
ДОГОВОР

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

1. Тракийски университет гр. Стара Загора, ЕИК по Булстат № 123024538, с 
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 с 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 №2- „Лабораторни 
материали“

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: . 
тГо@с1шп1:ех.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 36 031,40 (тридесет и шест хиляди 

тридесет и един лева и четиридесет стотинки ) лева без ДДС, което е 43 237,68 ( 
четиридесет и три хиляди двеста тридесет и седем лева и шестдесет и осем 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: 11ВВ8ВС8Е,
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 1801,57 лв.(хиляда осемстотин и един лева и петдесет и седем 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 (1ВАТ4): ВС 70 ШСВ 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 № 2 - „Лабораторни материали“

2. Приложение № 2 - Ценово предложение, по отношение на обособена позиция 
№2 - „Лабораторни материали“

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

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ХИМТЕКС ООД 
гр. Димитровград / /

. Ректор
1 ПРОФ. Д-Р ДОБРИ ЖЕЛЕВ ЯРКОВ

Управител
ДАНИЕЛА ВЕЛИНОВА

Декан на ВМФ
Проф. д-р Тод

и ВМФРъководител ФСО рр 
И. Тонева ЬС

4 1^1



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 № 2 Лабораторни материали 
(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-таП: тГо@с1нт1ех.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 № 2 “Лабораторни материали”

№ 
по 
ред

Наименование на реактива, 
теста, консуматива

Разфасовка 
/т§, т1, §, к§, 

комплект, 
брой/

прогно 
ЗНО 

количе 
ство

Характеристик 
и, марки и 

производители 
, каталожен 

номер

Линк с 
информация за 
артикула, към 
страницата на 
производител

1

Ексикатор без кран, с плоча с 
размер 19 см. 1бр. 3

Ексикатор без 
кран, с плоча с 
размер 19 см, 
Производител: 
Нормакс, Кат. №: 
49061241 стр. 19

2

Епруветки "Епендорф" 1.5т1 с 
капаче, градуирани

оп. от 1000 бр.

50

Епруветки 
"Епендорф" 
1.5т1 е капаче, 
градуирани, 
Производител: 
Делталаб, Кат. 
№:200400

к11рз://'лзу\у.с1ек
а1аЬ.е8/еп/ргос1ис
1о/з1апс1ап:1~ 1 -5-
ткпчсгошЬеа/

3

Епруветки "Епендорф" 2.0т1 е 
капаче, градуирани

оп. от 1000 бр.

40

Епруветки 
"Епендорф" 
2.0т1 е капаче, 
градуирани, 
Производител: 
Делталаб, Кат. 
№: 4092.7И

1 : ' > \ \ х : и ■ | !

х -> | / < 11

41 ЗИД) '

4

Епруветки за взимане на венозна 
кръв за хематология, с БОТА, 2 мл. 
- затв. с-ма

100 бр./оп. 15

Епруветки за 
взимане на 
венозна кръв за 
хематология, с 
ЕОТА, 2 мл.- 
затв. с-ма, 
Производител: 
Вакутест Кима, 
Кат. №: 13505

ЬирзУАууууу.кЬп
а.к/еп/51а1егпа-

сй-ргеНеуо-
зоЦоуною/ргоуе!

{е-5О'Иоуиок>-
соп-еска/

5

Епруветки за взимане на венозна 
кръв за хематология, с ЕОТА, 500 
ц1. - отв. с-ма

50 бр./оп. 50

Епруветки за 
взимане на 
венозна кръв за 
хематология, с 
ЕОТА, 500 ц1. - 
отв. с-ма, 
Производител: 
Вакутест Кима, 
Кат. №:813510

1ШР5://тулу.кип
а.п/еп/задегпа-

41-ргеНеуо-
зоНоуио1о/к!та-

пнсгоДезк-
ргоуеПе-51:епН- 

рег-ргеПеуь 
реО1а1пс1/?1тот.!5

еагск=8135 1 0

6

Епруветки за СУЕ за апарат 
НПМА8ЕО 40 оп. от 50бр. 1

Епруветки за 
СУЕ за апарат 
НПМА8ЕО 40, 
Производител: 
Вакутест Кима, 
Кат. №: 14250

11Ир8://ту1л.кнт1
а.И/еп/ЛЛегпа- 

сП-ргеНеуо- 
зоИоушЯо/кипаз

ескргоуеие- 
уез/ЗГготзеагск

=14250



7

Епруветки завземане на венозна 
кръв за серум, с клот активатор, 
5мл затв. с-ма

оп. от ЮОбр. 30

Епруветки 
завземане на 
венозна кръв за 
серум, с клот 
активатор, 5мл 
затв. с-ма, 
Производител: 
Вакутест Кима, 
Кат. №: 10176

8
Епруветки облодънни, 
центрофужни, 12/75 оп. от 1000 бр.

15

Епруветки 
облодънни, 
центрофужни, 
12/75, 
Производител:
Делталаб, Кат. №: 
300800

9

Епруветки с капачка, стоящи, 
градуирани, пластмасови, 50 мл 50 бр./опаковка 20

Епруветки с 
капачка, стоящи, 
градуирани, 
пластмасови, 50 
мл, 
Производител: 
Делталаб, Кат. №: 
429901

-

10

Епруветки стоящи стерилни за 
крио-консервация, 2мл

оп. от 500 бр.

10

Епруветки 
стоящи стерилни 
за крио- 
консервация, 2мл, 
Производител: 
Делталаб, Кат. 
№:409106.1

—

11

Епруветки центрофужни, 
полипропилен, запушалка, 
стерилни, с конично дъно, стоящи, 
50 мл

оп. от 25 бр. 15

Епруветки 
центрофужни, 
полипропилен, 
запушалка, 
стерилни, с 
конично дъно, 
стоящи, 50 мл, 
Производител: 
Делталаб, Кат. 
№:429927

1О/С1И V-
пИ-сотсаЕшЬей/

12

Епруветки, стъкл, 15мл

оп. от 20 бр.

2

Епруветки, 
стъкл, 15мл, 
Производител: 
Карл Хехт, Кат. 
№: 42775

1Шр8://ту\у.а5318
/епЕеи/еп/ргобис

ШезМиЬез- 
1зеа у у-ууа! 1/

13

Епруветки, стъкло, 25мл

оп. от 20 бр.

2

Епруветки, 
стъкло, 25мл, 
Производител: 
Карл Хехт, Кат. 
№: 42775

пПрз://ааа.а8518
гепЕеи/еп/огоск1с

ЕДезМпЬез-
Ьеауу-ууаИ/

14
Епруветки, центрофужни РР - 10 
мл. оп. от 1000 бр.

2

Епруветки, 
центрофужни 
РР - 10 мл., 
Производител: 
Делталаб, Кат. 
№: 300705

1Шр§ ://а\у\у.с1е11
а1аЬ.ез/еп/ргос1ис
Ео/гоипс1-ЬоИот-

ро1у51угепе-
1иЬез/

15

Кутии за епендорфки1.5/2мл за 
съхранение при минусови 
температури

оп. от 2 бр. 20

Кутии за 
епендорфки1.5/2м 
л за съхранение 
при минусови 
температури, 
Производител: 
Делталаб, Кат. №: 
М-510

!1Ирз://\у\у\у.(1еН:
а1аЬ.ез/еп/ргос1ис
1о/гаск5-\укН-Нс1/



16

накрайници за пипета е променлив 
обем, автоклавируеми, Обем: 100- 
1000 ц1;

100 бр. в оп. 25

накрайници за 
пипета с 
променлив обем, 
автоклавируеми, 
Обем: 100-1000 
ц1; Производител: 
Делталаб, Кат. №: 
200012

17

накрайници за пипета с променлив 
обем, автоклавируеми, Обем: 10- 
100 ц1;

100 бр. в оп. 40

накрайници за 
пипета с 
променлив обем, 
автоклавируеми, 
Обем: 10-100 ц1; 
Производител: 
Делталаб, Кат. №: 
327-33

18

Накрайници пластмасови за 
автоматична пипета нестерилни 
ЕхреН 1000 ц1

оп. от 1000 бр. 16

Накрайници 
пластмасови за 
автоматична 
пипета 
нестерилни ЕхреН 
1000 ц1,
Производител: 
Делталаб, Кат. №: 
200012

-

19

Накрайници пластмасови за 
автоматична пипета нестерилни 
Ехре11 Р1из 200 ц1

оп. от 1000 бр. 15

Накрайници 
пластмасови за 
автоматична 
пипета 
нестерилни ЕхреН 
Р1из 200 ц1,
Производител: 
Делталаб, Кат. №: 
200009

а1аЬ.е$/еп/ргос1ис
Ро/5-200-

%се%ЬсМш-2/

20

Накрайници пластмасови за 
автоматична пипета стерилни в 
кутия Ехре11 1000 ц1

оп. от 96 бр. 40

Накрайници 
пластмасови за 
автоматична 
пипета стерилни в 
кутия ЕхреН 1000 
ц1, Производител: 
Делталаб, Кат. №: 
200070ИК

|| Ф ' ч 1

21

Накрайници пластмасови за 
автоматична пипета стерилни в 
кутия ЕхреН Р1из 200ц1

оп. от 96 бр. 20

Накрайници 
пластмасови за 
автоматична 
пипета стерилни в 
кутия ЕхреН Р1из
200р1,
Производител: 
Делталаб, Кат. №: 
199014К

11К,р5:/Лууууу.с1ек
аюЬ.ез/еп/ргос! не

Ю/5-200-100-
%се%Ьс 1 -бр/

22

Нестерилни накрайници за 
автоматични пипети 100-1000ц1 оп. от 96 бр. 8

Нестерилни 
накрайници за 
автоматични 
пипети 100- 
1000ц1, 
Производител: 
Делталаб, Кат. №: 
200012К

Ьир5://уууууух1е11 
а1аЬ.ез/еп/ргос1ис 

Ю/50-1 ()00-и1-
Гц>2/

23

Нестерилни накрайници за 
автоматични пипети 2-20ц1

оп. от 1000 бр.

8

Нестерилни 
накрайници за 
автоматични 
пипети 2-20ц1, 
Производител: 
Делталаб, Кат. №: 
301-11

ИирзУ/уАУУуДеН 
а1аЬ.е8/еп/ргос1ис 

Ю/0-5-20- 
%се%Ьс1-6р/



24

Нестерилни накрайници за 
автоматични пипети 5-200ц1

оп. от 1000 бр.

8

Нестерилни 
накрайници за 
автоматични 
пипети 5-200ц1, 
Производител: 
Делталаб, Кат. №: 
200009

25

Нестерилни накрайници за 
автоматични пипети- 1-20ц1

оп. от 1000 бр.

10

Нестерилни 
накрайници за 
автоматични 
пипети-1-20ц1, 
Производител: 
Делталаб, Кат. №: 
301-11

26

Нестерилни накрайници за 
автоматични пипети-1-20ц1

оп. от 1000 бр.

15

Нестерилни 
накрайници за 
автоматични 
пипети-1-20ц1, 
Производител: 
Делталаб, Кат. 
№:301-11

27

Нестерилни накрайници за 
автоматични пипети-1-200ц1

оп. от 1000 бр.

80

Нестерилни 
накрайници за 
автоматични 
пипети-1-200ц1, 
Производител: 
Делталаб, Кат. 
№:200009

28

Нестерилни накрайници за 
автоматични пипети-200-1000ц1 оп. от 1000 бр. 40

Нестерилни 
накрайници за 
автоматични 
пипети-200- 
1000Щ, 
Производител: 
Делталаб, Кат. №: 
200012

Нр-2/

29

Нестерилни накрайници за 
автоматични пипети-1 - Юмл

оп. от 200 бр.

10

Нестерилни 
накрайници за 
автоматични 
пипети-1 - Юмл, 
Производител: 
Делталаб, Кат. 
№:200024

Ьирз://уулулу.с1е1г
а1аЬ.е5/еп/ргоск:с 

го/0-1-10-
%се°/оЬсМ1р-2/

30

Плаки - 96-ямкови Е1А/В1А, плоско 
дъно, нетретирани, без капак

оп. от 1 бр.

40

Плаки - 96- 
ямкови Е1А/К1А, 
плоско дъно, 
нетретирани, без 
капак, 
Производител: 
Вакутест Кима, 
Кат. №:655111

1шр5://у/уу\у.к1т
а.И/еп/ргос1оЮ-

топо11зо-с1а-
1аЬога1ог1о/р1а51г

е-рег- 
гп1сготе1ос11/?гго 
тзеагсЬ=655 1 1 1

31

Плаки бяла, полистирен, третирна, 
с капак 96-гнезда 100 бр оп. от 1 5

Плаки бяла, 
полистирен, 
третирна, с капак 
96-гнезда 100 бр, 
Производител: 
Согшп§, Кат. 
№:3922

ЬНраУ/есагаюд.с 
огптд.сот/Ше- 
8с!епсе8/Ь2с/Ц8/ 
еп/М1сгор1а1:ез/А 

ззау-
М ю го р 1а1е5/9 6- 

\Уе11-
М1сгор1а1е8/Согп 

тд%С2%АЕ- 
96-ууе11-5оНс1- 

В1аск-апсЕ 
УУЬке-

Ро1у51угепе- 
МюгоркНез/р/со 
пнпрОбУУеПЗоН



32

Плаки черна, полистирен, третирна, 
с капак 96-гнезда 100 бр оп. от 1 5

Плаки черна, 
полистирен, 
третирна, с капак 
96-гнезда 100 бр, 
Производител: 
Согтп§, Кат. 
№:3875

и / А ; •>

г -• •: > .1 ; 1: . >

33

Пластмасови епруветки, конични, с 
капачета, обем 15мл

оп. от 20 бр.

5

Пластмасови 
епруветки, 
конични,с 
капачета, обем 
15мл, 
Производител: 
Делталаб, Кат. 
№:429910

1 ( > '

34

Пластмасови резервоари за 
реактиви за ЕЬ18А

оп. от 5 бр.

5

Пластмасови 
резервоари за 
реактиви за 
Е1П8А, 
Производител: 
Делталаб, Кат. 
№:М-205

11ЙО5 Дек
а1аЬ.е8/еп/ргоск1с
1:о/с1оиЬ1е-зк1ес1-

ргрекнщ-
геаегуои/

35

Пластмасови стерилни контейнери с 
капаче на винт обем 120 мл оп. от 250 бр. 5

Пластмасови 
стерилни 
контейнери с
капаче на винт 
обем 120 мл, 
Производител: 
Делталаб, Кат. 
№:409726

ЬйрзЗ/куулукек
аЬЬ.ез/еп/огоскс

ю/150-т1-
соп1атег5-57-х-

73-тт/

36

Пластмасови стерилни контейнери с 
капаче на винт обем 150 мл оп. от 250 бр. 5

Пластмасови 
стерилни 
контейнери с
капаче на винт 
обем 150 мл, 
Производител: 
Делталаб, Кат. 
№:409726

1 1 / ч ) 1 ,

сопкипег8-57-х-
73-гпт/

37

Пластмасови стерилни
криоепруветки, стоящи 3,8 мл

100 бр/оп 5

Пластмасови 
стерилни 
криоепруветки, 
стоящи 3,8 мл, 
Производител: 
Делталаб, Кат. №: 
409108

Н11р5://\у\уш.с1е 11
а1аЬ.е8/еп/ргос1ис

1о/кег11е- 
сгуоучак-З/

38

Пластмасови стерилни плаки за 
клетъчни култури 96 ямки, плоско 
дъно с капак, непирогенни, 
ро!уз1угепе клетъчни култури

оп. от 1 бр.

5

Пластмасови 
стерилни плаки за 
клетъчни култури 
96 ямки, плоско 
дъно с капак, 
непирогенни,

Ь11в5://\уш\у.с1е11
акЬ.ез/еп/ргоЗис

Ю/пДсгоПГге-
р1а1е5-$1ег11е/



ро1у81угепе 
клетъчни 
култури, 
Производител:
Делталаб, Кат. №: 
900011

39

Пластмасови стерилни плаки за 
клетъчни култури 96 ямки, 10- 
образно обло дъно с капак, 
непирогенни, ро1у81угепе клетъчни 
култури

оп. от 1 бр. 5

Пластмасови 
стерилни плаки за 
клетъчни култури 
96 ямки, 10- 
образно обло
дъно с капак, 
непирогенни, 
ро!у81угепе 
клетъчни 
култури, 
Производител: 
Делталаб, Кат. 
№:900010

40

Пластмасови цилиндри, 25мл 1 бр. 5

Пластмасови 
цилиндри, 25мл, 
Производител: 
Карл Хехт, Кат. 
№:42195

> >> 1

5..' 1_! ■■■■• и . >1 : ■ ■ •

■■

, 1.

41

Пластмасови цилиндри, Юмл 1 бр. 5

Пластмасови 
цилиндри, 
10мл,Производит 
ел: Карл Хехт, 
Кат. №:42195

оЬ-
ро1ургору.1епе--
НехааопаКЬазе-

1а II '-гоггп-
етЬо5§ес1-8са1е/

42

Прави епруветки, стъкло, 12мл

оп. от 20 бр.

40

Прави епруветки, 
стъкло, 12мл, 
Производител: 
Карл Хехт, Кат. 
№:42775

1Шр8://хуут ,азз
1епГ.еи/еп/ргос1ис

ШезМиоез-
Неауу-ууа11/

43

Прави епруветки, стъкло, 16мл

оп. от 20 бр.

40

Прави епруветки, 
стъкло, 16мл, 
Производител: 
Делталаб, Кат. 
№:42775

1еп1.еи/еп/ргос1 ис
гДеаЬ-шЬез-
Ьеауу-ууаП/

44

Стерилни накрайници за 
автоматични пипети, 100ц1 оп. от 96 бр. 8

Стерилни 
накрайници за 
автоматични 
пипети, 100ц1, 
Производител: 
Делталаб, Кат. №:

11Прз://%;\х хм.сЯек
а1аЬ.е5/еп/ргос!ис

■ о/5-200-100-
%се%Ьс!-ир/

45

Стерилни накрайници за 
автоматични пипети, 1000ц1 оп. от 96 бр. 10

Стерилни 
накрайници за 
автоматични 
пипети, 1000ц1, 
Производител: 
Делталаб, Кат. 
№: 1990141X1

11Мр5://уууум.'.с1е11:
а1аЬ.ез/еп/ргос1ис
ю/100-1 ООО-иЬ-

бр/

46

Стерилни пластмасови
автоклавируеми епруветки с капаче 
на винт 15 мл.

50 бр/оп 120

Стерилни 
пластмасови 
автоклавируеми 
епруветки с
капаче на винт 15 
мл.

11ПР8://и'Н'ЛУ.с1е11
аВаЬ.еа/еп/ргоскк:
ю/еиго+иЬо-1 5-

тксогнсаМиРез/



Производител: 
Делталаб, Кат. 
№1429946

47

Стерилни пластмасови епруветки с 
капаче 12x100 мм, 6 мл 100 бр/оп 15

Стерилни 
пластмасови 
епруветки с
капаче 12x100 мм, 
6 мл,
Производител: 
Вакутест Кима, 
Кат. №: 17225

1Шрз://\у^ум/.кип
а. к/еп/лпхкЮ'!--
тогюазо-аа-

(аЬогаюпо/огоуе
йе-сопчарро-а-

агсгг" 7225

48

Стерилни пластмасови епруветки с 
капачета, обем Юмл

оп. от 20 бр.

15

Стерилни 
пластмасови 
епруветки с 
капачета, обем 
Юмл, 
Производител: 
Вакутест Кима, 
Кат. №: 17044

; / ..г

49

Стерилни пластмасови епруветки с 
капачета, обем 15мл

оп. от 20 бр.

15

Стерилни 
пластмасови 
епруветки с 
капачета, обем 
Юмл, 
Производител: 
Делталаб, Кат. 
№1429946

-

50

Стерилни пластмасови епруветки с 
капачета, обем 4 мл

оп. от 100 бр.

5

Стерилни 
пластмасови 
епруветки с 
капаче 12x100 
мм, 6 мл, 
Производител: 
Вакутест Кима, 
Кат. №: 17225

1Шря://у%'у.к1т
а.Юеп/ргокоН:-
топоиао-йа-

1аЬога1опо/ргоуе
Ме-соп-Иарро-а-

<1орр1а- 
сЬш8ига/?Ргот8е

агсЬ= 17225

51

Стерилни пластмасови петри 80 мм 600 бр/оп 5

Стерилни 
пластмасови 
петри 80 мм,
Производител: 
Делталаб, Кат. 
№1200209

11йрз://\у\у\у.с1е11
а1аЬ.е8/еп/ргос1ис
ю/90-х-14-тт-

регп-с!1511-2/

52

Стерилни пластмасови петри 90 мм 825 бр/оп 15

Стерилни 
пластмасови 
петри 90 мм,
Производител: 
Делталаб, Кат. 
№1200209

ЬНрз://ула\Ул1е11
а 1аЬ.е8/еп/ргос1ис
Го/90-х-14. тт-

реПл-сНзГ1-2/

53

Стерилни тампони в епруветка, 
пластмасови

оп. от 100 бр.

5

Стерилни 
тампони в
епруветка, 
пластмасови, 
Производител: 
Делталаб, Кат. 
№1300250

кДрак/уту/Дек
а1аЬ.ез/еп/ргос1ис
[о/зЮгИе-зшаЬ-
т-гоппсМиЬе/

54
Стерилни тампони с транспортна 
среда на 81иай оп. от 100 бр. 10

Стерилни 
тампони с 
транспортна 
среда на 8ШаП, 
Производител: 
Делталаб, Кат. 
№1300290

!1Нр51//5У5а\а.с1ек
а1аЬ.ез/еп/ргос1ис
1о/81иап-5\уаЬ5-

8{еп1е/



55 Стерилни тампони, дървени

оп. от 10 бр. 140

Стерилни 
тампони, 
дървени, 
Производител: 
Делталаб, Кат. 
№:300200

а1ао.ез/еп/ргос1ис

56

Стъклени епруветки с капаче на 
винт 16x100 мм

оп. от 100 бр.

20

Стъклени 
епруветки с
капаче на винт 
16x100 мм,
Производител: 
Карл Хехт, Кат. 
№:42782

57

Стъклени епруветки със 
запушалка 16x125 мм - Юмл.

оп. от 100 бр.

10

Стъклени 
епруветки със 
запушалка 
16x125 мм 
Юмл., 
Производител: 
Карл Хехт, Кат. 
№:42782

-

58

Стъклени перли с диаметър 5 мм оп. от 20мг 5

Стъклени перли с 
диаметър 5 мм, 
Производител: 
Карл Хехт, Кат. 
№:41401

р

59

Стъклени фунии с диаметър бОтт 1бр. 20

Стъклени фунии 
с диаметър 60шт, 
Производител: 
Карл Хехт, Кат. 
№:44000

_п 2_____ ^2______

а,: азз-а-3/

60

Тампони в епруветка с транспортна 
среда на Амиес

оп. от 100 бр.

10

Тампони в
епруветка с
транспортна 
среда на Амиес, 
Производител: 
Делталаб, Кат. 
№:300287

1Шр5://\У'УУ\-у.с1ек
а1аЬ.е8/еп/рго<1ис
1о/ат!е5-81еп1е/

61

Цилиндри мерителни, 
полипропилен-1 ООтЬ 1 бр. 20

Цилиндри 
мерителни, 
полипропилен- 
ЮОтЬ, 
Производител: 
Карл Хехт, Кат. 
№:42195

1Шр5://уууу\у.а5813 
1еп.1.еи/еп/ргоск|с

Е/теааштпй- 
суПпс1ег8-1пас1е- 

ОР 
ро1ургору1епе- 
ЬехацопакЬазе- 

1а11-)Ъпп- 
егпЬо85ес!-5са!е/

62

Цилиндър -мерителен от 
полименилпентен, до 170 градуса, с 
висока прозрачност 100 мл

1бр. 5

Цилиндър - 
мерителен от 
полименилпентен 
, до 170 градуса, с 
висока 
прозрачност 100 
мл, 
Производител: 
Карл Хехт, Кат. 
№:42196

ЬПр5://уу\у\у.аУ515
{епкен/еп/ргобнс 

с/теазтпп.и- 
суПпбега-таде-

оь
ро!у тегНу 1репке 

пе-ртр- 
пехацопакЬазе- 

1а!МЪгт- 
етЬо5зес1-8са1е/

63

Набор за оцветяване е 
хемаколор

1 ОП 5

Набор за
оцветяване с 
хемаколор, 
Производител:

Ьйр8://к\угеа§е
п1з.сот/1Ьепа/е
п/ргосккД/кй-
Гог-Газ!-
81атт§-т-



Панреак, Кат.
№:254807

Ьаета1о1о§у-
ГазГрапорОс-
Гог-сПтса!- 
сИа§по81з/2548 
07

64

Набор за оцветяване по Цил- 
Нилзен

1 оп 2

Набор за
оцветяване по 
Цил-Нилзен, 
Производител: 
Панреак, Кат. 
№.•251333

1111р8://Ц\угеа§е 
п18.сот/1Ьепа/е 
п/ргобискххеШ- 
пее1зеп-сагЬо1-
Гиск81п-Ьа81с-
8о1и1юп-Гог-
сНтса!-
сНа§по811С8/251 
333

65

Набор за оцветяване по Грам 1 оп 2

Набор за
оцветяване по 
Грам, 
Производител: 
Делталаб, Кат. 
№:805000

Ь11рз:/Ау\ууу.с1е1 
1а1аЬ.ез/с1е11а1аЬ 
са1/Е1ШЕЕТА 
ЕАВ_2017_ЕИ
_5/т<1ех.111т1#
101

66

Набор за оцветяване по 
Романовски-Г имза

1 оп 2

Набор за
оцветяване по 
Романовски- 
Г имза, 
Производител: 
Панреак, Кат. 
№:251338

Ьйр8://1Глтеа§е 
п18.сот/1Ьепа/е 
п/ргос1ис1/§1ет8 
ах00278-ахиг- 
ео81п- 
те!Ьу1епе-
Ь1ие- 
8О1и1ЮП81ОАУ- 
Гог-сНтса!- 
сНа§по818/2513 
38

67

Набор за оцветяване по Стемп 1 оп 2

Набор за
оцветяване по 
Стемп, 
Производител:
Сигма, Кат. 
№.-38978+2513 
33+196884

Ь11р8:/Лу\у\у.81§ 
тааЮпсЬ.сот/ 
ВС/еп/рго(1ис1/ 
з!а1/38978;
ЬйрзкЛумцу.йуу 
геа§еп1з.сот/ге 
зкоР- 
\уогк1/еп/ргоск1 
с1/х1е111- 
пеекеп-сагЬо!- 
Рискзт-Ьазхс- 
8о1и1юп-Гог- 
сНтса!- 
сПа§по811С8/251 
333, 
11Йр8://\УУ/АУ.Й\У 
геа§еп18.сот/ге 
81-оГ- 
ууогШ/еп/ргоби 
скасеОс-асМ- 
25-\у\у-рЬагта- 
§гас!е/196884

68
Еозин 11 4

Еозин,
Производител:

1Шр8.7Лууууу.ка1
гек.к/1тацез/са
1а1оц1н/Са1а1о»



Калтек, Кат.
№:1119 ;стр.2О

69

Хематоксилин 500 мл. 4

Хематоксилин, 
Производител: 
Панреак, Кат. 
№:254766

70

Сафранин оп. от 10§ 14

Сафранин, 
Производител: 
Панреак, Кат.
№251622:

гтИрьА/руугеаа

егтАхогп/Аеп

а/еп/ргос1исГ/

5а1гагнпе--о----сь

50240-Тог-

снгасаЕ-

с! :ар П0515/2 516

22

71

Сафранин - разтвор оп. от 100т1 7

Сафранин 
разтвор, 
Производител: 
Делталаб, Кат. 
№:805150

РИрзр/уууууу.р

еИа1аЬ.е5/2еИ:

а!аЬса с/ЕМ/ОЕ

ЕТАЕАВ^2017^

Е N _5/| пс!ех. Н1
т|41 ( ! ||тг }



Обр. № 3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
„Химтекс“ ООД

(наименование на участника)

По 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“

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 Лабораторни 
материали

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

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

Обща стойност 36 031,40 ( тридесет и шест хиляди тридесет и един лева и 
четиридесет стотинки ) лева без ДДС, което е 43 237,68 ( четиридесет и три хиляди двеста 
тридесет и седем лева и шестдесет и осем 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: ПВВ8ВО8Г, 1ВАК ВО54 11ВВ8 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 за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара 

Загора по обособени позиции“

ТАБЛИЦА КЪМ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2
Лабораторни материали

Наименование на участника: "Химтекс” ООД

№ по 
ред НАИМЕНОВАНИЕ Предлагана 

разфасовка
Прогнозно 
количество Ед. цена без 

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

1 Ексикатор без кран, с плоча с размер 19 см. 1 бр. 3 135,00 лв. 405,00 лв. 162,00 лв. 486,00 лв.

2 Епруветки "Епендорф1' 1,5т1 с капаче, градуирани оп. от 1000 бр 50 12,50 лв. 625,00 лв. 15,00 лв. 750,00 лв.

3 Епруветки "Епендорф" 2.0т1 с капаче, градуирани оп. от 1000 бр 40 38,00 лв. 1 520,00 лв. 45,60 лв. 1 824,00 лв.

4 Епруветки за взимане на венозна кръв за хематология, с ЕОТА, 2 мл. - затв. с-ма 100 бр./оп. 15 14,00 лв. 210,00 лв. 16,80 лв. 252,00 лв.

5 Епруветки за взимане на венозна кръв за хематология, с ЕОТА, 500 ц1. - отв. с-ма 50 бр./оп. 50 12,50 лв. 625,00 лв. 15,00 лв. 750,00 лв.

6 Епруветки за СУЕ за апарат ЕШМА8ЕО 40 оп. от 50бр. 1 11,00 лв. 11,00 лв. 13,20 лв. 13,20 лв.

7 Епруветки завземане на венозна кръв за серум, с клот активатор, 5мл затв. с-ма оп. от ЮОбр. 30 24,00 лв. 720,00 лв. 28,80 лв. 864,00 лв.

8 Епруветки облодънни, центрофужни, 12/75 оп. от 1000 бр. 15 30,00 лв. 450,00 лв. 36,00 лв. 540,00 лв.

9 Епруветки с капачка, стоящи, градуирани, пластмасови, 50 мл 50 бр./опаковка 20 12,50 лв. 250,00 лв. 15,00 лв. 300,00 лв.

10 Епруветки стоящи стерилни за крио-консервация, 2мл оп. от 500 бр. 10 210,00лв. 2 100,00 лв. 252,00 лв. 2 520,00 лв.

11
Епруветки центрофужни, полипропилен, запушалка, стерилни, с коничнодъно, 
СТЛЯ1ИИ 50 МП оп. от 25 бр. 15 9,00 лв. 135,00 лв. 10,80 лв. 162,00 лв.

12 Епруветки, стъкл, 15мл оп. от 20 бр. 2 3,20 лв. 6,40 лв. 3,84 лв. 7,68 лв.

13 Епруветки, стъкло, 25мл оп. от 20 бр. 2 5,00 лв. 10,00 лв. 6,00 лв. 12,00 лв.

14 Епруветки, центрофужни РР - 10 мл. оп. от 1000 бр 2 60,00 лв. 120,00 лв. 72,00 лв. 144,00 лв.

15 Кутии за епендорфки 1,5/2мл за съхранение при минусови температури оп. от 2 бр. 20 28,00 лв. 560,00 лв. 33,60 лв. 672,00 лв.

16 накрайници за пипета с променлив обем, автоклавируеми. Обем: 100-1000 р1; 100 бр. в оп. 25 1,00 лв. 25,00 лв. 1,20 лв. 30,00 лв.

17 накрайници за пипета с променлив обем, автоклавируеми. Обем: 10-100 ц1; 100 бр. в оп. 40 1,00 лв. 40,00 лв. 1,20 лв. 48,00 лв.

18 Накрайници пластмасови за автоматична пипета нестерилни ЕхреП 1000 ц! оп. от 1000 бр. 16 10,00 лв. 160,00 лв. 12,00 лв. 192,00 лв.

19 Накрайници пластмасови за автоматична пипета нестерилни ЕхреП Р1из 200 ц1 оп. от 1000 бр. 15 7,00 лв. 105,00 лв. 8,40 лв. 126,00 лв.

20
Накрайници пластмасови за автоматична пипета стерилни в кутия ЕхреП 1000 ц1 оп. от 96 бр. 40 11,00 лв.

440,00 лв. 13,20 лв. 528,00 лв.

21 Накрайници пластмасови за автоматична пипета стерилни в кутия ЕхреП Р1из 200р1 оп. от 96 бр. 20 9,00 лв. 180,00 лв. 10,80 лв. 216,00 лв.

22 Нестерилни накрайници за автоматични пипети Ю0-Ю00ц1 оп. от 96 бр. 8 8,50 лв. 68,00 лв. 10,20 лв. 81,60 лв.

23 Нестерилни накрайници за автоматични пипети 2-20ц1 оп. от 1000 бр. 8 18,00 лв. 144,00 лв. 21,60 лв. 172,80 лв.

24 Нестерилни накрайници за автоматични пипети 5-200ц1 оп. от 1000 бр. 8 7,00 лв. 56,00 лв. 8,40 лв. 67,20 лв.

25 Нестерилни накрайници за автоматични пипети-1-20ц1 оп. от 1000 бр. 10 18,00 лв. 180,00 лв. 21,60 лв. 216,00 лв.

26 Нестерилни накрайници за автоматични пипети-1-20р! оп. от 1000 бр. 15 18,00 лв. 270,00 лв. 21,60 лв. 324,00 лв.

27 Нестерилни накрайници за автоматични пипети-1-200ц1 оп. от 1000 бр. 80 7,00 лв. 560,00 лв. 8,40 лв. 672,00 лв.

28 Нестерилни накрайници за автоматични пипети-200-Ю00ц1 оп. от 1000 бр. 40 10,00 лв. 400,00 лв. 12,00 лв. 480,00 лв.

29 Нестерилни накрайници за автоматични пипети-1 - Юмл оп. от 200 бр. 10 18,00 лв. 180,00 лв. 21,60 лв. 216,00 лв.

30 Плаки - 96-ямкови Е1А/К1А, плоско дъно, нетретирани, без капак оп. от 1 бр. 40 0,90 лв. 36,00 лв. 1,08 лв. 43,20 лв.

31 Плаки бяла, полистирен, третирна, с капак 96-гнезда Ю0 бр оп. от 1 5 1 280,00 лв. 6 400,00 лв. 1 536,00 лв. 7 680,00 лв.
32 Плаки черна, полистирен, третирна, с капак 96-гнезда 100 бр оп. от 1 5 1 800,00 лв. 9 000,00 лв. 2 160,00 лв. 10 800,00 лв.
33 Пластмасови епруветки, конични, с капачета, обем Юмл оп. от 20 бр. 5 3,20 лв. 16,00 лв. 3,84 лв. 19,20 лв.
34 Пластмасови резервоари за реактиви за ЕЕ18А оп. от 5 бр. 5 62,50 лв. 312,50 лв. 75,00 лв. 375,00 лв.
35 Пластмасови стерилни контейнери с капаче на винт обем 120 мл оп. от 250 бр. 5 45,00 лв. 225,00 лв. 54,00 лв. 270,00 лв.
36 Пластмасови стерилни контейнери с капаче на винт обем 150 мл оп. от 250 бр. 5 45,00 лв. 225,00 лв. 54,00 лв. 270,00 лв.
37 Пластмасови стерилни криоепруветки, стоящи 3,8 мл 100 бр/оп 5 24,00 лв. 120,00 лв. 28,80 лв. 144,00 лв.

38
Пластмасови стерилни плаки за клетъчни култури 96 ямки, плоско дъно с капак, 
непирогенни, ро1уз1угепе клетъчни култури оп. от 1 бр. 5 2,00 лв. 10,00 лв. 2,40 лв. 12,00 лв.

39
Пластмасови стерилни плаки за клетъчни култури 96 ямки, Ц-образно обло дъно с 
капак, непирогенни, ро1у8(угепе клетъчни култури оп. от 1 бр. 5 2,00 лв. 10,00 лв. 2,40 лв. 12,00 лв.

40 Пластмасови цилиндри, 25мл 1 бр. 5 3,50 лв. 17,50 лв. 4,20 лв. 21,00 лв.
41 Пластмасови цилиндри, Юмл 1 бр. 5 2,75 лв. 13,75 лв. 3,30 лв. 16,50 лв.
42 Прави епруветки, стъкло, Юмл оп. от 20 бр. 40 3,20 лв. 128,00 лв. 3,84 лв. 153,60 лв.
43 Прави епруветки, стъкло, Юмл оп. от 20 бр. 40 4,40 лв. 176,00 лв. 5,28 лв. 211,20лв.
44 Стерилни накрайници за автоматични пипети, ЮОц! оп. от 96 бр. 8 9,00 лв. 72,00 лв. 10,80 лв. 86,40 лв.
45 Стерилни накрайници за автоматични пипети, Ю00ц1 оп. от 96 бр. 10 11,00 лв. 110,00 лв. 13,20 лв. 132,00 лв.
46 Стерилни пластмасови автоклавируеми епруветки с капаче на винт 15 мл. 50 бр/оп 120 11,00 лв. 1 320,00 лв. 13,20 лв. 1 584,00 лв.
47 Стерилни пластмасови епруветки с капаче 12x100 мм, 6 мл 100 бр/оп 15 12,50 лв. 187,50 лв. 15,00 лв. 225,00 лв.
48 Стерилни пластмасови епруветки с капачета, обем Юмл оп. от 20 бр. 15 16,00 лв. 240,00 лв. 19,20 лв. 288,00 лв.
49 Стерилни пластмасови епруветки с капачета, обем Юмл оп. от 20 бр. 15 4,40 лв. 66,00 лв. 5,28 лв. 79,20 лв.
50 Стерилни пластмасови епруветки с капачета, обем 4 мл оп. от 100 бр. 5 12,50 лв. 62,50 лв. 15,00 лв. 75,00 лв.



51 Стерилни пластмасови петрп 80 мм 600 бр/оп 5 90,00 лв. 450,00 лв. 108,00 лв. 540,00 лв.

52 Стерилни пластмасови петри 90 мм 825 бр/оп 15 123,75 лв. 1 856,25 лв. 148,50 лв. 2 227,50 лв.

53 Стерилни тампони в епруветка, пластмасови оп. от 100 бр. 5 20,00 лв. 100,00 лв. 24,00 лв. 120,00 лв.

54 Стерилни тампони с транспортна среда на 81иаП оп. от 100 бр. 10 35,00 лв. 350,00 лв. 42,00 лв. 420,00 лв.

55 Стерилни тампони, дървени оп. от 10 бр. 140 0,60 лв. 84,00 лв. 0,72 лв. 100,80 лв.

56 Стъклени епруветки с капаче на винт 16x100 мм оп. от 100 бр. 20 50,00 лв. 1 000,00 лв. 60,00 лв. 1 200,00 лв.

57 Стъклени епруветки със запушалка 16x125 мм - Юмл. оп. от 100 бр. 10 60,00 лв. 600,00 лв. 72,00 лв. 720,00 лв.

58 Стъклени перли с диаметър 5 мм оп. от 20мг 5 2,00 лв. 10,00 лв. 2,40 лв. 12,00 лв.

59 Стъклени фунии с диаметър 60тт 1 бр. 20 2,30 лв. 46,00 лв. 2,76 лв. 55,20 лв.

60 Тампони в епруветка с транспортна среда на Амиес оп. от 100 бр. 10 35,00 лв. 350,00 лв. 42,00 лв. 420,00 лв.

61 Цилиндри мерителни, полипропилен-ЮОшЕ 1 бр. 20 4,65 лв. 93,00 лв. 5,58 лв. 111.60 лв.

62
Цилиндър -мерителен от полименилпентен, до 170 градуса, с висока прозрачност 100 
мл

1 бр. 5 15,00 лв. 75,00 лв. 18,00 лв. 90,00 лв.

63 Набор за оцветяване с хемаколор 1 оп 5 45,00 лв. 225,00 лв. 54,00 лв. 270,00 лв.

64 Набор за оцветяване по Цил-Нилзен 1 оп 2 25,00 лв. 50,00 лв. 30,00 лв. 60,00 лв.

65 Набор за оцветяване по Грам 1 оп 2 45,00 лв. 90,00 лв. 54,00 лв. 108,00 лв.

66 Набор за оцветяване по Романовски-Гимза 1 оп 2 32,00 лв. 64,00 лв. 38,40 лв. 76,80 лв.

67 Набор за оцветяване по Стемп 1 оп 2 232,00 лв. 464,00 лв. 278,40 лв. 556,80 лв.

68 Еозия 11 4 18,00 лв. 72,00 лв. 21,60 лв. 86,40 лв.

69 Хематоксилин 500 мл. 4 35,00 лв. 140,00 лв. 42,00 лв. 168,00 лв.

70 Сафрании оп. от 10§ 14 40,00 лв. 560,00 лв. 48,00 лв. 672,00 лв.

71 Сафранин - разтвор оп. от 100т1 7 7,00 лв. 49,00 лв. 8,40 лв. 58,80 лв.

Обща ст-ст 
без ДДС:

36 031,40
Обща ст-ст с
ДДС:

43 237,68


