
ДОГОВОР

Днес, ....... 2022 г., в гр. Стара Загора между страните:

1. Тракийски университет гр. Стара Загора, ЕИК по Булстат № 123024538, е 
адрес: гр. Стара Загора, Студентски град, представляван от проф. д-р Добри Желев Ярков 
- Ректор за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет 
гр Стара Загора, представляван от проф. д-р Тодор Стоянчев - Декан и И. Тонева - 
Ръководител ФСО при ВМФ, наричан за краткост Възложител, от една страна

и
2. ХИМТЕКС ООД, ЕИК № 836149057, представлявано от ДАНИЕЛА МЕТОДИЕВА 
ВЕЛИНОВА - управител, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, п.к. 6400 
УЛ. "БУЗЛУДЖА" № 33, наричан за краткост Изпълнител, от друга страна

На основание чл. 112, ал. 1 и 6 от Закона за обществените поръчки, се сключи 
настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И СРОК
Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни на свой риск 

обществена поръчка е предмет: “Доставка на реактиви, химикали, китове, тестове и 
консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. 
Стара Загора по обособени позиции“ относно обособена позиция №1 - “Лабораторни 
консумативи - стъклария, еднократни и автоклавируеми“

Чл. 2. Възложителят заявява видовете артикули, посочени в Приложение № 1 - 
„Предложение за изпълнение на поръчката“ и Приложение № 2 - „Ценово предложение“.

Чл. 3(1) Предвид присъщата дейност на структурното звено при ТрУ и при 
възникване на необходимост и/или при спиране от производство на даден артикул - 
предмет на доставка, Възложителят си запазва правото да променя първоначално 
посочените прогнозни количества на артикулите за срока на действие на договора.

(2) При възникване на необходимост и/или при спиране от производство/внос на 
даден артикул - предмет на доставка, след писмено уведомяване от страна на 
Възложителя, могат да се заявяват и други видове артикули от категорията на 
обособената позиция предмет на договора.

(3) Търговската отстъпка за доставка на артикули , не включени в Спецификацията 
на Възложителя е в размер на 5%/пет процента/, съгласно Ценовото предложение на 
Изпълнителя - Приложение №2 - неразделна част от договора.

Чл. 4. Всички видове артикули, включени, съгл. ал. 1 и предмет на настоящия 
договор, трябва да се доставят във фабричен вид, в цяла запечатана и оригинална 
опаковка, да са неупотребявани, да нямат явни и скрити дефекти при нормална работа.

Чл. 5. Изпълнителят се задължава да доставя артикулите, за които е валидно и са 
предмет на настоящият договор с остатъчен срок на годност не по-малък от 80 % от 
датата на доставката.

Чл. 6. Настоящият договор влиза в сила от датата на сключването му и е със срок 
на действие 12 (дванадесет) месеца.



II. НАЧИН И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 6. Настоящият договор се сключва за доставка на посочените артикули в 

Техническата спецификация по съответната обособена позиция, като изпълнението му 
се осъществява по следния механизъм:

(1) .Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара 
Загора заявява необходимите количества от артикулите съгл. Приложение № 1 - 
„Предложение за изпълнение на поръчката“. Заявката се подава писмено (на място в 
Ветеринарномедицински факултет - срещу подпис от представител на Изпълнителя) 
или чрез изпращането й на следната електронна поща на Изпълнителя: . 
шГо@с1нт1ех.сот

(2) . Изпълнителят осъществява доставката на артикулите в срок до 60 
(шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на всяка заявка.

(3) . Изпълнителят изпълнява доставката франко сградата на 
Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, в 
рамките на работното му време на от 8,00 до 16,30 часа.

(4) . Собствеността върху артикулите преминава върху Възложителя в момента 
на предаването им на неговия адрес, за което се съставя двустранен приемо-предавателен 
протокол, подписан от представители на двете страни.

(5) . Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, 
доставките извършени от подизпълнителя/подизпълнителите се приемат от 
Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.

Чл. 7. При установени несъответствия във вида, количеството, качеството, 
единичните цени или стойността на доставените артикули, представители на двете 
страни съставят и подписват двустранен констативен протокол, по силата на който 
Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка констатираните пропуски в срок до 
3 (три) работни дни, считано от деня, следващ датата на съставяне на констативния 
протокол. В случай на отказ или при друга невъзможност от подписване на констативния 
протокол от страна на Изпълнителя, съставеният протокол се изпраща на Изпълнителя 
по подходящ начин, удостоверяващ неговото получаване. В този случай срокът за 
отстраняване на констатираните пропуски започва да тече от датата на получаване на 
протокола от страна на Изпълнителя.

Чл. 8. Възложителят има право да прави рекламации пред Изпълнителя за 
констатирани явни недостатъци или появили се скрити недостатъци на вече доставените 
артикули, като иска отстраняването или коригирането им за сметка на Изпълнителя в 
срок до 3 (три) работни дни, считано от деня, следващ датата на получаване на 
рекламационното съобщение. Рекламационното съобщение може да бъде изпратено по 
електронна поща или обикновена поща и се съставя до 3 (три) работни дни, считано от 
приемане на доставките.

Чл. 9. Възложителят не носи отговорност за повреди, причинени по време на 
транспортирането и предаването на артикулите, предмет на настоящия договор. Рискът 
от погиване или повреждане им се носи от Изпълнителя до момента на предаване на 
артикулите на Възложителя.

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл. 10. (1). Прогнозната стойност на договора е 39 288,35лв. (тридесет и девет 

хиляди двеста осемдесет и осем лева и тридесет и пет стотинки) без ДДС, което е 
47 146,02 (четиридесет и седем хиляди сто четиридесет и шест лева и две стотинки) 
лева с ДДС, съгласно Ценовото предложение на Изпълнителя - неразделна част от 
настоящия договор.



Чл. 11. В посочените суми се включват всички разходи на Изпълнителя по 
изпълнение на поръчката съгласно договорените условия.

Чл. 12. Разплащането се извършва по банков път, в лева, чрез платежно нареждане 
по следната банкова сметка на Изпълнителя:

Банка: ОББ АД клон Хасково
В1С: БВВ8ВС8Г,
1ВАХ: ВС54 11ВВ8 8521 1010 1850 11
Чл. 13. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички 

последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) работни дни, считано от момента на 
промяната. В случай, че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, 
че плащанията са надлежно извършени.

Чл. 14. Изпълнителят се задължава до 3 (три) работни дни след доставката да 
представи пред Възложителя фактура за доставените артикули.

Чл. 15. Възложителят се задължава до 30 (тридесет) календарни дни след 
представяне на фактурата при редовен приемо-предавателен протокол за осъществената 
доставка, да заплати по сметка на Изпълнителя фактурираната сума съгласно Ценовото 
предложение на Изпълнителя.

IV. ГАРАНЦИИ
Чл. 16. (1) Изпълнителят гарантира изпълнението на всяка заявка с високо 

качество в съответствие с техническите изисквания на Възложителя и одобрената 
оферта.

(2) . Изпълнителят предоставя гаранция за изпълнението на настоящия договор 
под формата на парична сума в размер на 5% от стойността по чл. 10, ал. 1 от договора 
или 1964,42 лв.(хиляда деветстотин шестдесет и четири лева и четиридесет и две 
стотинки).

Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, 
под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез 
покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира 
формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията под формата на парична сума или 
банкова гаранция може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето 
лице - гарант. Банковата гаранция се представя със срок на валидност най-малко 30 дни 
след срока на изпълнение на договора. Паричната гаранция се внася по сметката на 
Тракийски университет гр. Стара Загора:

Банка: УниКредит Булбанк АД клон гр. Стара Загора,
банков код (В1С): ШСКВО8Р,
банкова сметка (1ВАИ): ВС 70 ШСК 7630 3300 0007 69
(3) . Гаранцията за изпълнение дава възможност на Възложителя да реализира 

правата си по същата само въз основа на свое едностранно волеизявление, независимо 
от претенциите на трети лица и без да са необходими други доказателства относно 
неизпълнение на договорното задължение от страна на Изпълнителя.

(4) . В срок до 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора или след 
прекратяването му, Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви за 
периода, през който средствата са престояли законно при него.

(5) . Възложителят има право да усвои сумата от гаранцията, без тази възможност 
да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

(6) . Възложителят има право да задържи и да се удовлетвори от гаранцията за 
изпълнение на договора със сума, равна на дължимата от страна на Изпълнителя 
неустойка или обезщетение, съгласно разпоредбите на настоящия договор, когато 
Изпълнителят не изпълни някое от задълженията си по договора. В случай, че 



гаранцията за изпълнение на договора се окаже недостатъчна да удовлетвори вземанията 
на Възложителя, същият може да прави удръжки от дължими плащания към 
Изпълнителя.

(7).  Гаранцията за изпълнение не се освобождава от Възложителя, ако в процеса 
на изпълнение на договора е възникнал спор между страните, относно неизпълнение на 
задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При 
решаване на спора в полза на Възложителя, той може да пристъпи към усвояване на 
гаранцията за изпълнение.

V. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ
Чл. 17. За дата на доставяне на артикулите се счита датата, на която стоките - 

предмет на настоящия договор са доставени до крайния получател, удостоверено с 
двустранен приемо - предавателен протокол, подписан от представители на двете 
страни.

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 18. Изпълнителят се задължава:
1. да изпълнява поръчката със собствени сили, проявявайки грижата на добър 

стопанин, като доставя заявените от Възложителя материали, по вид, качество, 
количество и цена, съгласно Приложение № 1 - „Предложение за изпълнение на 
поръчката“, Приложение № 2 - „Ценово предложение“ и техническите изисквания на 
Възложителя.

2. да доставя артикулите в договорения срок и да ги предаде на крайния 
получател, придружени със сертификат за качество /когато е приложимо/, като съставя 
и подписва приемо-предавателен протокол;

3. да предава на мястото на доставяне артикулите, съответстващи по вид, 
количество, качество, разфасовка, комплектовка, производител, респективно - 
доставчик на договореното съгласно спецификацията по т. 1;

4. след доставяне на артикулите до крайния получател, да представи на 
Възложителя необходимите документи - приемо-предавателен протокол и оригинал на 
фактура;

5. при изискване от Възложителя да доказва произхода и качеството на 
предлаганите артикули.

6. да доставя артикули, които са нови, неупотребявани, да нямат явни и/или 
скрити дефекти при нормална работа. Доставяните артикули следва да са опаковани по 
подходящ начин, с ненарушена цялост на опаковката;

7. да не превъзлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в 
предмета на обществената поръчка на лица, които не са подизпълнители, като е длъжен 
да предвиди такова задължение на подизпълнителя/ите в сключваните с тях договори;

8. при изпълнението на обществената поръчка лицата-подизпълнители, вида и 
дела на участието им следва да бъде същото, като посоченото в офертата на 
Изпълнителя.

9. да получи цената на всяка отделна доставка по реда и условията на настоящия 
договор.

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 19. Възложителят има право:



1. да изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения договорените 
дейности съгласно Приложение № 1 - „Предложение за изпълнение на поръчката“ и 
Приложение № 2 - „Ценово предложение“.

2. да определя лицата, които да изготвят и изпращат заявките до Изпълнителя. 
Същите лица приемат доставените количества артикули, подписват приемо- 
предавателните протоколи и фактурите след доставката, както и следят за качеството и 
цените, на които артикулите се доставят. При възникнали проблеми и при неспазване на 
сроковете, съставят доклади до Възложителя.

3. да заявява посочените видове и количества артикули от Приложение № 1 - 
„Предложение за изпълнение на поръчката“ и Приложение № 2 „Ценово предложение“.

6. да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи договор/и за 
подизпълнение с посочения/те в офертата му подизпълнител/и.

Чл. 20. Възложителят се задължава:
1. да заяви необходимите видове артикули и количество с точни изисквания, 

които не подлежат на тълкувания при изпълнение на заявката;
2. да приеме изпълнената в срок, в количествено и качествено отношение 

доставка, като подпише приемателно-предавателния протокол за нейното приемане.
3. да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер, при условия и в 

сроковете, посочени в настоящия договор и съгласно подписан двустранно протокол и 
представена фактура.

4. да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от 
Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от 
Изпълнителя като такава.

VIII. САНКЦИИ
Чл. 21. При наемане на трети лица /физически или юридически/, сключване на 

договор за партньорство или ползване на подизпълнител за осъществяване предмета на 
договора, Изпълнителят отговаря за техните действия като за свои.

Чл. 22. (1) При неспазване на уговорения срок за доставка и/или неизпълнение в 
срок на други задължения по договора, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,5 
на сто на ден върху стойността на недоставената стока без ДДС, но не повече от 20 на 
сто от стойността на договора.

(2) . При частично неизпълнение или неточно изпълнение на договорните 
задължения, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 30 % от неизпълнената част на 
договора.

(3) При неизпълнение на задължението за плащане по този договор, 
Възложителят дължи на Изпълнителя законната лихва за забава върху неплатената 
сума, считано от датата на забава до окончателното плащане.

(4) Плащането на предвидените неустойки в този договор не лишава изправната 
страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над 
размера на неустойката.

Чл. 23. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени 
вреди и загуби, в случай, че последните са причинени от непреодолима сила.

(2) . В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по 
договора е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

(3) . Страната засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 
действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и 
загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок от 3 работни дни от 
настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за 
претърпените от това вреди.



(4).  Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и 
свързаните с тях насрещни задължения се спира.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОРА
Чл. 24. Настоящият договор се прекратява:
1. с изтичане на договорения срок;
2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
3. когато едната страна не изпълни свое задължение по договора по причина, за 

която тя отговаря, изправната страна може да развали договора, след като даде на 
длъжника подходящ срок за изпълнение с писмено предупреждение, че след изтичането 
му, ще смята договора за развален.

4. с десетдневно писмено предизвестие от изправната страна в случай, че 
неизправната страна системно (три или повече пъти) не изпълнява задълженията си по 
този договор. През времето, през което тече предизвестието, всяка от страните изпълнява 
задълженията си по договора.

5. едностранно от Възложителя, ако в резултат на обстоятелства, възникнали 
след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

6. в предвидените в чл. 118 от ЗОП случаи.
Чл. 26. При прекратяване на договора, Възложителят заплаща на Изпълнителя 

възнаграждение, съответстващо по размер на изпълнената част от договора.

X. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 25. Настоящия договор е сключен на основание чл. 112 от ЗОП.
Чл. 26. Изменение на договора се допуска по изключение при условията на чл. 116 

от ЗОП.
Чл. 27. За изпълнение на поетите с настоящия договор задължения, страните 

определят следните свои представители за контакт:
За Възложителя: лице за контакт Пламен Георгиев, тел. 0882552289
За Изпълнителя: лице за контакт Даниела Велинова, тел. 0391 603 55
Чл. 28. (1) Всички съобщения, предупреждения и покани между страните се 

считат за валидно изпратени на посочените в договора адреси и информация за контакти.
(2) Страната, която промени адреса си е длъжна да изпрати на другата страна 

писмо или декларация с данните за новия адрес. До получаването на уведомителното 
писмо или декларация от другата страна, всички съобщения, предупреждения и покани, 
изпратени на стария адрес, се считат за получени.

Чл. 29. Възникналите спорове във връзка с настоящия договор се решават чрез 
споразумение между двете страни, а при непостигане на такова - по съдебен ред, пред 
компетентния български съд по реда на ГПК.

Чл. 30. За всички въпроси, неуредени в настоящия договор, се прилагат 
разпоредбите на българското законодателство.

Неразделна част от договора са:
1. Приложение № 1 - Предложение за изпълнение на поръчката, по отношение на 

обособена позиция № 1 - “Лабораторни консумативи - стъклария, еднократни и 
автоклавируеми“

2. Приложение № 2 - Ценово предложение, по отношение на обособена позиция 
№ 1 - “Лабораторни консумативи - стъклария, еднократни и автоклавируеми“



Настоящият договор се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра, от които два за 
Възложителя и един екземпляр за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Тракийски университет 
гр. Стара Загора

Ректор
ПРОФ. Д-Р ДОБРИ ЖЕЛЕВ ЯРКОВ

Управител
ДАНИЕЛА ВЕЛИНОВА

ХИМТЕКС ООД 
гр. Димитровград

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Декан на ВМФ
Проф. д-р Тодор

Ръководител $>/СО при ВМФ 
И. Тонева





Обр. № 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

„Химтекс“ ООД
(наименование на участника)

Долуподписаният/ата Даниела Методиева Велинова
(трите имена)

в качеството си на Управител, със седалище и адрес на управление 6400 гр. 
Димитровград, ул. Бузлуджа 33, ЕИК 836149057, участник в обществена поръчка - 
Открита процедура с предмет: “Доставка на реактиви, химикали, китове, тестове и 
консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр.
Стара Загора по обособени позиции“
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИ № 1 Лабораторни консумативи - 
стъклария, еднократни и автоклавируеми

(участникът изписва обособената позиция, за която подава оферта)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

След като се запознахме и проучихме Указанията за участие, с настоящото 
Предложение за изпълнение на поръчката правим следните обвързващи ни предложения 
за изпълнение на предмета на поръчката.

1. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на 
поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Указанията 
за участие.

2. Декларираме, че срокът за изпълнение на доставките е до 60 (шестдесет) 
календарни дни, считано от датата на получаване на писмена заявка от представител на 
Възложителя.

3. Ще доставим всички заявените количества от артикулите, включени в предмета 
на настоящата поръчка на място - Ветеринарномедицински факултет или Ректорат при 
Тракийски университет гр. Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, Студентски град (в 
зависимост от обособената позиция за която се подава заявлението). За доставката ще 
съставим и подпишем двустранен приемо-предавателен протокол.

4. Задължаваме се да отстраним за наша сметка всички констатирани 
несъответсвия, по отношение на разлики във вида, количеството, качеството, 
единичничните цени или стойността на доставените артикули, в срок до 3 (три) работни 
дни, считано от деня, следващ датата на съставяне и подписване на двустранен 
констативен протокол от представители на двете страни.

5. Задължаваме се да отстраним за наша сметка всички констатирани от 
Възложителя явни недостатъци или появили се скрити недостатъци на вече доставените 
артикули, в срок до 3 (три) работни дни, считано от деня, следващ датата на получаване 
на рекламационно съобщение от представител на Възложителя.

6. Задължаваме се да доставяме артикулите с качество, отговарящо на БДС и 
действащите европейски стандарти и изисквания. Доставяните артикули ще са фабрично 
нови, неупотребявани, без явни и скрити дефекти при нормална работа. Всички доставки 
ще доставим във фабричен вид, в цяла запечатана и оригинална опаковка от 
производителя.

7. Доставяните от нас артикули, за които е относимо, ще са с остатъчен срок на 
годност не по-малък от 80 % от датата на доставка

8. Неразделна част от нашето предложение е попълнена Таблица на
съответствието -- обр.№
2.1/2.2/2.3/2.4/2.5/2.6/2.7/2.8/2.9/2.10/2.11/2.12/2.13/2.14/2.15/2.16/2.17/2.18/2.19/2.20/2.2 
1/2.22 (съгласно обособената позиция, за която се подава оферта).

9. В изпълнение на договора посочваме лице за контакт: Даниела Велинова, 
тел.: 0391 603 55, е-шаН: 1п1о@;с111т1ех.сот



обр. № 2.1 - 2.22

Таблица за съответствие

обществена поръчка - открита процедура с предмет: “Доставка на реактиви, 
химикали, китове, тестове и консумативи за нуждите на структурните звена при
Тракийски университет гр. Стара Загора по обособени позиции“

По отношение на обособена позиция № 1 “Лабораторни консумативи - стъклария, 
еднократни и автоклавируеми”

№ 
по 
ред

Наименование на реактива, 
теста, консуматива

Разфасовка 
/ш§, гп1, §, к§, 

комплект, 
брой/

прогно 
зно 

количе 
ство

Характеристик 
и, марки и 

производители 
, каталожен 

номер

Линк с 
информация за 
артикула, към 
страницата на 
производител

1

Банки, стъклени, тъмни с 
капаче на винт, 500 мл 1бр. 20

Банки, 
стъклени, 
тъмни с 
капаче на 
винт, 500 мл, 
Карл Хехт, 
кат. № 41325 зсге\у-сар/

2
96 ямкови плаки, 11 дъно 
(обло), стерилни, с капак

1 20

96 ямкови 
плаки, 11 дъно 
(обло), 
стерилни, с 
капак, 
Вакутест 
Кима, кат. № 
650111+65611 
1

пИрз://
та.й/еп/ргосюи
1-топоизо-ба-

1аЬога1опо/р1а5
!те-рег- 

пнсготе1осП/?Гг
от§еагсЬ=6501

3
96 ямкови плаки, плоско 
дъно, стерилни, с капак

1 20

96 ямкови 
плаки, плоско 
ДЪНО, 
стерилни,с 
капак, 
Вакутест 
Кима, кат. № 
655111+ 
656111

1Шр8://тулу.к1
талУеп/ргоск)И
1-топоико-с1а-
1аЬога1опо/р1а8 

й-е-рег- 
ппсготе(ос11/?Гг
отзеагсЬ=6551

1 1

4

сгуо ШЬе Ьох - сагбЬоагс! - Гог
2 т1 ШЬе§ - ргезз оп 1И - ууЬйс

1 бр.

15

сгуо 1иЬе Ьох - 
сагбЬоагс! - Гог 
2 гп1 ШЬез - 
рге§§ оп Нс1 - 
\уЬ11е, 
Делталаб, кат. 
№ М-600

щЬЬ.ез/еп/ргос!
иЩоЛгееДпц- 

сагдЬоагб- 
§1огаце-Бох- 

рге-аззетЬкск-
сотраЛтепй/

5

автоматична пипета с 
променлив обем, 
автоклавируеми, Обем: 10- 
100 ц1; стъпка 0,1 ц!

1 бр 10

автоматична 
пипета с 
променлив 
обем, 
автоклавируем 
а, Обем: 10- 
100 ц1; стъпка 
0,1 ц1,

ЬИр8://млууу.с1е1
1а1аЬ.ез/еп/ргос1
ис1о/йапс1гор- 

сНц11а1-5с-2/



Делталаб, кат.
№ 770050

6
Автоматична пипета с 
променлив обем - 0.1-10 ц1

1бр.

2

Автоматична 
пипета с 
променлив 
обем - 0.1-10 
ц1, Делталаб, 
кат. № 770000

I

сНцйайзс-З/

7

Автоматични пипети с 
променлив обем 10-100 ц1

1бр. 5

Автоматични 
пипети с 
променлив 
обем 10-100 
р.1, Делталаб, 
кат. № 770050

8

Автоматични пипети с 
вариаблен обем 1000-5000ц1

1бр. 15

Автоматични 
пипети с 
вариаблен 
обем 1000- 
5000ц1, 
Делталаб, кат. 
№770110

11Прз:/7уууууу.бе1
1а1аЬ.еа/еп/ргос1
исю/папйгор- 
сй.цйаг-зс-Й/

9

Автоматични пипети с 
променлив обем 100-1000 ц1

1 бр. 3

Автоматични 
пипети с 
променлив 
обем 100-1000 
ц1, Делталаб, 
кат. № 770060

-

10

Автоматични пипети е 
променлив обем 5-50 ц1

1 бр. 3

Автоматични 
пипети с 
променлив 
обем 5-50 
ц!,Сокорекс, 
кат. № 
825.0050

—

11

Автоматични пипети с 
фиксиран обем 10ц1

1бр. 3

Автоматични 
пипети с 
фиксиран 
обем 10ц1, 
Витег, кат. № 
5 401 010

-

12

Автоматични пипети с 
фиксиран обем 5ц1

1бр. 3

Автоматични 
пипети с 
фиксиран 
обем 5ц1, 
Витег, кат. № 
5 401 005

1ШР8:/Аумоуауй 
ер.ае/еп/ргойис

1з/Ндшс1- 
ЬапсШгщДлреШ 
пр/пнсгоШег-

р1реИе8/т1сгоН 
1ег-р1рейе8-

у/йореЬ 
есопоту-Дх- 
зтДе-спаппе!



13

Автоматични пипети с 
фиксиран обем 1000ц1

1 бр. 3

Автоматични 
пипети с 
фиксиран обем 
1000р.1, Витег, 
кат. № 5 401 
910

-

14

Автоматични пипети с 
фиксиран обем 50 ц1

1бр. 3

Автоматични 
пипети с 
фиксиран обем 
50 ц1, Витег, 
кат. № 5 401 
050

П 1 р ?-;■) ! | тр

ГЪ' ■' ! ...

сп < > 1 р..„р П П рр

15

Автоматични пипети с 
фиксиран обем 500ц1

1 бр. 3

Автоматични 
пипети с 
фиксиран обем 
500ц1, Витег, 
кат. № 5 401 
500

ППрзРшту.шй
ец.с!е/еп/ргос1пс

[з/Ндша-
ЬапсН1пе/р1рей1
пе/ггпсгоШег-

р1реИез/ш1сго11
1ег-р1реПез- 

у/йорег- 
есопоту-Нх- 
8пщ1е-сЬаппе1

16

Бастунчета на Дригалски 
пластмасови, стерилни, 
индивидуално опаковани

100 бр/оп 5

Бастунчета на 
Дригалски 
пластмасови, 
стерилни, 
индивидуално 
опаковани, 
Делталаб, кат. 
№ 200500

1Шрз://уу'шжае1
1а1аЬ.е8/еп/ргос1
исТо/сПегакку-
5ргеас1ег-81еп1е/

17

Бастунчета на Дригалски, 
стъклени или от неръждаема 
стомана

1 бр. 25

Бастунчета на 
Дригалски, 
стъклени или 
от неръждаема 
стомана, Карл 
Хехт, кат. № 
41 049

Ьирз://\у\ууу.а88
1з1епреи/еп/рго
С1и С1/ й Г1Ц с118 К1 "

зра1и1аз-тас1е- 
о.Ь-Дазз/

18

Бехерови чаши - 100 мл 1 бр. 45

Бехерови чаши 
- 100 мл., 
Кавалиерглас, 
кат. № 155

кирз://у/улу.ка
уаНег.сх/еп/Ьеа
кегз-1о\У'-Гогт-

уукк-зроиБ 
зр39.1т1т1

19
Бехерови чаши - 1000 мл 1бр. 40 Бехерови чаши 

- 1000 мл.

Ьир8://м/улу.ка
уаНег.сх/еп/Ьеа
кегзЙоуу-Гогт-



Кавалиерглас, 
кат. № 155 . ) 1 ! 1

20

Бехерови чаши - 200 мл 1бр. 30

Бехерови чаши 
- 200 мл. 
Кавалиерглас, 
кат. № 155

-

21

Бехерови чаши - 2000 мл 1 бр. 15

Бехерови чаши 
- 2000 мл. 
Кавалиерглас, 
кат. № 155

22

Бехерови чаши - 250 мл 1 бр. 60

Бехерови чаши 
- 250 мл. 
Кавалиерглас, 
кат. № 155 . ! 1 

Н

1 1

23

Бехерови чаши - 400 мл 1 бр. 20

Бехерови чаши 
- 400 мл. 
Кавалиерглас, 
кат. № 155

1 у

' г д

24

Бехерови чаши - 600 мл 1 бр. 20

Бехерови чаши 
- 600 мл.
Кавалиерглас, 
кат. № 155

! ’ / /1

25

Бехерови чаши - 600 мл - с 
дръжка 1бр. 20

Бехерови чаши 
- 600 мл - с 
дръжка, 
Кавалиерглас, 
кат. № 154

1 ! 4 (

'__

Зр4 1 .11(1111

26

Бехерови чаши - 800 мл 1бр. 20

Бехерови чаши 
- 800 мл. 
Кавалиерглас, 
кат. № 155

ЬирзУ/моллу.ка
уаНег.сх/еп/Ьеа
кег$-1о\у-Гогт-

ууШт-зрои!-
зр39.п т.1

27

Бехерови чаши - 800 мл - с 
дръжка 1 бр. 20

Бехерови чаши 
- 800 мл - с 
дръжка, 
Кавалиерглас, 
кат. № 154

Ьнрз://-^ -'IV. к а
уаНег.сх/ п/Ьеа
кегз- 1о 'ОГП'К..

уукЬ-па: ,41 р...

зр41.4 П11

28

Бехерови чаши- 1000 мл - с 
дръжка 1бр. 20

Бехерови 
чаши- 1000 мл
- с дръжка, 
Кавалиерглас, 
кат. № 154

1Шрз://уу' 'уу.ка
уаПег.сх/ п/Ьеа
кегз4о\у4огт-

У/!1114131 141е-
зр41 .ЬитН

29

Бехерови чаши - 50 мл 1 бр. 15

Бехерови чаши 
- 50 мл, 
Кавалиерглас, 
кат. № 155

пирзк/уууужка
уа11ег.сх/е п/Ьеа
кегз-1оуу-Гогт-

уукк-зроиК 
зрЗО.Ьши

30

Бехерови чаши висока форма
- 150 мл 1 бр. 15

Бехерови чаши 
висока форма - 
150 мл,

Ьйрзк/ууууу/.ка
уаИег.сх/еп/Ьеа
кегз4а1Могт-



Кавалиерглас, 
кат. № 153 ■1 > > -Г ■■ 1

31

Бехерови чаши висока форма 
- 150 мл 1бр. 15

Бехерови чаши 
висока форма - 
150 мл.
Кавалиерглас, 
кат. № 153

32

Бехерови чаши висока форма 
- 25 мл 1бр. 15

Бехерови чаши 
висока форма - 
25 мл.
Кавалиерглас, 
кат. № 153

--- --------------

33

Бехерови чаши висока форма
- 25 мл 1бр. 15

Бехерови чаши 
висока форма - 
25 
мл.Кавалиергл 
ас, кат. № 153

34

Бюрета Мор с прав кран, 
Клас А, 50мл 1бр. 10

Бюрета Мор с 
прав кран, 
Клас А, 50мл, 
Техноскло, 
кат. № 1567/А

____

огу-
Удака/ЬигеНе/Ьи

геие-51гащЬ+-
Гогт-

диа!1со1ог/ууНЬ-
з1га1д1т+ 

зЮрсоск/цЬзз- 
кеу-с1а88-аз

35

винтови капачки за шишенца 
с винтова капачка, тъмни, 
обем 4 тГ, 45 х 14.7 мм, 
градуирани

100 бр. в оп. 20

винтови 
капачки за 
шишенца с 
винтова 
капачка, 
тъмни, обем 4 
тГ, 45 х 14.7 
мм, 
градуирани, 
ЬА-РНА- 
РАСК, КАТ. 
№ 13080336

ЬПр5://\ууууу,кь 
рЬа-

раск.сот/ГПеад
тт/риЬНс/РРЕ

/Ра-Рка-
Раск СаГакжие

.Е?<6фШ'

36

Гутатори със стъклени 
капкомери, 50 мл оп. от ЮОбр. 10

Гутатори със 
стъклени 
капкомери, 50 
мл, Карл Хехт 
, кат. № 
41314+1315

Ьнрзу/уууууу.азз 
ЮепРеи/еп/рго 
сТсШгорршц-
Ьо111ез-гпас1е- 

о'к-атЬег-ц!азз/ 
Ьпрз://уууууу.азз
181епГеи/еп/рго 
ск1сГ/р}реИе-к1+ 

/ог-по-413 14/

37

Гутатори със стъклени 
капкомери,30 мл оп. от ЮОбр. 10

Гутатори със 
стъклени 
капкомери, 30 
мл, Карл Хехт 
, кат. № 
41314+1315

ЬнрзР/уууууу.азз
1з(еп4еи/еп/рго 
с1исг/с1горршц-- 
ЬоН1ез-тас1е-

оР-атЬег-ц1азз/ 
кНрзк/уууууу.азз 
Юеш.еи/еп/рго



...............
1'ог-П(>4 ] 3 14/

38

Дръжка за йозе 1 бр 10

Дръжка за 
йозе, Карл 
Хехт, кат. № 
40039

пЦрз://у/уууу,язз 
иДепг.еи/еп/рго 

сшеУпеесПе-
Ьошегз- 

ассогсНпрДо- 
коПе/

39

Дръжки за йозета с диаметар 
125мм 1 бр. 10

Дръжки за 
йозета с 
диаметар 
125мм, Карл 
Хехт, кат. № 
40039

Ьир5://тужа55

Ьок1ег5-~ 
ассогскпрчо- 

коНе/

40
Игли за вакутейнери, 21 6, 
къси, за птици 100 бр./оп 10

Игли за 
вакутейнери, 
21 О, къси,за 
птици, 
Вакутест 
Кима, кат. № 
1526504

Гигрзк/уууууу.к!
гпа.гкеп/злТет
а-ск-ргекеуо-

8Ой:оуцо1о/ацЬ1
-е-аДаЦоп -
з/егШ-рег-
рге! 1еу1-

ти1йрН/?Ггот8
еагс1г= 1 526504

41

индикаторна хартия рН Их , 
ролка 5м, рН-1-14 1 бр. 70

индикаторна 
хартия рН Р1х, 
ролка 5м, рН- 
М4, 
Филтратех, 
кат. № 
РН114К

кПрзк/шуужйк
га1есклг/еп/геа

репОуп-
ГО 115/6 5-

рЬ 114г.1йт1

42

Индикаторна хартия за 
стерилизация 1оп 10

Индикаторна 
хартия за 
стерилизация, 
Делталаб, кат. 
№ 191052

11Г1:рз://уууууу.йе1
1а1аЬ.е5/еп/ргос1
ис1о/з1ег1112а1ю

п-тсНса1ог-
(арез-2/

43

Капилярки за хематокрит оп. от Юбр 10

Капилярки за 
хематокрит, 
Карл Хехт, 
кат. № 40564

11ирз://ч'уууу.а85
1зГепкеи/еп/рго

с1ис(/т1сго-
кетаюсгк-

сарШапез-шЯ-
перапп1зес1/'

44

Колби Ерленмайер, с тясно 
гърло - 100 мл 1бр. 20

Колби 
Ерленмайер, с 
тясно гърло - 
100 мл., 
Кавалиерглас, 
кат. № 24

Гкгрзк/уууууу.ка
уаПег.С2/(1е/ег1е
пшеуег-ко!Ьеп- 

епцйакщ- 
5р44.Ь1т1

45

Колби Ерленмайер, с тясно 
гърло - 300 мл 1 бр. 5

Колби 
Ерленмайер, с 
тясно гърло - 
300 мл., 
Кавалиерглас, 
кат. № 24

кПрзк/уууууу.ка
уапег.са/ке/еНе
птеуег-ко!Ьеп-

епц11а1зщ-
8р44.1т1/п11

46

Колби Ерленмайер, с широко 
гърло - 250 мл 1 бр. 21

Колби
Ерленмайер, с 
широко гърло

кпрз://уулууу.ка
уаНег.сг/бе/еНе
птеуег-ко1Ьеп-



- 250 мл., 
Кавалиерглас, 
кат. № 25

47

Колби Ерленмайер, с широко 
гърло - 500 мл 1бр. 25

Колби
Ерленмайер, с 
широко гърло 
- 500 мл.,
Кавалиерглас, 
кат. № 25

-

48

Колби Ерленмайер, с широко 
гърло- 300 мл 1бр. 10

Колби 
Ерленмайер, с 
широко гърло- 
300 мл., 
Кавалиерглас, 
кат. № 25

49

Колби йодни с пластмасови 
тапи, 300 мл 1бр. 10

Колби йодни с 
пластмасови 
тапи, 300 мл, 
Карл Хехт, 
кат. № 
41915+42990

-

50

Кошница за пренос на 
реактиви с 6 гнезда

1 5

Кошница за 
пренос на 
реактиви с 6 
гнезда, 
Бюркле, кат. 
№361

Ийр5://уууууу.Ьи
егк1е.с1е/уаг/а58
е1§/са1а{оц/еп/2
022/НТМ1.,/].пс!

ех.Ь(гп1#187

51

Крио-епруветки,2.0 тЬ, 
стоящи, с външна резба, гама 
стерилни, заоблени, 
ССЖММС!

50 бр./оп.

10

Крио- 
епруветки,2.0 
шЬ, стоящи, с 
външна резба, 
гама стерилни, 
заоблени, 
сокишо, 
Делталаб, кат. 
№409106.1

Ьпра://уууууу.с1е1
1а1аЬ.е8/еп/рго(1

исю/зкг! 1е-
сгуоу1а1§-2/

52

Круши, гумени за пипети 1 бр. 25

Круши, 
гумени за 
пипети, Карл 
Хехт, кат. № 
42581

ЬИра://УУУУУУ.а55
18ГеЩ.еи/еп/рго

С1ис1/р1реНе-
Г111ег8- 

ишуегза!- 
то(1е}/

53
Кювети кварцови - 
правоъгълни Юмм 1бр. 10 Кювети 

кварцови -
кйрзк/уууууу.азз
181еп1.еи/еп/рго



правоъгълни 
Юмм, Карл 
Хехт, кат. № 
40715

54 Латексови ръкавици, 8,Б,М

оп. от 100 бр.

90

Латексови 
ръкавици, 
8,Б,М. Бурнас 
медикалс, кат. 
№ 110.001

55

Магнити за магнитна 
бъркалка с тефлоново 
покритие, с диаметър бшш

1бр. 20

Магнити за 
магнитна 
бъркалка с 
тефлоново 
покритие, с 
диаметър 
бтт, Карл 
Хехт, кат. № 
42075

-

56

Матрак Т25, клетъчни 
култури

оп. от 5 бр.

5

Матрак Т25, 
клетъчни 
култури, 
Делталаб, кат. 
№0200010

Ьир5://'уу\ууу.с1е1
1а1аЬ.ез/еп/ргос1 

исЮ/сеИ-апб- 
йззие-сикиге-

Пазкз/

57

Матрак Т25 с филтър на 
капачката с големина на 
пората 0,2 рм клетъчни 
култури

оп. от 20 бр.

5

Матрак Т25 с 
филтър на 
капачката с 
големина на 
пората 0,2 цм 
клетъчни 
култури, 
Делталаб, кат. 
№ 0200020

йПр8://м/лууу,с1е1
1а1аЬ.е8/еп/ргос1 

исЧо/сеП-апс!- 
йззие-сикиге-

Пазкз/

58

Матрак Т75 клетъчни 
култури

оп. от 5 бр.

5

Матрак Т75 
клетъчни 
култури, 
Делталаб, кат. 
№0200011

Нпр5://'уууу'уу.с1е1
иИаЬ.ез/еп/ргос!

ис1о/се11-апс1-
йззие-сикиге-

Паакз/

59

Матрак Т75 с филтър на 
капачката с големина на 
пората 0,2 цм клетъчни 
култури

оп. от 5 бр.

5

Матрак Т75 с 
филтър на 
капачката с 
големина на 
пората 0,2 цм 
клетъчни 
култури, 
Производител: 
Делталаб, Кат. 
№0200021

Ьйр8://уууулу.(3е1
ШкЬ.ез/еп/ргос!
шЛо/сеИ-апс!- 
йззие-сикиге- 

Йазкз/

60

мембранен филтър 
\У11а1тап® §1азз гшсгойЬег, 
47 тш, пори 2 цт

100 бр./оп.

5

мембранен 
филтър 
ХУйаРпап® 
§1азз пйсгойЬег

1Шр8://улууу.йк
гаГесЬ.й/еп/цкз

8-пнсгойЬег- 
йкегз-луйкоШ-



, 47 тш, пори 
2 цт, 
Филтратех, 
кат. № 
ГУ210047

1021 .МггН

61

мембранни филтри стерилни - 
диаметър 47 шш, 
Целулозонитратни с черна 
мрежа 0.20 цш

100 бр. в оп. 5

мембранни 
филтри 
стерилни - 
диаметър 47 
шш, 
Целулозонитр 
атни с черна 
мрежа 0.20 
цш, 
Филтратех, 
кат. № 
МР047МЕ022 
(38

ЬирзР/уухууу. Шг 
гаксЬ.шеп/те 

тЬгапе- 
гпгегз/1 !9-тР 

Се II 1.11056- 
асеШТе.гдт!

62

мембранни филтри стерилни - 
диаметър 47 шт, 
Целулозонитратни с черна 
мрежа 0.45 цт

100 бр. в оп. 5

мембранни 
филтри 
стерилни - 
диаметър 47 
шт, 
Целулозонитр 
атни с черна 
мрежа 0.45 
цт, 
Филтратех, 
кат. № 
МР047МЕ045 
08

[1Нр51//у.г\УУ\уП11 
гасесЬ.Йуеп/гпе 

тЬгапе-
Н1Тегз/119-гп1- 

сеНиюзе- 
асеШ^еЛйт!

63

Мерителни колби (Клас А), 
250 мл 1бр. 10

Мерителни 
колби (Клас 
А), 250 мл, 
Нормакс, кат. 
№3168636

ИйрзУ/погтах. 
р(/тесНа/133 1/ 

погтах- 
цепега!- 

са1а1о,цие-2019- 
1501 19.рс1Г

64

Мерителни колби (Клас А), 
100 мл 1бр. 20

Мерителни 
колби (Клас 
А), 100 мл, 
Нормакс, кат. 
№3168624

Ьйрз .'//погтах. 
рУгпесПа/133 1/ 

погтах- 
непега!- 

са1а!оцие-2019-
150119.рбГ

65

Мерителни колби (Клас А), 
1000 мл 1бр. 10

Мерителни 
колби (Клас 
А), 1000 мл., 
Нормакс, кат. 
№3168654

11йР8://погтах. 
р1/тесНа/1331 / 

погтах- 
еепега!- 

са!аюйие-2019- 
1501 19.рсП'

66

Мерителни колби (Клас А), 
50 мл 1бр. 10

Мерителни 
колби (Клас 
А), 50 мл, 
Нормакс, кат. 
№ 3168617

1Шрз://погтах.
р!/тесНа/133 1/ 

погтах- 
цепега!- 

са1:а1оцие-2019-
15О119.рс1Г



67

Мерителни колби (Клас А), 
500мл 1бр. 10

Мерителни 
колби (Клас 
А), 500мл., 
Нормакс, кат. 
№3168644

-

68

Метална шпатула (тегловна), 
3 мм брой 10

Метална 
шпатула 
(тегловна), 3 
мм, Карл Хехт 
, кат. № 44245

69

Метални бримки за йозета 
диаметър-2.5мм 1 бр. 10

Метални 
бримки за 
йозета 
диаметър- 
2.5мм, Карл 
Хехт, кат. № 
40036

??!'! ИС! !С':'

70

Микроепруветки с ЕВТА за 
капилярна кръв оп. от ЮОбр. 5

Микроепрувет 
ки с ЕВТА за 
капилярна 
кръв, Вакутест 
Кима, кат. № 
813510

>. ; ; > ■■ ■ V1. )

71

Нитрилни ръкавици, 8,Е,М

оп. от 100 бр.

90

Нитрилни 
ръкавици, 
8,Е,М, Бурнас 
медикалс, кат. 
№ 110.071

4 1 ] 1

изС-Ь1ие-- 
еп?зеагсЬ=110.
071 &де8спр1ю

п=1гие

72

Парафилм - ленти с ширина 
ЮОмм. и дължина 38м. 1оп. 5

Парафилм - 
ленти с 
ширина 
ЮОмм. и 
дължина 38м., 
Карл Хехт, 
кат. № 42511

НПрзр/жр/жазз
ЮепСеи/еп/ого
с1ис1/1аЬопйогу~
йнп-рагапГпс-

т-го11-т-
сизрепзег-

сайоп/

73

Пинсета метална за 
предметни стъкла 1 бр. 5

Пинсета 
метална за 
предметни 
стъкла, Карл 
Хехт, кат. № 
41020

ЬНрз://\у\узу,а55
Юепсеи/еп/рго

с1ис1/соуег- 
ц1а88-(огсер8/

74

Пинсета метална с дължина 
1 бшт, тип права 1бр. 5

Пинсета 
метална с 
дължина 
1 бшт, тип 
права, 
Хистокасети, 
Калтек, кат. № 
2058

ЬОр8:/ЛууАУ.ка1
(ек.п/ЮргоОогй
/1з1о1оц1а/р1пге"
сЬ1шгц1сЬе/р1п

ге-рес- 
с1игигц1а-е- 
ГП1С ГО 8СО р 13.



75

Пипети Резила - Мор, 5 мл 1бр. 20

Пипети 
Резила - Мор, 
5 мл, 
Техноскло, 
кат. № 
632449967005 -

76

Пипети Мор, 10 мл 1бр. 15

Пипети Мор, 
10 мл, 
Техноскло, 
кат. № 
1605/А8

-

77

Пипети Мор, 1мл 1бр. 15

Пипети Мор, 
1мл, 
Техноскло, 
кат. № 
1605/А8

> < 1 1 < ; ;ч ; ? < 1 ■! : 1 : ' ■. > <

г,

Л!__________ !_____

>1 0

78

Пипети Мор, 2 мл 1 бр. 15

Пипети Мор, 2 
мл, Техноскло, 
кат. № 
1605/А8

Г ■, , ' \ Г
' и А Т (/1 'т

- ’ | 3 ) ? ! И V

^'11 1 л

' '( \ ГИ гт ; ;■ ■' | ; «...

.1
35

79

Пипети Резила - Мор, 10 мл 1бр. 40

Пипети Резила 
- Мор, 10 мл., 
Техноскло, 
кат. № 
632449967010

( л и г,
а1огу- 

е1азз/р1ре1е/"га
с!иа1ес1-р1ре«е-
с1355-38-МШ-
й!а58-р181оп

80 Покривни стъкла 20Х20мм оп. от ЮОбр. 20 Покривни 
стъкла

Ьирз:/Ауту.с1е1
Га1аЬ.е8/еп/ргос!



20Х20мм, 
Делталаб, кат. 
№0102020

исЮ/еигоГиЬо-

81

Покривни стъкла 24Х32мм оп. от ЮОбр. 15

Покривни 
стъкла 
24Х32мм, 
Делталаб, кат. 
№0102432

ЬЮж/Ауууу/.ц е!

ис1о/еигоЦ|Ьо-
соуег-зПДев/

82

Предметни стъкла 8ирег Ргоз!
Р1и8 оп. от 40бр 10

Предметни 
стъкла 8прег 
Ргоз! Р1И8, 
Делталаб, кат. 
№ А100019

83

Предметни стъкла с матиран 
край оп. от 50бр 200

Предметни 
стъкла с 
матиран край, 
Делталаб, кат. 
№0100003

__ _

84

Предметни стъкла, с 
нематиран край оп. от 50бр. 300

Предметни 
стъкла, с 
нематиран 
край, 
Делталаб, кат. 
№0100001

з114ез/

85

Пръскалка РР, 1 ОООмл 1бр. 25

Пръскалка РР, 
1 ОООмл, Карл 
Хехт, кат. № 
49102

1шр8:/ЛууАУ.азз
151еп1еи/еп/рго
бисЮуазйтц-
Ьой1е8-тас1е-

оГ-
ро!уе±у1епе/

86

Пръскалка стъклена, 1 ОООмл 1бр. 10

Пръскалка 
стъклена, 
1 ОООмл., 
Кавалиерглас, 
кат. № 8047

1Шр8://уууу\у.ка
уаНег.сг/бе/зрг!

(гПазсЬеп-
котр!еП-П8-29-

32-$р71.111т1

87

Реактивни банки, прозрачни, 
на шлиф, 250 мл оп. от 20бр. 10

Реактивни 
банки, 
прозрачни, на 
шлиф, 250 
мл., 
Техноскло, 
кат. № 2006

пирзу/уууууу.Гес 
йпозкю.сот/еп 
/ка1а1оц/1аЬога1 

огу- 
о1аз5/ЬоИ1е5- 
геацеп1/ууШе- 

тоиУЬ/ргоипсЬ- 
т-Па1-81:оррег- 
зТагДага-зйаре- 

с1еаг

88

Сигнални часовници 1бр. 5

Сигнални 
часовници, 
Карл Хехт, 
кат. № 41974

1тИр5:/Лу\ууу,а55
1з1еп1.еи/е.п/рго
с1ис(/1п1егуа1-
Птегз-ууйк- 

а!агт/

89

Силиконова смазка за 
шлифове от 100 мл -

100 т1 5

Силиконова 
смазка за 
шлифове от 
100 мл, Карл 
Хехт, кат. № 
41480

Ьйрз://уАУУ>-.а88
181еп1:.еи/еп/рго 
сЬсЮШсопе-

зТорсоск- 
агеазе/



90
Сириндж филтри, 
0.22микрона, стерилни оп. от 10 бр. 25

Сириндж 
филтри, 
0.22микрона, 
стерилни, 
Филтратех, 
кат. № 
8Р25СА228

91

Сириндж филтри, 0.45 цт СА 
мембрана, свободнна от ПАВ, 
стерилен

оп. от 1 бр. 60

Сириндж 
филтри, 0.45 
цт СА 
мембрана, 
свободнна от 
ПАВ, 
стерилен, 
Филтратех, 
кат. № 
8Р25СА458

га^есйСпеп/зтп
пие-ПНег8/128--

асеТаш.ЬГгп!

92

Сириндж филтри, 
хидрофилни, Ф=25 мм, 0,20 
цт РТРЕ

50 бр./оп.

10

Сириндж 
филтри, 
хидрофилни, 
Ф=25 мм, 0,20 
цт РТРЕ, 
Филтратех, 
кат. № 
8Р25РТ228

П11 р 8/ Ж V/ Л111
га1ес11./Сеп/зуп
пце-йкегз/1 За-

§Г-ро1у1еЕга-
ГкюгеФу1епе.!п

т1

93

Сириндж филтри, 
хидрофилни, Ф=25 мм, 0,45 
цт РТРЕ

50 бр./оп.

10

Сириндж 
филтри, 
хидрофилни, 
Ф=25 мм, 0,45 
цт РТРЕ, 
Филтратех, 
кат. № 
8Р25РТ458

‘ 1 ", \ 1

' > * 1 1 ' й ! < 3

йиогетЬукпе.Ь!
гп1

94

Сириндж филтри, 
хидрофилни, Ф=25 мм, 
стерилни, 0.20 цт, СА

50 бр. в оп. 10

Сириндж 
филтри, 
хидрофилни, 
Ф=25 мм, 
стерилни, 0.20 
цт, СА, 
Филтратех, 
кат. № 
8Р25СА228

ЬПр8://уууууу.йк
га1ес11.й7еп/8уг1
пце-Пкегз/128-

аГ-сеПиюае- 
асе1а1е.Ь1т1

95

Сириндж филтри, 
хидрофилни, Ф=25 мм, 
стерилни, 0.45 цт, СА

50 бр. в оп. 10

Сириндж 
филтри, 
хидрофилни, 
Ф=25 мм, 
стерилни, 0.45 
цт, СА, 
Филтратех, 
кат. № 
8Р25СА458

111фз://\у\ууу.Ш1
га1ес!1.1г/еп/8УП
гще-йкег8/128-

51-се11и1о§е-
асеШе.кт!

96

Сириндж филтър, 0.22 
микрона, РТРЕ мембрана, 
свободнна от ПАВ, стерилен

50 
бр./опаковка 20

Сириндж 
филтър, 0.22 
микрона, РТРЕ 
мембрана, 
свободнна от

ЬЦр8://Чу\-у\у.Г11г
га1еск.й7еп/зуп
пце-йкеге/! 35-

зй-роМейа-



ПАВ, 
стерилен, 
Филтратех, 
кат. № 
8Р25РТ228

-----

97

Сириндж филтър, 0.45 
микрона, РТРЕ мембрана, 
свободнна от ПАВ, стерилен

50 
бр./опаковка 10

Сириндж 
филтър, 0.45 
микрона, РТРЕ 
мембрана, 
свободнна от 
ПАВ, 
стерилен, 
Филтратех, 
кат. № 
8Р25РТ458

-

98
Сириндж филтър, РУОР, 0.45 
цт оп. от 50бр. 15

Сириндж 
филтър, РУПР, 
0.45 цш, 
Филтратех, 
кат. № 
8Р25РУ45Е 1 1+1 1 а .1.

99

Спиртни лампи стъклени 1 бр. 15

Спиртни 
лампи 
стъклени, 
Карл Хехт, 
кат. № 43031

- -

100

Статив автоклавируем 
метален с диаметър на 
гнездото 18 мм с 40 гнезда

1 бр 10

Статив 
автоклавируем 
метален с 
диаметър на 
гнездото 18 мм 
с 40 гнезда, 
Делталаб, кат. 
№ А-231

1Шр8://уууууу.(1е1
1а1аЬ.е8/еп/ргос1
ис1о/81ат!е58-

зтееР-гаска/

101

Статив автоклавируем 
метален с диаметър на 
гнездото 18 мм с 50 гнезда

1 бр 10

Статив 
автоклавируем 
метален с 
диаметър на 
гнездото 18 мм 
с 50 гнезда, 
Делталаб, кат. 
№ А-201

Ьррз:// уууу уул.1е1
1а1аЬ.е5/'еп/ргос1
ис1о/8(а1п1ез5-

“ТНСК8/

102

Статив автоклавируем 
метален с диаметър на 
гнездото 18 мм с 60 гнезда

1 бр 10

Статив 
автоклавируем 
метален с 
диаметър на 
гнездото 18 мм 
с 60 гнезда, 
Делталаб, кат. 
№ А-201

Ьяр8://уууууу.с1е1
1а1аЬ.е5/еп/ргоа
ис1о/з1ат1е88-

5(ее1-гаск8/

103

Статив за бюрети 1бр. 10

Статив за 
бюрети, 
Делталаб, кат. 
№ 19267 + 
19139

Ьпр8://ууулу.с1е!
1а1аЬ.ез/еп/рго(1
ис1о/гес1ап.ди1аг

-Ьазе-Гог-
ЬигеЦеУ



104

Статив за епруветка тип 
Епендорф с 100 гнезда 1 бр 15

Статив за 
епруветка тип 
Епендорф с 
100 гнезда, 
Делталаб, кат. 
№ 19563

105

Статив пластмасов с 
диаметър на гнездото 18 мм с 
24 гнезда

1 бр 20

Статив 
пластмасов с 
диаметър на 
гнездото 18 мм 
с 24 гнезда, 
Карл Хехт, 
кат. № 42808

- -

106

Статив пластмасов с 
диаметър на гнездото 18 мм с 
36 гнезда

1 бр 20

Статив 
пластмасов с 
диаметър на 
гнездото 18 мм 
с 36 гнезда, 
Карл Хехт, 
кат. № 42808

_ —

107

Статив пластмасов с 
диаметър на гнездото 20 мм с 
24 гнезда

1 бр 10

Статив 
пластмасов с 
диаметър на 
гнездото 20 мм 
с 24 гнезда, 
Карл Хехт, 
кат. № 42813

11Прз://ууууш,аз5
151еп1.еи/еп/рго 
с1исУ'1е5МиЬе- 
гаскз-тас1е-оГ- 
роЬргоруюпе/

108

Статив универсален с 
метална плоча, 15-25 тш 1 бр. 5

Статив 
универсален с 
метална плоча, 
15-25 тш 
Карл Хехт, 
кат. № 40861

Ьнрз:/Лу\ууу.а55
181ептеи/еп/рго 

скюСЬигеПе- 
51апсЬ-Ьа8е- 
арргох-21-х- 

13-ст/

109

Статив универсален с 
метална плоча, 750шт 1бр. 5

Статив 
универсален с 
метална плоча, 
750тш, Карл 
Хехт, кат. № 
40861

11Ир8://уууууу.а88
181еп1.еи/еп/рго 

дисУЬигейе- 
зШпйз-Ьазе- 
арргох-21 -х- 

13-ст/

110
Стативи за епруветки, 10гп1, 
15ш1

ОП. от 1 бр.

5

Стативи за 
епруветки, 
10т1, 15т1, 
Карл Хехт, 
кат. № 42814

Ьйр8://улу\у.а83
151егД.еи/еп/рго
сКсШезМиЬе-
гаскз-тасю-оК

ро1уз{угепе/

111

Стерилни пипети, 10 мл, ПС., 
индив. найлон/хартиена 
опаковка

оп. от 50 бр. 20

Стерилни 
пипети, 10 мл, 
ПС., индив. 
найлон/хартие

1Шр8:/ЛуууууДе(
1а1аЬ.ез/еп/ргос1 
ис1о/15-т1-апс1~
50-.т1-сотсаЕ



на опаковка, 
Делталаб, кат. 
№ 900036

112

Стерилни пипети, 25 мл, ПС., 
индив. найлон/хартиена 
опаковка

оп. от 25 бр. 5

Стерилни 
пипети, 25 мл, 
ПС., индив. 
найлон/хартие 
на опаковка, 
Делталаб, кат. 
№900041

113

Стерилни пипети, 5 мл, ПС., 
индив. найлон/хартиена 
опаковка

оп. от 50 бр. 20

Стерилни 
пипети, 5 мл, 
ПС., индив. 
найлон/хартие 
на опаковка, 
Делталаб, кат. 
№ 900034

114 Термохартия 50 мм

оп. от Юбр.

5

Термохартия 
50 мм., Зинта, 
кат. № 50

Ьцр5:/Дуууж1Щ 
5Юге.Ья/го1ка- 
1еггпо-ЬагН:а- 
агНаУОптт-

18т-1г-Ьа- 
12тт-Ьег-Ьра- 

р-50/18-/Г'Н- 
80С-О1ГГ-3 108

115 Термохартия 57 мм

оп. от Юбр.

5

Термохартия 
57 мм., Зинта, 
кат. № 57

1Шр8.7/у/УУУУ.Й§
з1оге.Ьд/го1ка-
гегто-йагЩа-
57тт-12т~
Ьеа-Ьра-р-

57/Г2-ТН-663

116

Торбички за "81отасйег", без 
филтър, 400 мл оп. от 20бр. 300

Торбички за 
"ЗТотасйег", 
без филтър, 
400 мл., 
Делталаб, кат. 
№ 15003

1Шр8://улууу.с1е1
ТашЬ.ез/еп/ргос!

ис1о/з1ег11е-
ЬадзУог- 

з^отасЬег-
Ь1епс’егз/

117

Универсален държател с 
муфа и антикорозионно 
покритие с диапазон 10- 
20шт

1бр. 5

Универсален 
държател с 
муфа и 
антикорозионн 
о покритие с 
диапазон 10- 
20тт, 
Производител: 
ОММ ЬаЬога1о 
гу ЕцшртепТ 
Кат. №: 
03.1306.00

ЬирзО/жшжот
т1аЬ.й/р1п7.е-

итуегзаН-соп-
тогзеПо-

1045,ИП'пГ? з
1оге=епй11811&

1гот 81оге=1

118

Универсален държател с 
муфа и антикорозионно 
покритие с диапазон 20- 
ЗОшт

1бр. 5

Универсален 
държател с 
муфа и 
антикорозионн

ййр8://уу\ууу.от 
пйаЬлУртге- 
игнуегзаН-соп- 

тогзейо-



119

Универсален държател с 
муфа и антикорозионно 
покритие с диапазон 30- 
50шш

Филтърна хартия оп. от 1кг.

120

Филтърна хартия, 50/50см оп. от ЮОбр.

121

Фунии, стъклени с диаметър 
на широката част 60 мм оп. от Юбр.

122

123

124

125

Фунии, стъклени, с диаметър 
150шш

Фунии, стъклени, с диаметър 
в тясната част 5 мм

Хаван с пестик, 11 Омл

о покритие с 
диапазон 20- 
ЗОшт, 
ОММ ЬаЬогаШ 
гу ЕцшртепЕ 
Кат. №: 
03.1307.00 
Универсален 
държател с 
муфа и 
антикорозионн 
о покритие с 
диапазон 30- 
50тт, 
ОММ ЬаЬогаФ 
гу Ецшртеп!, 
Кат. №: 
03.1308.00 
Филтърна
хартия, 
Делталаб, кат. 
№ 120010 
Филтърна 
хартия, 
50/50см., 
Делталаб, кат. 
№ 120010
Фунии, 
стъклени с 
диаметър на 
широката част 
60 мм, 
Производител: 
Нормакс, Кат. 
№: 3135137А

Фунии, 
стъклени,с 
диаметър 
150тш, 
Нормакс, кат. 
№3135157

Фунии, 
стъклени, с 
диаметър в 
тясната част 5 
мм, Нормакс, 
кат. № 
313513А

Хаван с 
пестик, 1 Юмл, 
Йезерска 
порцеланка, 
кат. № 211 а/2

поппах-
цепега!-

саш1орие-2019-
150119.рс1Г

стр. 36

1Шр5://погтах. 
рОтеша/ .1 331/ 

погтах - 
цепега!- 

са1а1орие-2019- 
150119.рсГГ 

стр.36 
пОрзО/погтах.
р{/тесНа/1331/ 

погтах- 
репега!- 

саСа1оцие-2019- 
15~0119,р<

стр. 36 
ЬПр8:/Лу\ууу.р2 

егзка- 
рогсе!апка.сош 
/ргодис18/тог1а 

г-гонД1-1 
ЬНр5://тууу.нх 

егзка-



126

Хаван с пестик, 220мл 1 бр. 5

Хаван с 
пестик, 
220мл., 
Йезерска 
порцеланка, 
кат. № 211 а/3

127

Хистокасети оп. от ЗОбр. 40
Хистокасети, 
Калтек, кат. № 
2790

128

Центрофужни епруветки, 15 
мл, полипропилен, стерилни, 
50 бр./опаковка, с капаче с 
винт

50 
бр./опаковка 20

Центрофужни 
епруветки, 15 
мл, 
полипропилен, 
стерилни, 50 
бр./опаковка, с 
капаче с винт, 
Нормакс, кат. 
№ИХ20015

0Нрз://погтах.
р1/теша/1 331/

погтах-
цепегаГ-

са!а1оеие-2019-
150119,рсИ
стр. 101

129

Цилиндър -мерителен, 
градуиран класА-25мл 1бр. 20

Цилиндър - 
мерителен, 
градуиран 
класА-25мл, 
Кавалиерглас, 
кат. № 
1634АМ

кпр8://уууууу,ка
хаНег.сх/еп/схН
пс1ег-цгас1иа1.ед- 

\укЬ- 
Ьехацопа!- 
Ьазе-апб- 

роигот-ЦаЬ- 
Еогт-Ь1ие-Ь1аи- 

цгабиабоп- 
с1яяя-а-

130

Цилиндър -мерителен-50 мл 1 бр. 20

Цилиндър - 
мерителен-50 
мл, 
Кавалиерглас, 
кат. № 
1634АМ

Ьехацопа!-
Ьазе-апс1- 

роигоиКкщЬ- 
Гогп1-Ь1ие-Ь1аи- 

цгасктПоп- 
с!азз-а- 

зр 145.Ь1т1

131

шишенца с винтова капачка, 
тъмни, обем 10 тЬ, 46 х 22.5 
мм, градуирани

100 бр. в оп. 10
шишенца с 
винтова 
капачка,

11Прз://ууУАУ.1а- 
рЬа-

раск.сот/ГПеаб



тъмни, обем 10 
тБ, 46 х 22.5 
мм, 
градуирани, 
ЕА-РНА- 
РАСК, кат. № 
18091310

стр.39

132

шишенца с винтова капачка, 
тъмни, обем 4 тР, 45 х 14.7 
мм, градуирани

100 бр. в оп. 10

шишенца с 
винтова 
капачка, 
тъмни, обем 4 
тБ, 45 х 14.7 
мм, 
градуирани, 
БА-РНА- 
РАСК, кат. № 
13091336

стр, 34

133

Щипка за епруветка от 180 
мм.

10 10

Щипка за 
епруветка от 
180 мм., Карл 
Хехт, кат. № 
42810

—

134

Икга&ее - МС Сеп1пГица1 
Веухсез ЬуОгорЬШс РТРЕ 
тетЬгапе апс! 0.22 гтсгот

1 оп. х 25 бр. 5

БШгаГгее - МС 
Сеп1пГи§а1 
Осушез 
ЬуОгорЬШс 
РТРЕ 
тетЬгапе апс! 
0.22 гтсгот, 
Мерк, кат. № 
ИРС30БО25

Ьпр5://уу\.ууу.51д
тааШпск.сот/
ВО/еп/рго(1ис1/
тт/иГсЗО1ц25

135

Бутирометри за 
сирене,комплектовани с 
чашки и тапи брой 20

Бутирометри 
за
сирене,компле 
ктовани с
чашки и тапи, 
Рипке- 
Рг.КОегЬег 
БаЬоНесИшк 
ОтЬН, кат. № 
3230

11Пр8://зЬор.1нп
ке- 

цегЬег.Ое/еп/сЬ 
вписа!- 

апаЩБ/йгг- 
сИегтгпайоп/ц 
егЬегЬаЬсоскго

есе-

136

Бутирометри за
масло,комплектовани с 
чашки и тапи брой 20

Бутирометри 
за
масло,комплек 
товани с 
чашки и тапи, 
Еипке-
Рг.ЬкбегЬег 
ЕаЬоНесЬшк 
ОтЬН, кат. № 
3220

Ьйр8://5Ьор.Гип 
ке- 

цегЬег.ке/еп/ск 
епмса!- 

апа1у818/1аБ 
ае!егт!пайоп/§ 
егЬегЬаЬсоскго

езе- 
цоПНеЬ/ЬиИег- 
ЬигуготеТегз/!



■' ! ■; \ ./ \ .■ > .■ \ ■-■■■

137
Тест ленти за глюкомер СНисо 
Рг.аи1о Оп. от 50 бр. 10

Тест ленти за 
глюкомер 
О1нсо Рг.ан1о, 
СИисо ОК, кат. 
№ 50255

_

7

У) 1 / Ц У 0/5 О'/'() 1..) V)

/_ Ц 1 -•>’ .2 / V 1.2 \) / 0 1 2 I ./ 

Уо1У 1 Ур8.У 70,1.)У

3 22'

Уо 01) /о Нсу/о 1) ц
) /_

•__ У__ 22^

/ 01.7о /0,017 /о!4ц
7П1 7./"

, 1 )г х 
7.0-11/1 22

%Р0%В7%Р() 
%В0%Р1%85 
%Р0%В0%Р1

%80-50-
%Р0%В1%Р1

%80



Обр. № 3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Химтекс“ ООД 

(наименование на участника)

По обществена поръчка с предмет: “Доставка на реактиви, химикали, китове, 
тестове и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски 
университет гр. Стара Загора по обособени позиции“

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 Лабораторни 
консумативи - стъклария, еднократни и автоклавируеми

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

След запознаване е Указанията за участие и изискванията на Възложителя за 
участие в обществената поръчка, предлагаме да изпълним поръчката при следните 
финансови условия:

Обща стойност 39 288,35 ( тридесет и девет хиляди двеста осемдесет и осем лева и 
тридесет и пет стотинки ) лева без ДДС, което е 47 146,02 ( четиридесет и седем хиляди 
сто четиридесет и шест лева и две стотинки ) лева с ДДС.

Посочената от нас обща стойност за изпълнение на поръчката е формирана като 
сбор от изчислените стойностите на отделните артикули, получени като произведение от 
посочените количества на отделните артикули и предложените от нас ед.цени без ДДС. 
Предлаганата цена на доставката на всеки отделен артикул е крайна, като в нея се 
включват всички разходи за изпълнение на доставката.

Предложените единични цени на артикулите са окончателни и не подлежат на 
промяна по време на действие на договора.

При възникване на необходимост, след писмено уведомяване от страна на 
Възложителя, за заявка на други видове артикули, не включени в Техническата 
спецификация, предлагаме процент търговска отстъпка от актуални към момента на 
доставката цени, както следва 5 % (пет) % отстъпка.

Процентът отстъпка се посочва за отделната група артикули и остава 
непроменен за целия срок на договора.

!!! Не посочването на информацията е мотив за отстраняване.

Плащането на цената за изпълнение на договора се извършва при условията на 
договора за възлагане на обществена поръчка.

Разплащанията се извършват по банков път, в лева, чрез платежно нареждане по 
следната банкова сметка:

Банка: ОББ АД клон Хасково
В1С: ИВВ8ВО8Е, 1ВАХ: ВО54 ИВВ8 8521 1010 1850 11

Неразделна част от настоящото ценово предложение е:



Таблица към ценово предложение обр.3.1-3.22 (според обособената позиция за 
която се подава оферта) - с попълнени цени по отношение на обособена позиция № 1 
Лабораторни консумативи - стъклария, еднократни и автоклавируеми /приложена 
във формат ехсе1/



Обществена поръчка с предмет: “Доставка на реактиви, химикали, китове, тестове и консумативи зя 
нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора по обособени позиции“

ТАБЛИЦА КЪМ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1
Лабораторни консумативи - стъклария, еднократни и автоклавируеми

Наименование на участника: "Хнмтекс" ООД

№по 
ред НАИМЕНОВАНИЕ Предлагана 

разфасовка
Прогнозно 
количество

Ед. цена без 
ДДС Ст-ст без ДДС Ед. цена с ДДС Стойност с ДДС

1 Банки, стъклени, тъмни с капаче на винт, 500 мл 1 бр. 20 4,50 лв. 90,00 лв. 5,40 лв. 108,00 лв.

2 96 ямкови плаки, 11 дъно (обло), стерилни, с капак 1 20 1,62 лв. 32,40 лв. 1,94 лв. 38,88 лв.

3 96 ямкови плаки, плоско дъно, стерилни, с капак 1 20 1,62 лв. 32,40 лв. 1,94 лв. 38,88 лв.

4 сгуо 1иЬе Ьох - сагдЬоагд - Рог 2 ш11иЬез - ргезз оп 1к1 - \уЬйе 1 бр. 15 12,20 лв. 183,00 лв. 14,64 лв. 219,60 лв.

5 автоматична пипета с променлив обем, автоклавируема, Обем: 10-100 ц1; стъпка 0,1 ц1 1 бр 10 95,00 лв. 950,00 лв. 114,00 лв. 1 140,00 лв.

6 Автоматична пипета с променлив обем - 0.1 -10 ц1 1бр. 2 95,00 лв. 190,00 лв. 114,00 лв. 228,00 лв.

7 Автоматични пипети с променлив обем 10-100 ц| 1 бр. 5 95,00 лв. 475,00 лв. 114,00 лв. 570,00 лв.

8 Автоматични пипети с вариаблен обем 1000-5000ц1 1 бр. 15 100,00 лв. 1 500,00 лв. 120,00 лв. 1 800,00 лв.

9 Автоматични пипети с променлив обем 100-1000 р1 1 бр. 3 95,00 лв. 285,00 лв. 114,00 лв. 342,00 лв.

10 Автоматични пипети с променлив обем 5-50 ц| 1 бр. 3 350,00 лв. 1 050,00 лв. 420,00 лв. 1 260,00 лв.

11 Автоматични пипети с фиксиран обем 10ц1 1 бр. 3 60,00 лв. 180,00 лв. 72,00 лв. 216,00 лв.

12 Автоматични пипети с фиксиран обем 5ц1 1 бр. 3 60,00 лв. 180,00 лв. 72,00 лв. 216,00 лв.

13 Автоматични пипети с фиксиран обем 1000ц1 1 бр. 3 60,00 лв. 180,00 лв. 72,00 лв. 216,00 лв.

14 Автоматични пипети с фиксиран обем 50 ц1 1 бр. 3 60,00 лв. 180,00 лв. 72,00 лв. 216,00 лв.

15 Автоматични пипети с фиксиран обем 500ц1 1 бр. 3 60,00 лв. 180,00 лв. 72,00 лв. 216,00 лв.

16 Бастунчета на Дригалски пластмасови, стерилни, индивидуално опаковани 100 бр/оп 5 18,00 лв. 90,00 лв. 21,60 лв. 108,00 лв.

17 Бастунчета на Дригалски, стъклени или от неръждаема стомана 1 бр. 25 3,75 лв. 93,75 лв. 4,50 лв. 112,50 лв.

18 Бехерови чаши - 100 мл 1 бр. 45 1,90 лв. 85,50 лв. 2,28 лв. 102,60 лв.

19 Бехерови чаши - 1000 мл 1 бр. 40 3,60 лв. 144,00 лв. 4,32 лв. 172,80 лв.

20 Бехерови чаши - 200 мл 1 бр. 30 2,22 лв. 66,60 лв. 2,66 лв. 79,92 лв.

21 Бехерови чаши - 2000 мл 1 бр. 15 5,50 лв. 82,50 лв, 6,60 лв. 99,00 лв.

22 Бехерови чаши - 250 мл 1 бр. 60 2,22 лв. 133,20 лв. 2,66 лв. 159,84 лв.

23 Бехерови чаши - 400 мл 1 бр. 20 2,50 лв. 50,00 лв. 3,00 лв. 60,00 лв.

24 Бехерови чаши - 600 мл 1 бр. 20 2,70 лв. 54,00 лв. 3,24 лв. 64,80 лв.

25 Бехерови чаши - 600 мл - с дръжка 1бр. 20 5,00 лв. 100,00 лв. 6,00 лв. 120,00 лв.

26 Бехерови чаши - 800 мл 1 бр. 20 3,20 лв. 64,00 лв. 3,84 лв. 76,80 лв.

27 Бехерови чаши - 800 мл - с дръжка 1 бр. 20 6,00 лв. 120,00 лв. 7,20 лв. 144,00 лв.

28 Бехерови чаши- 1000 мл - с дръжка 1 бр. 20 6,00 лв. 120,00 лв. 7,20 лв. 144,00 лв.

29 Бехерови чаши - 50 мл 1бр. 15 1,65 лв. 24,75 лв. 1,98 лв. 29,70 лв.

30 Бехерови чаши висока форма - 150 мл 1 бр. 15 3,00 лв. 45,00 лв. 3,60 лв. 54,00 лв.

31 Бехерови чаши висока форма - 150 мл 1 бр. 15 3,00 лв. 45,00 лв. 3,60 лв. 54,00 лв.

32 Бехерови чаши висока форма - 25 мл 1 бр. 15 2,00 лв. 30,00 лв. 2,40 лв. 36,00 лв.

33 Бехерови чаши висока форма - 25 мл 1бр. 15 2,00 лв. 30,00 лв. 2,40 лв. 36,00 лв.

34 Бюрета Мор с прав кран, КласА, 50мл 1 бр. 10 27,00 лв. 270,00 лв. 32,40 лв. 324,00 лв.

35 винтови капачки за шишенца с винтова капачка, тъмни, обем 4 тЬ, 45 х 14.7 мм, 
градуирани 100 бр. в оп. 20 25,00 лв. 500,00 лв. 30,00 лв. 600,00 лв.

36 Гутатори със стъклени капкомери, 50 мл оп. от ЮОбр. 10 1,15 лв. 11,50 лв. 1,38лв. 13,80 лв.

37 Гутатори със стъклени капкомери, 30 мл оп. от ЮОбр. 10 1,00 лв. 10,00 лв. 1,20 лв. 12,00 лв.

38 Дръжка за нозе 1 бр 10 12,00 лв. 120,00 лв. 14,40 лв. 144,00 лв.

39 Дръжки за йозета с диаметар 125мм 1 бр. 10 12,00 лв. 120,00 лв. 14,40 лв. 144,00 лв.

40 Ягли за вакутейнери, 21 С, къси, за птици 100 бр./оп 10 14,00 лв. 140,00 лв. 16,80 лв. 168,00 лв.

41 зндикаторна хартия рН Р1х , ролка 5м, рН-1-14 1бр. 70 7,00 лв. 490,00 лв. 8,40 лв. 588,00 лв.

42 Индикаторна хартия за стерилизация 1оп 10 5,20 лв. 52,00 лв. 6,24 лв. 62,40 лв.

43 <апилярки за хематокрит оп. от Юбр 10 0,35 лв. 3,50 лв. 0,42 лв. 4,20 лв.



44 Колби Ерленмайер, с тясно гърло - ! 00 мл 1 бр. 20 2,85 лв. 57,00 лв. 3,42 лв. 68,40 лв.

45 Колби Ерленмайер, с тясно гърло - 300 мл 1 бр. 5 4,00 лв. 20,00 лв. 4,80 лв. 24,00 лв.

46 Колби Ерленмайер, с широко «ърло - 250 мл 16р. 21 3,00 лв. 63,00 лв. 3,60 лв. 75,60 лв.

47 Колби Ерленмайер, с широко гърло - 500 мл 1 бр. 25 3,50 лв. 87,50 лв. 4,20 лв. 105,00 лв.

48 Колби Ерленмайер, с широко гърло- 300 мл 1 бр. 10 4,50 лв. 45,00 лв. 5,40 лв. 54,00 лв.

49 Колби йодни с пластмасови тапи, 300 мл 1 бр. Ю 12,50 лв. 125,00 лв. 15,00 лв. 150,00 лв.

50 Кошница за пренос на реактиви с 6 гнезда 1 5 22,00 лв. 110,00 лв. 26,40 лв. 132,00 лв.

5) Крио-епруветки,2.0 тЬ, стоящи, с външна резба, гама стерилни, заоблени, СОКМ1ЧО 50 бр./оп. 10 22,50 лв. 225,00 лв. 27,00 лв. 270,00 лв.

52 Круши, гумени за пипети 1 бр. 25 7,00 лв. 175,00 лв. 8,40 лв. 210,00 лв.

53 Кювети кварцови - правоъгълни Юмм 1 бр. 10 185,00 лв. 1 850,00 лв. 222,00 лв. 2 220,00 лв.

54 Латексови ръкавици, 8,Ь,М оп. от 100 бр. 90 6,50 лв. 585,00 лв. 7,80 лв. 702,00 лв.

55 Магнити за магнитна бъркалка с тефлоново покритие, с диаметър бтш 1 бр. 20 2,85 лв. 57,00 лв. 3,42 лв. 68,40 лв.

56 Матрак Т25, клетъчни култури оп. от 5 бр. 5 6,00 лв. 30,00 лв. 7,20 лв. 36,00 лв.

57 Матрак Т25 с филтър на капачката с големина на пората 0,2цм клетъчни култури оп. от 20 бр. 5 24,00 лв. 120,00 лв. 28,80 лв. 144,00 лв.

58 Матрак Т75 клетъчни култури оп. от 5 бр. 5 7,00 лв. 35,00 лв. 8,40 лв. 42,00 лв.

59 Матрак Т75 с филтър на капачката с големина на пората 0,2цм клетъчни култури оп. от 5 бр. 5 8,00 лв. 40,00 лв. 9,60 лв. 48,00 лв.

60 мембранен филтър \УЪа(тап® §1а55 тгсгоПЬег, 47 тт, пори 2 цт 100 бр./оп. 5 30,00 лв. 150,00 лв. 36,00 лв. 180,00 лв.

61 мембранни филтри стерилни - диаметър 47 тт, Целулозонитратни с черна мрежа 0.20 
ЦП1

100 бр. в оп. 5 55,00 лв. 275,00 лв. 66,00 лв. 330,00 лв.

62 мембранни филтри стерилни - диаметър 47 тт, Целулозонитратни с черна мрежа 0.45 
цт

100 бр. в оп. 5 55,00 лв. 275,00 лв. 66,00 лв. 330,00 лв.

63 Мерителни колби (Клас А), 250 мл 1 бр. 10 10,70 лв. 107,00 лв. 12,84 лв. 128,40 лв.

64 Мерителни колби (Клас А), 100 мл 1бр. 20 7,65 лв. 153,00 лв. 9,18 лв. 183,60 лв.

65 Мерителни колби (Клас А), 1000 мл I бр. Ю 32,00 лв. 320,00лв. 38,40 лв. 384,00 лв.

66 Мерителни колби (Клас А), 50 мл !бр. 10 6,85 лв. 68,50 лв. 8,22 лв. 82,20 лв.

67 Мерителни колби (Клас А), 500мл 1бр. 10 14,80 лв. 148,00 лв. 17,76 лв. 177,60 лв.

68 Метална шпатула (тегловна), 3 мм брой 10 7,00 лв. 70,00 лв. 8,40 лв. 84,00 лв.

69 Метални бримки за йозета диаметър-2.5мм 1бр. Ю 3,75 лв. 37,50 лв. 4,50 лв. 45,00 лв.

70 Микроепруветки с ЕОТА за капилярна кръв оп. от ЮОбр. 5 25,00 лв. 125,00 лв. 30,00 лв. 150,00 лв.

71 Нитрилнн ръкавици, 8,Ь,М оп. от 100 бр. 90 6,50 лв. 585,00 лв. 7,80 лв. 702,00 лв.

72 Парафилм - ленти с ширина ЮОмм. и дължина 38м. 1оп. 5 45,00 лв. 225,00 лв. 54,00 лв. 270,00 лв.

73 Плисета метална за предметни стъкла 1 бр. 5 8,00 лв. 40,00 лв. 9,60 лв. 48,00 лв.

74 Пинсета метална с дължина 1 бтт, тип права 1бр. 5 6,00 лв. 30,00 лв. 7,20 лв. 36,00 лв.

75 Пипети Резила - Мор, 5 мл 1 бр. 20 16,00 лв. 320,00 лв. 19,20 лв. 384,00 лв.

76 Пипети Мор, 10 мл 1бр. (5 2,00 лв. 30,00 лв. 2,40 лв. 36,00 лв.

77 Пипети Мор, 1мл 1бр. 15 1,50 лв. 22,50 лв. 1,80 лв. 27,00 лв.

78 Пипети Мор, 2 мл 1 бр. 15 1,50 лв. 22,50 лв. 1,80 лв. 27,00 лв.

79 Пипети Резила - Мор, 10 мл 1бр. 40 18,00 лв. 720,00 лв. 21,60 лв. 864,00 лв.

80 Покривни стъкла 20Х20мм оп. от ЮОбр. 20 1,75 лв. 35,00 лв. 2,10 лв. 42,00 лв.

81 Покривни стъкла 24Х32мм оп. от ЮОбр. 15 1,75 лв. 26,25 лв. 2,10 лв. 31,50 лв.

82 Предметни стъкла Зирег Ргоз1 Р1из оп. от 40бр Ю 15,00 лв. 150,00 лв. 18,00 лв. 180,00 лв.

83 Предметни стъкла с матиран край оп. от 50бр 200 3,00 лв. 600,00 лв. 3,60 лв. 720,00 лв.

84 Предметни стъкла, с нематиран край оп. от 50бр. 300 2,00 лв. 600,00 лв. 2,40 лв. 720,00 лв.

85 Пръскалка РР, 1 ОООмл 1 бр. 25 6,00 лв. 150,00 лв. 7,20 лв. 180,00 лв.

86 Пръскалка стъклена, 1 ОООмл 1 бр. 10 52,00 лв. 520,00 лв. 62,40 лв. 624,00 лв.

87 Реактивни банки, прозрачни, на шлиф, 250 мл оп. от 20бр. 10 6,00 лв. 60,00 лв. 7,20 лв. 72,00 лв.

88 Сигнални часовници 1 бр. 5 8,00 лв. 40,00 лв. 9,60 лв. 48,00 лв.

89 Силиконова смазка за шлифове от 100 мл - 100 т! 5 36,00 лв. 180,00 лв. 43,20 лв. 216,00 лв.

90 Сириндж филтри, 0.22микрона, стерилни оп. от 10 бр. 25 18,00 лв. 450,00 лв. 21,60 лв. 540,00 лв.

91 Сириндж филтри, 0.45 цт СА мембрана, свободнна от ПАВ, стерилен оп. от 1 бр. 60 1,80 лв. 108,00 лв. 2,16 лв. 129,60 лв.

92 Сириндж филтри, хидрофилни, Ф=25 мм, 0,20 цт РТРЕ 50 бр./оп. Ю 68,00 лв. 680,00 лв. 81,60 лв. 816,00 лв.

93 Сириндж филтри, хидрофилни, Ф=25 мм, 0,45 цт РТРЕ 50 бр./оп. 10 68,00 лв. 680,00 лв. 81,60 лв. 816,00 лв.

94 Сириндж филтри, хидрофилни, Ф-25 мм, стерилни, 0.20 цт, СА 50 бр. в оп. 10 90,00 лв. 900,00 лв. 108,00 лв. 1 080,00 лв.

95 Сириндж филтри, хидрофилни, Ф=25 мм, стерилни, 0.45 цт, СА 50 бр. в оп. Ю 90,00 лв. 900,00 лв. 108,00 лв. 1 080,00 лв.

96 Сириндж филтър, 0.22 микрона, РТРЕ мембрана, свободнна от ПАВ, стерилен 50 бр./опаковка 20 68,00 лв. 1 360,00 лв. 81,60 лв. 1 632,00 лв.



97 Сириндж филтър, 0.45 микрона, РТРЕ мембрана, свободнна от ПАВ, стерилен 50 бр./опаковка 10 68,00 лв. 680,00 лв. 81,60 лв. 816,00 лв.

98 Сириндж филтър, РУОР, 0.45 цт оп. от 50бр. 15 66,50 лв. 997,50 лв. 79,80 лв. 1 197,00 лв.

99 Спиртни лампи стъклени 1бр. 15 18,00 лв. 270,00 лв. 21,60 лв. 324,00 лв.

100 Статив автоклавируем метален с диаметър на гнездото 18 мм с 40 гнезда 1 бр 10 35,00 лв. 350,00 лв. 42,00 лв. 420,00 лв.

101 Статив автоклавируем метален с диаметър на гнездото 18 мм с 50 гнезда 1 бр Ю 35,00 лв. 350,00 лв. 42,00 лв. 420,00 лв.

102 Статив автоклавируем метален с диаметър на гнездото 18 мм с 60 гнезда 1 бр 10 50,00 лв. 500,00 лв. 60,00 лв. 600,00 лв.

103 Статив за бюрети 1 бр. Ю 95,00 лв. 950,00 лв. 114,00 лв. 1 140,00 лв.

104 Статив за епруветка тип Епендорф с 100 гнезда 1 бр 15 16,00 лв. 240,00 лв. 19,20 лв. 288,00 лв.

105 Статив пластмасов с диаметър на гнездото 18 мм с 24 гнезда 1 бр 20 25,00 лв. 500,00 лв. 30,00 лв. 600,00 лв.

106 Статив пластмасов с диаметър на гнездото 18 мм с 36 гнезда 1 бр 20 35,00 лв. 700,00 лв. 42,00 лв. 840,00 лв.

107 Статив пластмасов с диаметър на гнездото 20 мм с 24 гнезда 1 бр Ю 25,00 лв. 250,00 лв. 30,00 лв. 300,00 лв.

108 Статив универсален с метална плоча, 15-25 тт 1 бр. 5 70,00 лв. 350,00 лв. 84,00 лв. 420,00 лв.

109 Статив универсален с метална плоча, 750тт I бр. 5 65,00 лв. 325,00 лв. 78,00 лв. 390,00 лв.

110 Стативи за епруветки, 10ш1, 15т1 оп. от 1 бр. 5 9,00 лв. 45,00 лв. 10,80 лв. 54,00 лв.

111 Стерилни пипети, 10 мл, ПС., индив. найлон/хартиенаопаковка оп. от 50 бр. 20 20,00 лв. 400,00 лв. 24,00 лв. 480,00 лв.

112 Стерилни пипети, 25 мл, ПС., индив. найлон/хартиена опаковка оп. от 25 бр. 5 21,25 лв. 106,25 лв. 25,50 лв. 127,50 лв.

113 Стерилни пипети, 5 мл, ПС., индив. найлон/хартиена опаковка оп. от 50 бр. 20 17,50 лв. 350,00 лв. 21,00 лв. 420,00 лв.

114 Термохартия 50 мм оп. от Юбр. 5 15,00 лв. 75,00 лв. 18,00 лв. 90,00 лв.

115 Термохартия 57 мм оп. от Юбр. 5 15,00 лв. 75,00 лв. 18,00 лв. 90,00 лв.

116 Торбички за "ЗюшасНес", без филтър, 400 мл оп. от 20бр. 300 3,60 лв. 1 080,00 лв. 4,32 лв. 1 296,00 лв.

117 Универсален държател с муфа и антикорозионно покритие с диапазон 10-20шт I бр. 5 22,50 лв. 112,50 лв. 27,00 лв. 135,00 лв.

118 Универсален държател с муфа и антикорозионно покритие с диапазон 20-30тт 1 бр. 5 24,00 лв. 120,00 лв. 28,80 лв. 144,00 лв.

119 Универсален държател с муфа и антикорозионно покритие с диапазон ЗО-5Отгп 1бр. 5 25,00 лв. 125,00 лв. 30,00 лв. 150,00 лв.

120 Филтърна хартия оп. от 1кг. 10 9,00 лв. 90,00 лв. 10,80 лв. 108,00 лв.

121 Филтърна хартия, 50/50см оп. от ЮОбр. Ю 32,00 лв. 320,00 лв. 38,40 лв. 384,00 лв.

122 Фунии, стъклени с диаметър на широката част 60 мм оп. от Юбр. 20 2,80 лв. 56,00 лв. 3,36 лв. 67,20 лв.

123 Фунии, стъклени, с диаметър 150тт 1 бр. 15 12,50 лв. 187,50 лв. 15,00 лв. 225,00 лв.

124 Фунии, стъклени, с диаметър в тясната част 5 мм 1 бр. 15 2,25 лв. 33,75 лв. 2,70 лв. 40,50 лв.

125 Хаван с пестик, 1 Юмл 1 бр. 5 14,00 лв. 70,00 лв. 16,80 лв. 84,00 лв.

126 Хаван с пестик, 220мл 1 бр. 5 22,00 лв. 110,00 лв. 26,40 лв. 132,00 лв.

127 Хистокасети оп. от ЗОбр. 40 3,00 лв. 120,00 лв. 3,60 лв. 144,00 лв.

128 Центрофужни епруветки, 15 мл, полипропилен, стерилни, 50 бр./опаковка, с капаче с 
винт 50 бр./опаковка 20 8,00 лв. 160,00 лв. 9,60 лв. 192,00 лв.

129 Цилиндър -мерителен, градуиран класА-25мл !бр. 20 6,20 лв. 124,00 лв. 7,44 лв. 148,80 лв.

130 Цилиндър -мерителен-50 мл 1бр. 20 6,50 лв. 130,00 лв. 7,80 лв. 156,00 лв.

131 шишенца с винтова капачка, тъмни, обем 10 тЦ 46 х 22.5 мм, градуирани 100 бр. в оп. Ю 72,00 лв. 720,00 лв. 86,40 лв. 864,00 лв.

132 шишенца с винтова капачка, тъмни, обем 4 шЕ, 45 х 14.7 мм, градуирани 100 бр. в оп. 10 35,00 лв. 350,00 лв. 42,00 лв. 420,00 лв.

133 Щипка за епруветка от 180 мм. 10 Ю 2,00 лв. 20,00 лв. 2,40 лв. 24,00 лв.

134 ЕШгаГгее - МС СетпГица! Оеуюез НубгорЬШс РТЕЕ тетЬгапе ап<3 0.22 пйсгот 1 оп. х 25 бр. 5 365,00 лв. 1 825,00 лв. 438,00 лв. 2 190,00 лв.
135 Бутирометри за сирене,комплектовани с чашки и тапи брой 20 35,00 лв. 700,00 лв. 42,00 лв. 840,00 лв.
136 Бутирометри за масло,комплектовани с чашки и тапи брой 20 75,00 лв. 1 500,00 лв. 90,00 лв. 1 800,00 лв.
137 Тест ленти за глюкомер С1исо Ог.аиЮ Оп. от 50 бр. 10 25,00 лв. 250,00 лв. 30.00 лв. 300,00 лв.

Обща ст-ст без 
ДДС:

39 288,35 Обща ст-ст с 
ДДС:

47 146,02


