
Обособена позиция № 1: ДОСТАВКА НА КИТОВЕ И КОНСУМАТИВИ ЗА ИЗОЛИРАНЕ НА ДНК И ЕЛЕКТРОФОРЕЗА 

обща прогнозна стойност 6040.00лв. без ДДС 

Институт Продукт Технически характеристики 

Мярна 

единица 

(опаковка) 

Количест

во 

 

Едини

чна 

цена, 

лв., без 

ДДС 

 

Обща 

цена, 

лв., без 

ДДС 

АБИ 

Кит за изолиране 

на геномна ДНК 

от растителни 

проби. 

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 е луиранена 

геномната ДНК, посредством 

центруфугиране на колонката 

1 кит за 

изолиране 

на геномна 

ДНК от 250 

проби 
5 

    

АБИ 

Агароза за 

електорфореза 

Агароза за приготвяне на агарозни гелове 

и електрогореза на ДНК фрагменти с 

големина в интервала 200 - 2000 базови 

двойки 

500 грама 

1 

    

АБИ 

Кит за изолиране 

на геномна ДНК 

от растителни 

проби. 

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 

1 кит за 

изолиране 

на геномна 

ДНК от 250 

проби 
1 

    



АБИ 

Кит за изолиране 

на плазмидна 

ДНК  

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 върх уматрица в 

центрофужна колонка и последователно 

промиване и елуиране на ДНК, 

посредством центруфугиране на колонката 

1 кит за 

изолиране 

на плазмидна 

ДНК от 250 

проби 2 

    

АБИ 

Кит заизолиране 

на ДНК от 

парчета 

агарозенгел. 

Кит за изолиране на ДНК от парчета 

агарозенгел, получени след електрофореза 

на ДНК фрагменти в агарозенгел и 

изрязване на парчета от гела с фрагменти с 

желана големина. Изолиране на ДНК чрез 

третиране и разграждане на агарозниягел 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 

1 кит за 

изолиране 

на ДНК от 

250 проби 

2 

    

 

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


