET катетър силиконов CH 18, Луерлок 2-пътен, балон 
макс. 30 ml стерилен 

брой 10 

ИЖН Изкуствена вагина за коне - тип "Хановер" брой 1 

ИЖН Y - образно съединение брой 2 

ИЖН паети - стерилни 0.5сс оп. 500 броя 3 

ИЖН паети - стерилни 0.25сс оп. 500 броя 3 

ИЖН  Автоматична пипета- Adjustable single channel 
pipette,yellow, autoclavable 10-100 µl 

брой 2 

ИЖН  Автоматична пипета - Adjustable single channel pipette, 
autoclavable 20-200 µl 

брой 1 

ИЖН Автоматична пипета - Adjustable single channel 
pipette,blue, autoclavable 100-1000 µl 

брой 2 

ИЖН 
Петриеви панички с 4 гнезда 

опаковка от 10 
бр. 

30 

ИЖН 
Петриева паничка , диаметър 35 mm 

опаковка от 10 
бр. 

40 

ИЖН 
Петриева паничка , диаметър 60 mm 

опаковка от 10 
бр. 

30 

ИЖН Петриева паничка, размер 100 mm /100 mm, 
разграфени 

опаковка от 10 
бр. 

30 
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ИЖН 
Бели връхчета за пипети до 1-10 микролитра 

опаковка от 
1000 бр. 

4 

ИЖН 
Жълти връхчета за пипети 20-200 микролитра 

опаковка от 
1000 бр. 

4 

ИЖН 
Сини връхчета за пипети 200-1000 микролитра 

опаковка от 
1000 бр. 

3 

ИЖН Кутии за съхраняване на епруветки (91 до 100 гнезда в 
кутия) с проби (1.5 - 2.0 милилитра) при ниски (-80оС) 
температури 

опаковка от 1 
бр. 

3 

ЗИ 

ШУМЕН 
Сини връхчета за пипети - прави, 200-1000(µl), Ø8x71     

опаковка от 
500 бр. 

1 

ЗИ 

ШУМЕН Статив - за епруветки, тип "Епендорф" - 100 гнезда 
брой 1 

ЗИ 

ШУМЕН 
 Статив за епруветки Ø 20mm, 24 гнезда брой 2 

ЗИ 

ШУМЕН 
пипети пакет 2 

ЗИ 

ШУМЕН 
фиолки - малки шишенца брой 80 

ЗИ 

ШУМЕН Хладилна кутия -39х41х27.5см 
брой 

1 

ИПЖЗ 

ТРОЯН 
 Сини връхчета за пипети прави, 200-1000(µl), Ø8x71     

опаковка от 
500 бр. 1 

 

 

Доставка 

До: 

  

 

ИЖН – Институт по животновъдни науки гр. Костинброд гр.Костинброд 

2232, спирка "Почивка" 

 

ЗИ Шумен – Земеделски институт гр.Шумен,    бул. “Симеон Велики” 3 

 

ИПЖЗ Троян – Институт по планинско земеделие и животновъдство, гр. 

Троян ул. Васил Левски 281 

 

 

……………………………………………………… 

Евгения Ачкаканова – Координатор на проекта 


