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IV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

(Минимални технически изисквания) 

 

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА – ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С  

ПРЕДМЕТ: „Доставка на препарати и консумативи, 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 5 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 5 обособени позиции съгласно изискванията на чл.46, ал.1 и ал.2 от ЗОП, както следва:  

 Обособена позиция № 1 – Доставка на химикали, реагенти и препарати. 
 Обособена позиция № 2 – Доставка на  консумативи за лабораторна работа. 
 Обособена позиция № 3 – Доставка на  консумативи за автоматичен капилярен секвенатор. 
 Обособена позиция № 4 – Доставка на  китове и консумативи за ДНК анализи. 
 Обособена позиция № 5 – Доставка на  китове и консумативи за анализ на протеини. 

 

Място на изпълнение на поръчката 

 

Структурните звена, за които са предназначени доставките са: 
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№ по 
ред 

Структурни звена на ССА/научни институти Адрес 

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

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

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

"Брезовско шосе" №32 

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

5 
ИККХ - Институт по консервиране и качество на 

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

"Васил Априлов" № 154 

6 
ИКХТ София - Институт по криобиология и 

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

"Черни връх" №53 

7 
ИРА - Институт по Рибарство и Аквакултури – 

Пловдив 
Институт по Рибарство и Аквакултури - гр. Пловдив, 4003; ул. “Васил 

Левски” 248 

8 ИО - Институт по овощарство Пловдив 
Институт по Овощарство – Пловдив,  

4004 Пловдив, ул. „Остромила” 12 

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

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

10 
ИРГР - Институт по растителни генетични 

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

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

 

Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности: 



Документация за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на препарати и  консумативи, 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 5 обособени позиции” 

3 
 

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

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. 

Предложенията за доставка трябва да бъдат с параметри идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя, 
посочени в настоящата техническа спецификация. 

 

Предложението на участника относно изпълнението на съответните дейности, предмет на настоящата поръчка, следва да е 
съобразено със следните изисквания: 

- Срок на доставка – Всяка отделна доставка следва да се извършва след получаване на писмено искане - заявка по електронната поща 
не по-късно от 30 дни, считано от датата на получаване на заявката на съответното структурно звено, от името на Възложителя. Доставките 
следва да се извършват само за продукти и в количества, посочени в съответната заявка. 

- Гаранционният срок за доставените препарати и консумативи не може да бъде по-малък от 70 (седемдесет) на сто от гаранционния 
срок, обявен от производителя.  

- Доставените продукти трябва да бъдат в оригинални, с ненарушена цялост, затворени опаковки, с оригинални етикети на фирмата - 
производител.  

- Всички продукти задължително трябва да бъдат придружени със сертификат, издаден от фирмата - производител, в който да има 
посочени дата на производство, срок на годност.  

- Предлаганите от участника разфасовки трябва да са съобразени с посочените в тази техническа спецификация. 
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Обособена позиция № 1: ДОСТАВКА НА ХИМИКАЛИ, РЕАГЕНТИ И ПРЕПАРАТИ, с обща прогнозна стойност 14 410 лв. без ДДС 

 

Институт Продукт 
Мярна 

единица 
(опаковка) 

Количество 
Технически характеристики/Спецификация 

 

ИО - Пловдив Агар кг 2 Картофено-декстрозен агар, гранулиран/Potato Dextrose Agar/-
гранулирана хранителна среда за изолиране и преброяване на дрожди и 
плесени от млечни и други хранителни продукти 

ИЗ-Кюстендил  
РП 1.1. 

Инсектицид литър 5 Препарат за борба с неприятели при овощните растения 

ИЗ-Кюстендил  
РП 1.1. 

Хербицид  литър 20 Препарат за борба с плевелната растителност при овощните растения 

ИЗ-Кюстендил  
РП 2.2. 

Феромони и 
феромонови 
уловки  

брой 23 Феромони (Funemonе)  и феромонови уловки за сливов плодов червей 
(Grapholitha (Cydia) funebrana) /комплект/ импрегнирани в гумени 
капсули и уловки ’’делта трап’’ 

ИЗ-Кюстендил  
РП 2.2. 

Инсектицид литър 1 широкоспектърен инсектицид, на базата на естествени пиретрини от 
растителен произход. Активно вещество: Пиретрини 40 г/л 

ИЗ-Кюстендил  
РП 2.2. 

Инсектицид брой/100 мл 3 Биологичен вирусен инсектицид, съдържащ Cydia pomonella 
Грануловирус – CpGV-V22 3 х 10¹³ гранули/литър 

ИЗ-Кюстендил  
РП 2.2. 

Инсектицид брой/1200 
мл 

1 Биологичен слективен инсектицид, съдържащ бактерията bacillus 
thuringiensis, Subsp. Kurstaki, щам EG 2348-188г/кг 

ИЗ-Кюстендил  
РП 2.2. 

Калциев сулфид литър 5 Листен биотор с косвено въздействие върху някои патогени като 
Monilia spp    

ИЗ-Кюстендил  
РП 2.2. 

Фунгицид литър 2 Биологичен фунгицид за борба с болестите при слива, съдържащ 
Bacillus amyloliquefaciens, щам: QST 713 1x109 CFU/г, 
(еквивалент на 14,1 г/л) 

ИЗ - Карнобат 
РП 1.2 

Емулгатор 
полисорбат 80 

литър 1 Емулгатор полисорбат 80 
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ИККХ-Пловдив Етилов алкохол литър 5 96%, C2H5OН 

ИККХ-Пловдив Метилов 
алкохол 

литър 5 ч.з.а CH3ОН 

ИККХ-Пловдив 2,2-Diphenyl-1-
picrylhydrazyl 

g 1 ч.з.а. 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl 

ИКХТ-София 2-Aminoethyl 
diphenylborinate 

5 g 1 за TLC дериватизация, (Синономи:2-APB, Diphenylboric acid 2-
aminoethyl ester, 2-Aminoethoxydiphenyl borate), 97.0% ;  CAS Number: 
524-95-8  

ИКХТ-София Глутаралдехид 
разтвор 25% 

100 g 1 Synonym: Glutaraldehyde solution; Glutaric dialdehyde solution, Pentane-
1,5-dial ; Grade II, 25% in H2O 

ИКХТ-София Полиетилен 
гликол 400 

500 g 1 Синономи: PEG 400; Macrogol 400 

ИКХТ-София Натриев 
алгинат  

500 g 1 Синоними: Alginic acid sodium salt ; Sodium alginate - low viscosity – 
лабораторен реактив  

ИКХТ-София Лабораторен 
реактив 
(Хитозан) 

500 g 1 Chitosan - Molecular weight 310,000-375,000 –лабораторен реактив 

ИКХТ-София Лабораторен 
реактив 
(Хитозан) low 
weight 

100 g 1 Product Code Product Name Synonym Molecular  
Formula Molecular weight CAS No. EC No. HS Code Shelf Life : 
GRM9358 : Chitosan, From Shrimp Shells : Deacetylated chitin;  
Poly(D-glucosamine) : (C6H11NO4)n : 3800 - 20000 Daltons : 9012-76-4 : 
222-311-2 : 3913 90 00 : 4 years 

ИКХТ-София Лабораторен 
реактив - 
Нинхидрин чза 

50 g 1 Ninhydrin p.a. – лабораторен реактив 

ИКХТ-София Галова 
киселина 

100 g 1 Gallic acid monohydrate  
ACS reagent, ≥98.0% CAS Number 149-91-7  

ИКХТ-София лабораторен 
реактив TWEEN 
80  

500 g 1 Синономи: Polysorbate 80- детергент, лабораторен реактив 

ИКХТ-София Танин 500 g 1 Да отговаря на Eur Ph, BP, USP      
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ИКХТ-София β-Carotene,  
powder  

5 g 1 Синономи:β,β-Carotene, Provitamin A; synthetic, 93% 

ИКХТ-София 

Indole-3-acetic 
acid 100 g 1 

Product Code : PCT0803 Product Name : Indole-3-acetic acid, Plant Culture 
Tested Synonym : IAA; Heteroauxine Molecular Formula : C 1 0 H 9 N O 2 
Molecular Weight : 175.19 CAS No. : 87-51-4 EC No. : 201-748-2 HS 
Code : 2933 99 80 Other Information : Plant growth regulator Shelf Life : 3 
years 

ИКХТ-София 
Indole-3-butyric 
acid  25G 1 

Product Code : PCT0803CAS No. : 133-32-4 EC No. : 205-101-5 
Molecular Formula : C₁₂H₁₃NO₂ Molecular Weight : 203.24 HS Code : 
2933 99 00 Storage : 2 - 8°C Shelf life : 3 years 

ИКХТ-София 

Хранителна 
среда Luria 
Bertany –  

500 g 1 

M1245 Luria Bertani Broth,  
Miller (Miller Luria Bertani Broth) Composition** 
Ingredients Gms / Litre 
Casein enzymic hydrolysate 10.000 
Yeast extract 5.000 
Sodium chloride 10.000 
Final pH ( at 25°C) 7.5±0.2 
**Formula adjusted, standardized to suit performance parameters 

ИКХТ-София 

Колоидален 
хитин  100 g 1 

GRM1356 Appearance : Off-white to brown flakes Solubility : Insoluble in 
water 
FTIR (KBr disc) : Matches with the standard pattern. 
Degree of deacetylation : 65.0 - 70.0% 

ИКХТ-София 

Амониев 
метаванадат  100 g 1 

Product Code : GRM1365 Product Name :  
Ammonium metavanadate NH4VO3 Synonym : Ammonium vanadate (V) 
Molecular Formula : Molecular Weight : 116.98 CAS No. : 7803-55-6 EC 
No. : 232-261-3 HS Code : 2841 90 30 Shelf Life : 4 years 

ИКХТ-София 

Qiunic acid  25g 1 

FQ15911 
Product Code: FQ15911 
Synonyms: 1,3,4,5-Tetrahydroxycyclohexanecarboxylic acid 
CAS Number: 77-95-2 
Chemical Formula: C7 
H12O6 
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Molecular Weight: 192.17 
ИКХТ-София 

Bilobalide 10 g 1 

BML-N140-0010; Formula: C15H18O8;  MW: 326.3;  CAS: 33570-04-6 
 Purity: ≥98% (HPLC);  Appearance: White powder.;  Solubility: Soluble in 
acetone (clear colorless solution at 25mg/ml);  Shipping: Ambient 
 Long Term Storage: -20°C 

ИКХТ-София Sistosterol 100 g 1 PCT1524-100G 
ИКХТ-София  к Азотна 

киселина p.a. - 
65% 2.5 L 1 30709-2.5L   

ИКХТ-София 
Диметил 
сулфоксид 1 L 1 L 1 

BR0218-1 L;  Molecular Formula: (CH3)2SO;  M = 78.13 g/mol;  CAS [67-
68-5]; Appearance: Clear, Colorless Liquid; Purity: ≥ 99.9%;  Water: ≤ 0.1 
%;  Density : 1.10 g/cm3; RNase None Detected; DNase None Detected 

ИКХТ-София Amino Acid kit 1бр. 1 Amino Acid kit of 24 items set (24 Chromatographically homogenous 
acids) Reference collection for paper & thin layer chromatography. Each 
vial contains 1.0 gm except 3-(3,4-Dihydroxyphenyl) - DL - alanine & L-
Hydroxyproline which contain 0.1 gm each. 

ИКХТ-София Агар-агар 500 гр 1 за микробиологичен анализ 

ИКХТ-София ампула с 
лиофилизиран 
микробиологиче
н щам 

ампула 1 Lactobacillus casei  3485 

ИКХТ-София ампула с 
лиофилизиран 
микробиологиче
н щам 

ампула 1 Lactobacillus gasseri 2447 

ИКХТ-София ампула с 
лиофилизиран 
микробиологиче
н щам 

ампула 1 Lactobacillus plantarum 289 

ИКХТ-София ампула с 
лиофилизиран 
микробиологиче

ампула 1 Lactobacillus rhamnosus 507 
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н щам 
ИКХТ-София Протеинова 

тест за SDS 
PAGE:   

10 мг 1 Стандарт за SDS PAGE: 29 000, 21 000, 12 500 и  6 500 кДа 

ИКХТ-София β-Lactoglobulin 
from bovine milk 

грам 1 SDS PAGE, lyophilized powder 

ИКХТ-София α-Lactalbumin 
from bovine milk 

25 мг 1 SDS PAGE, lyophilized powder 

ИКХТ-София Tris(hydroxymet
hyl)aminomethan
e·hydrochloride/ 
research grade/ 

500 гр 1 Реактив за SDS PAGE 

ИКХТ-София Tris(hydroxymet
hyl)aminomethan
e base 

кг 1 Реактив за SDS PAGE 

ИЗК "Марица" Калциев 
хипохлодит 

кг. 1 Чистота (изчислена на база сухо вещество) ≥ 98.0 % 
Свободни основи (като Ca(OH)₂) ≤ 0.2 % 
Капацитет за абсорбция на вода (24 hrs.,80 % относителна влажност) 
≥ 25.0 % 
Загуба при сушене (200 °C) ≤ 5.0 % 

ИЗК "Марица" 
Водороден 
пероксид л 3 

чистота Suprapure 

ИЗК "Марица" 
Азотна 
киселина 65% л 1 

чистота Suprapure 

ИЗК "Марица" Перлит   брой 66 ЕО тор 
ИЗК "Марица" Торф  брой 47 F1-250л - 0 до 6 мм ЕО ТОР 
ИЗК "Марица" Инсектицид л 3 пендиметалин 330 г/л  

ИЗК "Марица" Инсектицид л 1  пиретрини 40 г/л 
ИЗК "Марица" захароза 1 кг 2 Захароза за микробиологични цели 
ИЗК "Марица" Агар-агар  за 

бактериологичн
0,500 кг 2 Агар-агар  за бактериологични цели   
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и цели  [9002-
18-0] 

ИРГР Садово инсектицид 
л 

1 естествен инсектицид съдържащ активно вещество:  Азадирахтин А – 
1,0% и   Азадирахтин Б - 0,5% 

ИРГР Садово Органичен тор 

бр 

2 органичен тор със състав:Общ азот (N) 6%, От които: органичен азот 
(N), 6% Общ фосфорен пентаоксид (P2O5) 5% водоразтворим калиев 
оксид (K2O) 13% Общ магнезиев оксид (MgO) 2% Разтворими във вода 
серен триоксид (SO3) 10%; Органичен въглерод (С), 18% 
Органично вещество 43% 

ИРГР Садово 
Биологичен тор кг 

4  биологичен тор със съдържание: Органичен азот N -10% ,фосфорен 
пентаоксид /P2O5/,органичен С -40 % 

ИРГР Садово Пиретро-Натура  
(Р.П. 1.2) л 

1 
 естествен пиретроид разрешени за биологична употреба 

Институт по 
рибарство и 
аквакултури, 
Пловдив 

Етилов алкохол 
(C2H5OH), 96% бутилка 

20 

96% етилов алкохол 
ИПАЗР "Н. 
Пушкаров" 

Амониев нитрат 
(селитра) чувал-50 kg 6 34.4%  

ИПАЗР "Н. 
Пушкаров" 

Троен 
суперфосфат чувал-25 kg 8 46% 

ИПАЗР "Н. 
Пушкаров" Хербицид  l 1 Активно вещество : Съдържа 960 г/л s-метолахлор 
ИПАЗР "Н. 
Пушкаров" Хербицид  500g 1 

Активно вещество : Съдържа 92 г/кг никосуфурон, 23 г/кг римсуфурон, 
550 г/кг дикамба. 

ИПАЗР "Н. 
Пушкаров" Хлориден тест бр. 1 

Chloride Test (2.5-250 mg/l) Cl-, опаковка за 175 бр., за определяне 
точното количество на хлоридните йони в различни води и отпадни 
води 

ИПАЗР "Н. 
Пушкаров" Комбиниран тор 50 кг 1 Комбиниран тор със съдържанието на азот, фосфор и калий 
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ИПАЗР "Н. 
Пушкаров" инсектицид 200 мл. 1 

Активно вещество: 50г/л ЦИПЕРМЕТРИН + 500г/л ХЛОРПИРИФОС-
ЕТИЛ 

ИПАЗР "Н. 
Пушкаров" фунгицид 20 мл. 1 активно вещество - 250 г/л дифеноконазол 

ИПАЗР "Н. 
Пушкаров"  инсектицид 50 гр. 1 

Активно вещество 
(Е)-N-[(6-хлоро-3-пиридил) метил]-циано-N’-метилацетмидин - 20% 
CAS номер: 135410-20-7 
ISO име: Ацетамиприд 

ИПАЗР "Н. 
Пушкаров"  фунгицид 20 гр. 1 Тебуконазол 500 г/кг; Трифлоксистробин 250 г/кг 
ИПАЗР "Н. 
Пушкаров"  фунгицид 50 мл. 1 Активно вещество: триадименол 250 гр/л 
ИПАЗР "Н. 
Пушкаров" 

инсекто-
акарицид 2 л. 1 Активно вещество:  85% минерално масло + 15% емулгатор. 

ИПАЗР"Н. 
Пушкаров" 

Euparal  essence 100 ml 1 Euparal essence for microscopy 100 ml 

ИПАЗР"Н. 
Пушкаров" 

Euparal 
mounting agent  

100 ml 1 Euparal mounting agent for microscopy 100 ml 

ИПАЗР"Н. 
Пушкаров" 

Aбсолютен 
етилов алкохол  

литър 3  Aбсолютен етилов алкохол p.a. 

ИПАЗР"Н. 
Пушкаров" 

Глицерин чза литър 2 Глицерин чза 

ИПАЗР"Н. 
Пушкаров" 

Аскорбинова к-
на чза 500 гр 

грам 1 Аскорбинова к-на p.a. 500 гр 

ИПАЗР"Н. 
Пушкаров" 

Талк 500 гр грам 4 Талк 500 гр 

ИПАЗР"Н. 
Пушкаров" 

Вода за т. 
хроматография  

1 Вода за т. хроматография HPLC grade - 2,5 л, 4 х2,5 л 
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АБИ Метанол 2.5 л 1 HPLC grade ≥ 99.8% 
АБИ Хлороформ 

2.5 л 1 HPLC grade ≥ 99.8% 
АБИ Pyridine 100 мл 1 for HPLC, ≥99.9% 
АБИ Етанол 1 л 100 ≥ 90% медицински  
АБИ Ацетонитрил 2.5 л 10 HPLC grade ≥ 99.8% 

АБИ 
Potato Decstrose 
Agar 500 g 

500 г 4   

ИПАЗР"Н. 
Пушкаров" 

Жълти лепливи 
уловки 10 бр.  

10 Жълти лепливи уловки 

ИПАЗР"Н. 
Пушкаров" 

Сини лепливи 
уловки 10 бр.  

10 Сини лепливи уловки 

ИПАЗР"Н. 
Пушкаров" 

Биоагенти - 
еталон 
Steinernema 
kraussei 

 

1 Биоагенти - еталон Steinernema kraussei 

 

-   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         

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

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

- ИРА - Институт по Рибарство и Аквакултури – гр. Пловдив, 4003; ул. “Васил Левски” 248 
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Обособена позиция № 2: КОНСУМАТИВИ ЗА ЛАБОРАТОРНА РАБОТА с обща прогнозна стойност 8600 лв. без ДДС 

Институт Продукт 
Мярна 

единица 
(опаковка) 

Количест
во 

Технически 
характеристики/Спецификация 

ИО - Пловдив пипети мор-резила брой 3 мор -резил пипети от 10 мл 
ИО - Пловдив чаша Бехер -ниска форма брой 4  с обем 600 мл 
ИЗ - Карнобат 
 

Пластмасова кутия за съхранение с 
капак 

брой 20 Clipper S 30х20х18 см, 6л 

ИЗ - Карнобат 
 

Пластмасова кутия за съхранение с 
капак 

брой 20 40х16х28 

ИКХТ-София Държач за Йозе  брой 2 23 см. 
ИКХТ-София Метални Йозета  брой 10  D=4 mm. L= 50 mm. 
ИКХТ-София Магнитна бъркалка  брой 2 с тефлоново покритие – 8 мм 
ИКХТ-София Магнитна бъркалка  брой 2 с тефлоново покритие – 20 мм 
ИКХТ-София Магнитна бъркалка  брой 2 с тефлоново покритие – 40 мм 
ИКХТ-София Фуния брой 10  Oбикновена от полипропилен, 

35мм 
ИКХТ-София Фуния брой 5  Oбикновена от полипропилен, 

100 мм 
ИКХТ-София Фуния  брой 5  Oбикновена от полипропилен, 

150 мм 
ИКХТ-София Цилиндър брой 1 Мерителен от полипропилен, 

100 мл 
ИКХТ-София Цилиндър брой 1 Мерителен от полипропилен, 

250 мл 
ИКХТ-София Цилиндър брой 1 Мерителен от полипропилен, 

500 мл 
ИКХТ-София Статив за епруветки брой 4 Размери: 290х60 D=20mm, 12 

гнезда 
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ИКХТ-София Накрайници  за пипети 1–200 μl, за 
нанасяне на проби за електрофореза 

опаковка 1 Prot/Elec Tips, опаковка от  1000 
бр., 1–200 μl pipet tip for gel 
loading, bulk. 

ИКХТ-София Контейнери за проби, обем 55 мл брой 50 Пластмасови, с капачки 

ИКХТ-София Автоклавируема пипета с 
консумативи - 100-1000  μl 

брой 1 с вариабилен обем 0,1-1 мл. 

ИКХТ-София Автоматична пипета с променлив 
обем 100-1000  μl 

брой 1 с вариабилен обем 100-1000  μl 

ИКХТ-София Автоматична пипета с променлив 
обем 20-200  μl 

брой 1 с вариабилен обем 20-200  μl 

ИКХТ-София Автоматична пипета  брой 1 с вариабилен обем 0,5-5 мл 
ИКХТ-София Автоматична пипета  брой 1 с вариабилен обем 0,1-1 мл. 
ИЗК "Марица"  Блюдо петри брой 200 Стъклено, диаметър 100 мм, 

височина 20 мм 
ИЗК "Марица"  пертиеви блюда еднократни брой 500 90х15 мм 

ИЗК "Марица" Съдове за микровълнова 
минерализация 

брой 8  100 mL реакционни съдове 
(Liner F100 TFM) за 
микровълнова система 
Multiwave 3000 на Anton Paar  

ИЗК "Марица" Чаша бехерова брой 20 100 ml, висока форма 
ИЗК "Марица" Чаша бехерова брой 20 150 ml, ниска форма 
ИЗК "Марица" Колба "Ерленмайер"  брой 20 300 ml, широко гърло 
ИЗК "Марица"  пипета Резила  брой 1 пипета Резила 5 мл стъклени 

ИЗК "Марица" пипета Резила  брой 1 пипета Резила 2 мл стъклени 
ИЗК "Марица" автоматична пипета с променлив 

обем 
брой 1 автоматична пипета с обем 100-

1000 µm  

ИЗК "Марица" автоматична пипета с променлив 
обем 

брой 1 автоматична пипета с обем 500-
5000 µm  
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ИЗК "Марица" накрайници за автоматични пипети брой 1 пакет 
(1000 
броя) 

накрайници за автоматични 
пипети обем 100-1000 µm син 
цвят 

ИЗК "Марица" Центрофужни епруветки брой 4 Центрофужни епруветки обем 
100 мл 

ИПАЗР "Н. Пушкаров" ЕПРУВЕТКИ - с винтова капачка 
тип “Falкon” 50ml 

1 оп-100бр. 1 винтова капачка, обем 50ml, РР 
стоящи 

ИПАЗР "Н. Пушкаров" СТАТИВ ЗА ЕПРУВЕТКИ - 
диаметър 30 mm 

бр. 3 диаметър 30 mm, брой гнезда - 
24 

ИПАЗР"Н. Пушкаров" ФУНИЯ - обикновена от 
полипропилен, T до 121о С, d 65 
mm 

бр. 30   

ИПАЗР"Н. Пушкаров" КОЛБА “Ерленмайер” / тясно гърло 
/ ISO 1773, 300 ml 

бр. 30   

ИПАЗР"Н. Пушкаров" ЧАША “Бехер” 2 л от 
полипропилен полупрозрачна -10о 
до +121оС 

  10 ЧАША “Бехер” 2 л от 
полипропилен полупрозрачна -
10о до +121оС 

ИПАЗР"Н. Пушкаров" Центрофужни епруветки 
пластамасови, автоклавируеми - 2 
мл по 1000 в пакет 

 1000 бр. / 
пакет 

2 Центрофужни епруветки 
пластамасови, автоклавируеми - 
2 мл  

ИПАЗР"Н. Пушкаров" Еднократни блюда, стерилни d=9 
мм  

20 бр./ пакет 10 Еднократни блюда, стерилни 
d=9 мм 20 бр. в пакет 

ИПАЗР"Н. Пушкаров" Контейнери за проби с винтова 
капачка стоящи 50 мл 

 100 
бр./пакет  

1 Контейнери за проби с винтова 
капачка в/д 70/50 мм 30 мл 

ИПАЗР"Н. Пушкаров" Контейнери за проби с винтова 
капачка стоящи 30 мл 

 100 
бр./пакет  

1 Контейнери за проби с винтова 
капачка в/д 70/50 мм 100 мл 

ИПАЗР"Н. Пушкаров" Магнитна бъркалка с тефлоново 
покритие d/L  6/20 мм 

 100 
бр./пакет  

10 Магнитна бъркалка с тефрлоново 
покритие d/L  6/20 мм 
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ИПАЗР"Н. Пушкаров" Типчета 0,5-10 мкл кристална 
пласмаса, автоклавируеми  

1000 бр/ 
пакет  

2 Типчета 0,5-10 мкл кристална 
пласмаса, автоклавируеми в 
пакет по 1000 бр 

ИПАЗР"Н. Пушкаров" Типчета 10-200 мкл кристална 
пласмаса, автоклавируеми   

1000 бр/ 
пакет  

2 Типчета 10-200 мкл кристална 
пласмаса, автоклавируеми в 
пакет по 1000 бр 

ИПАЗР"Н. Пушкаров" Вана пластмасова д/ш/д 252/252/42 
мм 

  10 Вана пластмасова д/ш/д 
252/252/42 мм 

ИПАЗР"Н. Пушкаров" Аспиратор за инсекти с 40 ml 
контейнер 

  4 Аспиратор за инсекти с 40 ml 
контейнер 

ИПАЗР"Н. Пушкаров" Контейнер за аспиратор за инсекти 
40 мл 

  100 Контейнер за аспиратор за 
инсекти 40 мл 

ИПАЗР"Н. Пушкаров" Микроскопски стъкла, двустранно 
матиран край (50) 

  15 Микроскопски стъкла, 
двустранно матиран край (50 бр) 

ИПАЗР"Н. Пушкаров" Покривни стъкла, високо качество 
24x24 мм. (100 бр.) 

  10 Покривни стъкла, високо 
качество 24x24 мм. (100 бр.) 

ИПАЗР"Н. Пушкаров" Кутия микроскопски препарати 100 
легла 

  4 Кутия микроскопски препарати 
100 легла 

АБИ Пластмасови петриеви блюда с 
диаметър 90 мм. 

кашон 
съдържащ 

500 
бр.петрита 

4 Стерилни. Опаковки съдържащи 
от 15 до 25 блюда.  

АБИ  Работни контейнери  бр. 1000 Работни контейнери с издължена 
форма, подходящиза растения с 
дълга коренова система. Обем в 

границите от 1.6 л до 2.2 л. 
Минимална височина - 16 см.    
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АБИ центрофужни, конични епруветки  1 500 бр./ 
пакет 

центрофужни, конични 
епруветки 2.0 мл с винтови 

капчки с О - ринг - устойчив на 
органични разтворители  

АБИ Виалка 2 мл/12х32 мм 3 100 бр. в 
кутия 

2 мл/12х32 мм, от прозрачно 
стъкло, с градуиране и зона за 
надписване, с широко гърло 
ND9 мм, за винтова капачка 2 
мл; сертифицирани и 
съвместима с хроматографска 
система Agilent 7890A/5795C  

АБИ Винтова капачка от син 
полипропилен с 6 мм отвор  

5 100 бр. в 
пакет 

Винтова капачка от син 
полипропилен с 6 мм отвор със 
септа от бял тефлон и червен 
силикон, предназаначена за 
виалка с широко гърло ND9 мм, 
2 мл/12х32 мм 

АБИ Стъклена вложка за виалка с 
широко гърло ND9 мм,  400 мкл 

1 500 бр. в 
пакет 

съвместима с Виалка 2 мл/12х32 
мм, от прозрачно стъкло, с 
градуиране и зона за надписване, 
с широко гърло ND9 мм 

АБИ Спринцовка за autosampler  1 Обем-10 
µl 

Спринцовка за autosampler 
съвместима с хроматографска 
система Agilent 7890A/5795C 

Институт по рибарство и аквакултури, 
Пловдив 

Стъклено-влакнести филтри - GF3-
050 

опаковка 4 Стъклено-влакнести филтри - 
GF3-050 

Институт по рибарство и аквакултури, 
Пловдив 

ПИПЕТА “МОР - РЕЗИЛА” - обем - 
5 мл. 

опаковка 1 точност - 0,05 мл 

Институт по рибарство и аквакултури, 
Пловдив 

ПИПЕТА “МОР - РЕЗИЛА” - обем - 
10 мл. 

опаковка 1 точност 0,1 мл 
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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         

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

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

- 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  

- ИРА - Институт по Рибарство и Аквакултури – гр. Пловдив, 4003; ул. “Васил Левски” 248 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 ДОСТАВКА НА  КОНСУМАТИВИ ЗА АВТОМАТИЧЕН КАПИЛЯРЕН СЕКВЕНАТОР с обща 

прогнозна стойност 14 250 лв. без ДДС 

Институт Продукт 
Мярна 

единица 
(опаковка) 

Количество  
Технически характеристики/Спецификация 

 

АБИ Полимер POP-7 за секвенатор Applied Biosystems 
3130 Genetic Analyzer 

3.5 мл 21 
 

за работа със секвенатор  
Applied Biosystems 3130 Genetic Analyzer, 

АБИ Високо дейонизиран формамид за 
ресуспендиране на проби преди анализ на 

секвенатор Applied Biosystems 3130 Genetic 
Analyzer 

25 мл 4 
 

за подготовка на проби  
за анализ със секвенатор  

Applied Biosystems 3130 Genetic Analyzer, 

АБИ Касета от 4 капиляри с дължина 36 см за 
секвенатор Applied Biosystems 3130 Genetic 

Analyzer 

1 брой 3 за работа със секвенатор  
Applied Biosystems 3130 Genetic Analyzer 

АБИ 10 x буфер за електрофореза за работа със 
секвенатор Applied Biosystems 3130 Genetic 

Analyzer 

25 мл 1 за работа със секвенатор  
Applied Biosystems 3130 Genetic Analyzer, 

 
АБИ ДНК стълбица с размер на фрагментите до 500 

бд и съвместима със секвенатор Applied 
Biosystems 3130 Genetic Analyzer 

за 800 
реакции 

1 за фрагментен анализ със секвенатор  
Applied Biosystems 3130 Genetic Analyzer, 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: ДОСТАВКА НА КИТОВЕ И КОНСУМАТИВИ ЗА ДНК анализи с обща прогнозна стойност 4100 
лв. без ДДС 

Институт Продукт 
Мярна единица 

(опаковка) 
Количество  

Технически характеристики/Спецификация 
 

АБИ Кит за синтез на кДНК. 1 1 кит за синтез 
на  кДНК от 100 

проби  

Кит за синтез на кДНК  - 100 x 20 µl реакции, включващ 
5x буфер за обратна транскрипция,  обратна 
транскриптаза, вода не съдържаща нуклеази 

АБИ Кит за количесттвен PCR 
анализ реално време 

1 1 кит за 500 
реакции от 20 
микролитра 

Universal SYBR® Green Supermix, 500 x 20 µl реакции, 10 
ml (10 x 1 ml) , 2x qPCR микс, съдържа дНТФти,  ДНК 
полимераза, MgCl2, SYBR® Green I, подобрители, 
стабилизатори, флуоресцин и ROX нормализиращо 
багрило 

АБИ Кит за изолиране на 
плазмидна ДНК  

1 кит за изолиране  
на плазмидна ДНК 

от 250 проби  

1 Кит за изолиране на плазмидна ДНК чрез третиране на 
пробите с лизиращ буфер и изолиране на пречистена 

плазмидна ДНК, чрез пропускане на сместта през 
центрофужна колонка, задържане на плазмидната ДНК 

върху матрица в центрофужна колонка и последователно 
промиване и елуиране на ДНК, посредством 

центруфугиране на колонката 
доставка в Агробиоинститут - София 
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АБИ Кит за изолиране на геномна 
ДНК от растителни проби. 

1 кит за изолиране  
на геномна ДНК от 

250 проби  

2 
Кит за изолиране на геномна ДНК от растителни проби 
чрез: третиране на пробите с лизиращ буфер включващ 

Протеиназа К, пропускане на сместта през центрофужна 
колонка и изолиране на пречистена ДНК след задържане 

на ДНК върху матрица в центрофужна колонка и 
последователно промиване и елуиране на геномната 

ДНК, посредством центруфугиране на колонката, 
доставка в Агробиоинститут - София 

АБИ Кит за изолиране на ДНК от 
парчета агарозен гел. 

1 кит за изолиране  
на ДНК от 250 

проби  

1 Кит за изолиране на ДНК от парчета агарозен гел, 
получени след електрофореза на ДНК фрагменти в 

агарозен гел и изрязване на парчета от гела с фрагменти с 
желана големина. Изолиране на ДНК чрез третиране и 

разграждане на агарозния гел и изолиране на ДНК, чрез 
пропускане на сместта през центрофужна колонка, 
задържане на ДНК върху матрица в центрофужната 
колонка и последователно промиване и елуиране на 

ДНК, посредством центруфугиране на колонката 
доставка в Агробиоинститут - София 

АБИ Агароза за електорфореза 500 грама 3 Агароза за приготвяне на агарозни гелове и 
електрогореза на ДНК фрагменти с големина в интервала 

200 - 2000 базови двойки 

 

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

  



Документация за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на препарати и  консумативи, 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 5 обособени позиции” 

22 
 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5: ДОСТАВКА НА КИТОВЕ И КОНСУМАТИВИ ЗА АНАЛИЗ НА ПРОТЕИНИ, с прогнозна стойност 
1040 лв. без ДДС 

Институт Продукт 
Мярна 

единица 
(опаковка) 

Количество  
Технически характеристики/Спецификация 

/пълно описание на продукта без посочване на търговски 
марки и имена фирми/ 

АБИ Кит за изолиране на протеини 1 1 кит за 
изолиране  

на протеини 
от 20 проби  

Кит за изолиране на протеини (тотален протеин) - 20 реакции, 
универсален кит за изолиране на протеин, включващ силен 
детергент  

АБИ Молекулен маркер за протеини 1 1 опаковка 
от 500 µl  

Белязани в синьо протеинови стандарти - 500 µl, смес от 10 
оцветени в синьо рекомбинантни протеини (10–250 kD), 
включващи три референтни бенда (25, 50, 75 kD), за 50 
реакции 

АБИ Кит за акриламиден гел 1 1 опаковка Кит за акриламиден гел, 10% - кит за ръчно изливане на 10%  
полиакриламиден гел, включващ акриламидни разтвори и 
буфери 

АБИ Концертриран буфер за 
протеинова електрофореза 

1 1 опаковка за 
приготвяне 
на 10 литра 

буфер 

10x Tris/Glycine/SDS - Опаковка от 1, 1 L, 10x предварително 
подготвен елекрофорезен буфер, съдържащ 25 mM Трис, 192 
mM глицин, 0.1% SDS, pH 8.3 разтваря се до 1x с вода 

 

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


