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ДОГОВОР

Днес,..........С..:. 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. ФОТ ООД, ЕИК № 131025586, представлявано от ЮСУФ ФАРУК КУТАЙ и ЕЛЕНА 
ДИМИТРОВА КАДИЙСКА - управители, Начин на представляване ЗАЕДНО И 
ПООТДЕЛНО, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1618, р-н Овча купел, 
бул. ОВЧА КУПЕЛ № 13, 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 №6 - “Химикали, 
среди и консумативи за клетъчни култури“

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: 1пГо@Го1.Ьк

(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 25 478, 50 (двадесет и пет хиляди 

четиристотин седемдесет и осем лева и петдесет стотинки) без ДДС, което е 30 574, 
20 (тридесет хиляди петстотин седемдесет и четири лева и двадесет 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: УниКредит Булбанк“ АД
В1С: 1ЖСВВС8Е,
1ВА\: ВС51 (N(11 7000 1521 7636 70
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 1273,93 лв.(хиляда двеста седемдесет и три лева и деветдесет и три 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): ШСКВС8Г,
банкова сметка (1ВАН): 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 е 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 ЗОИ.

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 Десислава Трендафилова, тел. : 02 950 66 60
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 № 6 - “Химикали, среди и консумативи за клетъчни култури“
2. Приложение № 2 ■ Ценово предложение, по отношение на обособена позиция № 6- 
“Химикали, среди и консумативи за клетъчни култури“

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

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Тракийски университез 
гр. Стара Загора гр.

ЗА ИЗГГЬ

Управител (
ЕЛЕНА КАДИЙСКА

Ректор
ПРОФ. Д-Р ДОБРИ ЖЕЛЕВ ЯРКОВ



Обр. № 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ФОТ ООД

Долуподписаният/ата Елена Димитрова Кадийска
в качеството си на Управител, със седалище и адрес на управление гр.София 1618, 
бул.Овча Купел №13, ЕИК ВО131025586, 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 № 6 Химикали, среди и 
консумативи за клетъчни култури.“

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.№ /2.6/ (съгласно обособената позиция, за която се подава 
оферта).

9. В изпълнение на договора посочваме лице за контакт:Десислава 
Трендафилова, тел: +359 2 950 66 60 / тел.:+359 87871 62 60, е-шаП: (1езу@/о1.Ьц/

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 № 6 „Химикали, среди и консумативи за 
клетъчни култури.“

№ 
по 
ред

Наименование на реактива, 
теста, консуматива

Разфасовка 
/т§, т1, 

комплект, 
брой/

прогн 
озно 

колич 
ество

Характеристики, 
марки и 

производители, 
каталожен номер

Линк с 
информация за 
артикула, към 
страницата на 
производител

1

МТТ (3-(4,5-
Шшей1у114па2о1-2-у1 -2,5 
с11'рЬепуке1га201шт ЬготИе

1 гр

2

Каталожен Номер: М2128- 
10
МТТ (3-(4,5-

сНте(кукЬ1ахо1-2-у1|-2,5
сПркепукеИахоНит ЬготИе
8фта/ МЕКСК

2

ПехатеГйазопе, подходяща 
за клетъчно култивиране

оп. от 25т§

2

Каталожен Номер: 04902- 
25МО
Оехате1казопе, подходяща 
за клетъчно култивиране
818та/ МЕКСК

3

Посоза11ехаепо1с асШ 
(БНА), ИРИС пречистена, 
>98%, подходяща за 
клетъчно култивиране

оп. от 25ш§

2

Каталожен Номер: 02534- 
25 МО ОосозаЬехаепосс 
асИ (ОНА), НРЬС 
пречистена, >98%, 
подходяща за клетъчно 
култивиране 
8щта/ МЕКСК

4

ОМЕМ (ЬО), 1000
тц/Ь §1исозе, зосНит 
ругиуаГе, апс! зосНит 
Ь1сагЬопа1е, у/ййоШ ог \уйй 
Ь-§1и1атте, НдиШ, зГегПе- 
ПЙегес!, зийаНе Гог се11 
сикиге

оп. от 500т1

24

Каталожен Номер: 06046- 
500МЕ
ОМЕМ (ЕО), МШ 1000 
т§/Ь §1исозе, зосНит 
ругиуа!е, апс! зосНит 
Ь1сагЬопа1е, МНтоиГ ог хуНЬ 
Е-§1и1ат1пе, НциИ, з1еп1е- 
ШГегес!, зикаЬ1е Гог се11 
сикиге
81§та/ МЕКСК

? с,■ !

Л.1 '■ - >

''Д 1 , " I, 1

5

ОМЕМ (НО), луйй 4500 
т§/Е §1исозе, зосНит 
ругиуаСе, апс! зосНит 
Ь1сагЬопа1е, \уй!к)Щ Е- 
§1и1атте, НдиЮ, зГегНе- 
Н11егсс1, зш1аЬ1е Рог се11 
сикиге

оп. от 500ш1

24

Каталожен Номер: 06546- 
500МЬ
ОМЕМ (НО), ууйЬ 4500 
т§/Е §1исозе, зосНит 
ругиуаСе, апс! зосНит 
Ь1сагЬопа!е, ууйкоиГ Ь- 
§1и1атте, НциИ, з1еп1е- 
Г111егес1, зикаЬ1е Гог сеИ 
сикиге 
8|§та/ МЕКСК

—

6

ОМЕМ (НО), МЙ1 4500 
т§/Ь §1исозе, у/йНоЩ рЬспо! 
гед, зосНит ругиуа!е, апс! 
зосНит ЬшагЬопаГе, суййои! 
ог \уй!1 Е-§1и1атте, Нцшс!, 
81еп1е-й11егес1, зийаЬ1е Гог 
се11 сикиге

оп. от 500ш1

1

Каталожен Номер: 01145- 
500МЕ
ОМЕМ (НО), \укЬ 4500 
т§/Е §1исозе, суккои! 
ркепо! гед, зосНит ругиуаСе, 
апс! зосНит ЬюагЬопаСе, 
хуккои! ог хуП11 Е-§1иСатте, 
НциИ, зСегНе-Лкегес!, 
зийаЬ1е Гог сеН сикиге 
81§та/ МЕКСК



7

ВМ8О, стерилно 
филтруван, хибридома 
тестван, подходящ за кл. 
култивиране

оп .от 100т1

2

Каталожен Номер: 04540-
ЮОМЬ
В1те(11у1 кикохИе

>99.5% (ОС), зикаЬ1е Гог
р1ап( сеН сикиге
81§та/ МЕКСК

....

8

РВ8, стерилно филтруван, 
подходящ за кл. 
култивиране

оп. от 500ш1

8

Каталожен Номер: Е7524- 
500МЕ
ЕВ8, стерилно филтруван, 

подходящ за кл. 
Култивиране 
8!кта/ МЕКСК

—

9

1ВМХ, >99% (НРЬС), 
ро\ус1сг

оп. от 
100т§

2

Каталожен Номер: 15879-
100МС
1ВМХ, >99% (НРЬС),
ро\\'с1ег
8фта/ МЕК.СК

10

ШсютеШаст

оп .от 5§

1

Каталожен Номер: 17378- 
50
1пс1оте111ас1п
8фта/ МЕК.СК.

11

1пзи1т зо1. Ггот Ьоуте 
рапсгеаз,10т§/т1, в 25тМ 
НЕРЕ8, рН 8.2, стерилно 
филтруван, подходящ за кл. 
култивиране

оп. от 5т1

2

Каталожен Номер: 10516- 
5МЬ
1п8нИп 8о1. Ггот Ьоуте 
рапсгеаз, 10т§/т1, в 25тМ 
НЕРЕ8, рН 8.2, стерилно 
филтруван, подходящ за 
кл. Култивиране 
8фта/МЕК.СК

12

Ь-АзсогМс асШ, ВюХ1га, 
>99.0%, сгузГаШпе

оп. от 1 Отц

6

Каталожен Номер: А5960- 
ЮМО
Е-А8согЬ1с ас1<1, ВюХГга, 

>99.0%, сгузГаШпе 
81§та/ МЕКСК

13

Ь- СИпктте, 200 тМ, 
зо1и1юп, стерилно 
филтруван, подходящ за кл. 
култивиране

оп. от 100пт1

5

Каталожен Номер: 07513- 
юомь
Ь-С1иГатте кокПюп

200 тМ, 8о1ибоп, зГегПе- 
Нкегес!, ВюХГга, 8икаЬ1е Гог 
сеП сикиге

81§та/МЕК.СК

ИЩ38>УУ 
а!с1г1с1з ,с 
Фтоск|с1:/

14

8ос1шт Р-§1усегоркозр11а1е, 
подходящ за кл. 
култивиране, >99%

оп. от 10§

1

Каталожен Номер: 09422- 
100
Р-С1усегор1ю$р11аГе 
(НхосПигп как кукгаГе
ВюОкга, зикаЬ1е Гог сек 
сикиге, 8икаЬ1е Гог р1ап1 
сек сикиге, >99% (Гкгакоп) 
81§та/МЕКСК

-

15

Тгурзш, 1 х, стерилно 
филтруван, подходящ за кл. 
култивиране, 2.5 § рогсте 
(гурзт рег И1ег т Напкз' 
Ва1апсес1 8а11 8о1п1юп \уг1И 
рЬепо!гес!

оп. от 500т1

12

Каталожен Номер: Т4424- 
500МЕ
Тгуркт ко1иПоп Ггот 
рогсте рапсгеак
1 х, 81егПе-Г1кеге(1, 
В1океа§еп1:, зикаЬ1е Гог сек 
сикиге, 2.5 § рогсте Ггурзт 
рег ИГег т Напкз' Ва1апсе<1 
8ак 8оккюп ркепо! ге<1

81§та/МЕКСК

16

Антибиотични суплементи 
(реп/зГегр/ашркоГепст), 
подходящи за клетъчно 
култивиране |

оп. от 100ш1

16

Каталожен Номер: А5955-
ЮОМЬ АпГкноНс
АпИтусокс 8о1иГ1оп
(100х), ЗГаЬШгек



сукЪ 10,000 ипЙ5 репюПНп,
10 тц 81гер1отуст апс! 25 

атркойпст В рег тЬ,
0.1 цт Якегеср В1оКеа§еп1, 
зикаЬ1е Рог сеП сикиге 
З^та/МЕКСК

17

ТбР-ЬеШ 1, ехргеззес! т 
СНО се11з, подходящ за 
клетъчно култивиране

оп. от 2ПСг

1

Каталожен Номер: Т7039- 
2110
ТОР-Ье1а 1, ехргеззес! 1п 
СНО се11з, подходящ за 
клетъчно култивиране 
81§та/МЕК.СК

....

18
1Т8- Пдшс! тесПа знррютеп! 
100Х

оп. от 5т1

6

Каталожен Номер: 13146- 
5МЬ
1Т8- ПциИ тесИа

8ирр1етеп( 100Х
81§та/МЕКСК

19

К.РМ1-1640 МесИит 
тоШйед \уП11 20ММ НЕРЕ8 
апс! Е-61и1атте, ууййои! 
зосИит Ь1сагЬопа1е, §1еп1е 
Й11гес1

ОП. ОТ 
10х500т1

2

Каталожен Номер: К7388- 
500МЕ
К.РМ1-1640 МесИит 
тосПНес! суИ11 20ММ 
НЕРЕЗ апс! Е-ОкПапНпе, 
сукЬои! зосНит Ь1сагЬопа(е, 
81егПе Ркгес!
81§та /МЕК.СК

%

20

Со11а§епазе сгийе 1уре XI 
сеП сиНигес! 8ТЕВ ро\ус!ег

ОП. ОТ 
100т§

1

С9407-100МС Со11а§епа8е 
сгиде 1уре XI сеП сикигес!
8ТЕО рожюг 
81§та/МЕКСК.

21

ВМЕМ/Р-12 НАМ \У1Й1 Ь- 
§1и1атте

оп. 5х500т1

1

□8437-500МЕ
ОМЕМ/Р-12 НАМ м/кк Ь-
§1и1атте
81§та/ МЕКСК —

22

О1е1с Лек! (ОА), 
пречистена, >99%, 
подходяща за клетъчно 
култивиране

ОП. ОТ 1§

1

01383-16
О1е1с АсИ (ОА), 
пречистена, >99%, 
подходяща за клетъчно 
култивиране
81&та/ М

а!с1г 1сН .сот/ВО/еп
/ргос1исЧ/81ета/о 13

83

23

Ра1тШс Ас1с1 (РА), 
пречистена, >98 - 99%, 
подходяща за клетъчно 
култивиране

оп. от 10§

1

Каталожен номер: Р5585- 
100
РАЕМГПС АСЮ
ВЮХТКА ВюХй-а, >=99%
81&та А1с1г1сЬ/МЕКСК

|щр5://\у\у\у .зщта
а1с1г!с11 .сот/ ВСЕеп
1ргос1исГ/8щта/р55

85

24

ЗВ Ьус1го§е1

оп. от 5 тЕ

1

Каталожен номер: 354250
Сот1П§® РигаМа1пх™
РерНде Нус1го§е1,
5тЬСОК1Ч1МС
СОК1Ч1М6

--

25

ЗВ тзеП зсаРРоМз Рог 12 
м/еП р1а1ез, 6 тзег18/12 \уе11 
р1а!е Рог §епега1 ЗВ се11 
сикиге апс! йззие еп§теепп§ 
аррНсаНопз, 
ро1усарго1ас!опе (РСЬ)

6ЕА

4

Каталожен номер: 
Х724416-6ЕА 
30 ВЮТЕКЗО 
1Н8ЕКТ(ТМ) - РСЬ 
8САРР0Е0, РОК. 12 
ХАЕЬЕ РЕАТЕ8, 6 
1И8ЕК.Т8/12 \УЕЕЬ РЬАТЕ 
Рог §епега1 30 сеП сикиге 
апс! Нззие еп§теепп§

Гшрз:- \у\уху.зилта
а1с1пс11.сот/ВО/еп
/ргоск1сТ5щта/272

441 б



аррПсаПопз, 12 \уе11 р1а1ез, 
ро1усарго1ас(опе (РСЬ), 6 
тзеНз/ 12 \уе11 р1а1е 
81§та АШпсЬ/ ВЮТЕК

26

30 1П8ег1 зсаГГоюз Гог 12 
м/е11 р1а1ез, 6 тзег1з/12 \уе!1 
р1а1е Гог
§епега1 30 сек сикиге 
аррНсакопз, Гог 12 м/е11 
р1а!ез, ро1уз1угепе (Р8)

6ЕА

4

Каталожен номер: 
2724181-6ЕА 
30 ВЮТЕК 30 
1К8ЕКТ(ТМ) - Р8 
8САЕЕОЕО, ЕОК. 12 
\УЕЬЕ РЕАТЕ8, 6 
1К8ЕКТ8/12 \МЕЬЕ РЬАТЕ 
Гог §епега! 30 сеП сикиге 
аррНсабопз, Гог 12 \уе!1 
р1а1ез, ро1уз1угепе, 6 
тзегТз/12 \уе11 р1а1е 
Зкдпа АПпск/ ВЮТЕК

27

30 тзег! зсаГГоюз Гог 24 
\мс11 р1а!ез, 12 1П8ег1з/24 дуе11 
р!а!е Гог
§епега1 30 сек сикиге 
аррксакопз, Гог 12 \ус11 
р1а!ез, ро1уз!:угепе (Р8)

12ЕА

4

Каталожен номер: 
2687553-12ЕА 
30 ВЮТЕК 30 
1К8ЕКТ(ТМ)-Р8 
8САЕЕОЕО, РО& Гог 24 
\уе!1 р1а!ез, 12 1П5егГ8/24 
\уе!1 р1а1е
81кта АШпск/ ВЮТЕК

28

Вгаскогс! К.еа§еп1 за 
определяне на мнкро (1-10 
ц§/ш1) и стандартни (50- 
1400 ц§/т1) количества 
протеин, с възможност за 
спектрофотометрично 
определяне в микоплаки на 
мултичетец.

оп. от 500 
шЕ

2

Каталожен номер: В6916- 
500МЕ
ВКАИЕОКО К.ЕАОЕ1ЧТ 
Гог 1-1,400 ти§/т! рго1ет 
81§та АИпск/МЕКСК

29

АссиГазе зоюГюп, стерилен, 
подходящ за клетъчно 
култивиране

оп. от 500 
шЕ

1

Каталожен номер: А6964- 
500МЬ
Ассийзе® 5о1иПоп зТегПе-
ЕкегеП, 8и1ГаЬ1е Гог сеП 
сикиге
8фта АНпск/МЕКСК

—

30

НОК8Е 8ЕКВМ ПОКОЯ 
НЕКЕ), куЬпсюта 1езГес1, 
подходящ за клетъчно 
култивиране

оп. от 100 
шЕ

1

Каталожен номер: Н1270- 
ЮОМЬ
НОК8Е 8ЕКПМ ОО1ЧОК 
НЕКО Оопог Ьегс1,148А 
оп§т, сеП сикиге {езГес!, 
куЬпсюта Тейей 
8фта АМпск/МЕКСК

ппрз:/Лууууу.51»та
а1(1пс1~1.со1п/ВС1/еп
фгос1исЕзЮпаТ|12

/0

31

НОК.8Е 8ЕКВМ ПОКОЯ 
НЕЯП, куЬпсюта Гсз1сс1, 
подходящ за клетъчно 
култивиране

оп. от 500 
тЕ

1

Каталожен номер: Н1270- 
500МЕ
НОК8Е 8ЕКЕ1М ООК1ОК 
НЕК.0 Оопог Ъегд, 148А 
ог1§1п, сеП сикиге 1ез1:ес1, 
куЬпсюта ГезГес!
81§та А1с1пс11/МЕВ.СК

32

Свободен от ензими 
разтвор за дисоциация на 
плурипотентни стволови 
клетки, 100 ш1- ЕХ-Е1РТ 
81ет СеП Разза§т§ Яеа§еп! 
Епхуте-Ггее рюпроюп! з1ет 
сеП скззотаПоп зоюПоп

оп. от 100 
шЕ

1

Каталожен номер: 
8СМ139-100МЕ Е2- 
Е1ЕТ™ 81ет СеП Раз8а§т§ 
Кеа«еп1 Епгуте-Ггее 
р1ипро1еп1: 8(ет сеП 
П183ос1а1:1оп 8о1иПоп, 
100тЕ..

81§та АШпск/МЕКСК

33

Плаки за РСЯ - 96 ямкови 
за апарат дРСЯ Мх ЗОООР

оп. от 10 
плаки

1

Каталожен номер: РСК-96- 
ЕЬТ-С



96-гнездна ПСР 
плака,прозрачна 4x25 бр. В
пак.СОКММС

34

Пластмасови стерилни 
плаки за клетъчни култури 
96 ямки

оп. от 1 бр.

40

Каталожен номер: 3596-
1ЕА
96-гнездна плака за 
клетъчно култивиране, Р8, 
третирана, прозрачна, 
плоско дъно, стерилна, 1
бр.СОКМПЧО
сокъпмо -

35

Матрак Т25 е филтър на 
капачката с големина на 
пората 0,2цм

оп. от 20 бр.

3

Каталожен номер: 90026 
Матрак 25 кв.см, за кл. 
култивиране, филтърна 
кап.,10 бр. в пакет 
ТРР

36

Матрак Т75с филтър на 
капачката е големина на 
пората 0,2цм

оп. от 5 бр.

3

Каталожен номер: 90076 
Матрак 75 кв.см, за кл. 
култивиране, филтърна 
кап., 5 бр. в пакет
ТРР

Х21112

37

Стерилни плаки - 6 ямкови, 
плоско дъно, третирани за 
оптимална клетъчна 
адхезия

оп. от 12 бр.

5

Каталожен номер: 3516- 
1еа
6-гнездна плака за 
клетъчно
култивиране,пол истирен,т 
ретирана,стерилна, 1 
бр.СОКкШУО
сокипчс

!)■' ! А !

38

Стерилни плаки - 12 
ямкови, плоско дъно, 
третирани за оптимална 
клетъчна адхезия

оп. от 12 бр.

10

Каталожен номер: 3513- 
1еа
12-гнездна плака за 
клетъчно култивиране, Р8, 
третирана, стерилна, 1
бр.СОКММС
СОК1ЧПЧС

>

39

Стерилни плаки - 12 
ямкови, плоско дъно, 
нетретирани, подходящи за 
30 клетъчно култивиране

оп. от 7 бр.

5

Каталожен номер: 6268804
Мипсюп 8рНега МиШсНзЬ 
12-\уе11 сикиге агеа 3,8ст1,



XV ИН НО, зТегЛе, 8и§§ез1ес1 
\уогкт§ уо1. 1тЬ..

ДЬО/ Мипс ТЬегто
зс1еп1ЛДтс

40

Стерилни плаки - 24 
ямкови, нетретирани, 
подходящи за ЗВ клетъчно 
култивиране

оп. от 7 бр.

5

Каталожен номер: 7672472 
Шпсюп 8р11ега МиЮсИяЬ 
24-хуе11 сикиге агеа 1,9ст1, 
хук11114, 81егИе, 8и§§е81е<1 
\уогк1п§ уо1. 1тЬ..

ЬЬО/ №ипс ТЬегто 
5с1еп11ГПс

41

Стерилни плаки - 24 
ямкови, плоско дъно, 
третирани за оптимална 
клетъчна адхезия

оп. от 12 бр.

10

Каталожен номер: 3524- 
1еа
24-гнездна плака за 
клетъчно култивиране, Р8, 
третирана, стерилна, 1 
бр.сокпгкю
С0КК1К6

42

Стерилни плаки - 48 
ямкови. плоско дьно. 
|ретирапи за оптимална 
клетъчна адхезия

011.01 1 2 бр.

5

Каталожен номер: 3548 
48-гнездна плака за 
клетъчно култивиране, 
Р8,третирана, стерилна, 
100 бр.СОЯГМ1МС 
СОЮ4ПЧ6

7'/ 1!

4 1___ 1 1

43

Стерилни плаки - 96 
ямкови, плоско дъно, 
третирани за оптимална 
клетъчна адхезия

оп. от 12 бр.

10

Каталожен номер: 3596- 
1ЕА
96-гнездна плака за 
клетъчно култивиране, Р8, 
третирана, прозрач на, 
плоско дъно, стерилна, 1
бр.СОЮЧПхЮ
СОЮ4Ш6

6

44

11лаки - 96-ямкови 
Е1А/К1А. плоско дъно, 
нетретирани. без капак

ОП. О1 1 бр.

5

Каталожен номер: 3590 
96-гнездна плака за 
имунологични методи, 
полистирен, с плоско дъно, 
с висока степен на
свързване,нестерилна без 
капак, 50 бр.
СОКМХС,

зс 1 е п с е а/ Ь2 Ь/ Е Ц 01
_____; Ь ,

1 • 1 1 1 X ■■■,' I Г: ' П

М'С|-оркДе8/р/359



45

Пластмасови стерилни 
плаки за клетъчни култури 
96 ямки, плоско дъно с 
капак, непирогенни, 
ро1уз1:угепе

оп. от 1 бр.

105

Каталожен номер: 3596- 
1ЕА
96-гнездна плака за 
клетъчно култивиране, Р8, 
третирана, прозрачна, 
плоско дъно, стерилна, 1 
бр.сокнша
СОЮ4ПЧ6

46

Пластмасови стерилни 
плаки за клетъчни култури 
96 ямки, И-образно обло 
дъно с капак, непирогенни, 
ро1уз1угепе

оп. от 1 бр.

105

Каталожен Номер: 3799- 
1 еа
96-гнездна плака, Р8, 

третирана, заоблена, 
стерилна, 1 бр.
сокито

П 1 П П ’ 1 1 ГР -

:ч : ' ' !''' Г', (■' г' Ч ?”■ 1 • ? ■ { ;!

!-,ег ргрУ

/ А 8 8 8 V-
М|сгор1аге5/96-

:\/|1С1'ор1аге8/Сот:

\ге И --С 1еаг-
р р...

Мнз гоо!аге8./о/379
9

47

ЕХ-1ЙГТ 81ет СеП
Раз8а§т§ Кеа§еп1 Еп/уте- 
&ее р1ипро1еп1 81ет сеП 
сПззощайоп 8о1ибоп

оп. от 100 
тЬ

2

Каталожен Номер: 
8СМ139-100МЕ 
Е2-1лЕТ 81ет СеП
Ра88а§т§ Кеа§еп1 Епгуте-
Ггее рюпроюгй81ет сеП 
д188ос1аЕоп зоюбоп 
81§та АМпсИ/МЕКСК

48

Н181орацие 1,077 
(сепарираща среда за 
изолиране на лимфоцити)

100 мл

1

Каталожен Номер: Н8889- 
100МЕ
Н^8^ора^ие®-1077 НуЬп-
Мах™
Пцшс1, зюгПе-йкегес!,
В!оК.еа§еп1,8икаЬ1е Гог
ЬуЬгюота
81йта АюпсЬ/МЕКСК

Пи.п>:9 \а. 51 ат а
а!дпс11,сот> ВС/еп
/ргосП1СГ:;Е т а/118 8

89

49

Н181орацие 1,083 
(сепарираща среда за 
изолиране на лимфоцити)

100 мл

1

Каталожен Номер: 10831- 
100МЕ
Н18Щраяие®-1083
81егПе-й11егес1, депаку:
1.083 §/тЬ
818та АюпсЬ/МЕКСК

Ь1:Ш5:/Ла\урл812та
ак1г!сЬ.сот/ВС/еп
/огос1исВз!дта/: 08

М

50

ЕутрНоргер 1.077 
(сепарираща среда за 
изолиране на лимфоцити)

Оп.от 30 мл

1

Каталожен Номер: Н8889- 
ЮОМЬ
Н181орадие®-1077 НуЬН-
Мах™
НдиП, зГегПе-йкегес!,
ВюКеадегН, зикаЬ1е Гог
ЬуЬпсюта
81§та АюпсЬ/МЕКСК.

' ' ' р Г 1

; 1 ■ . а ЕС’



Обр. № 3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ФОТ ООД
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 № 6 Химикали, среди и 
консумативи за клетъчни култури

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 25 478, 50 (двадесет и пет хиляди четиристотин седемдесет и осем 
лева и петдесет стотинки) лева без ДДС, което е 30 574, 20 (тридесет хиляди петстотин 
седемдесет и четири лева и двадесет 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 процента(словолД% 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: УниКредит Булбанк“ АД
В1С: ШСКВО8Е 1ВАМ: ВО51 ШСК.70001521763670

Неразделна част от настоящото ценово предложение е:



Таблица към ценово предложение обр.3.6 (според обособената позиция за която 
се подава оферта) - с попълнени цени по отношение на обособена позиция № 6 
Химикали, среди и консумативи за клетъчни култури

/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 6
Химикали, среди и консумативи за клетъчни култури

Наименование на участника:ФОТ ООД

№ пс 
ред НАИМЕНОВАНИЕ Предлагана 

разфасовка
Прогнозно 
количество Ед. цена без ДДС Ст-стбез ДДС Ед. цетга с ДДС Стойност с ДДС

МТТ (3-(4.5-с11те1Ьу|1Ь1а/.о1-2-у1|-2.5 сНрНелукеИахоНит Ьготюе
1 гр

2 200,00 400,00 240,00 480,00

2 □ехате1ка$опе. подходяща за клетъчно култивиране оп. от 25шд 2
93,00 186,00 111,60 223,20

3
ЦосозаЬехаепою асШ (ОНА). НРБС пречистена. >98%. подходяща за 
клетъчно култивиране

оп. от 25тд 2
180,00 360,00 216,00 432,00

4

ОМЕМ (ЬО). нпЬ 1000 тд/Б дюсозе. зосПит ругита!е, апс! зскПит 
Ь1сагЬопа1е. \\ 0Ьои1 ог \\кк Е-§1и1атте. з!еп1е-Пкегес1. зш!аЬ1е Гог сеП
сикиге

оп. от 500гп1

24

40,00 960,00 48,00 1152,00

5

ОМЕМ (НО). \\кк 4500 тд/Б §1исозе. зоскит руги\а!е. апс! зогПит
Ь1сагЬопа1е. \\ Йкои1 Е-дкИатте. 81еп1е-Л11егеД зикаНе Гог сеП сикиге

оп. от 500т1

24

70,00 1680,00 84,00 2016,00

ОМЕМ (НО), нкк 4500 тд/Б дюсозе. «ккои! ркепо! геб. зодшт руги\а!е. 
апЦ зоЛит Ь1сагЬопа1е. « кЬои1 ог \\11И Е-д1и1атте. Пяию. З1еп1е-П11еге4. 
зикаЬ1е Гог сеП сикиге

оп. от 500т1

1

60,00 60,00 72,00 72,00

7
ОМ8О. стерилно филтруван. хибридома тестван, подходящ за кл. 
култивиране

оп .от 100т1
2

117,00 234,00 140,40 280,80

X РВ8. стерилно филтруван. подходящ за кл. култивиране оп. от 500П11
8

300,00 2400,00 360,00 2880,00

9 1ВМХ. >99% (НРБС). ро\\ йег оп. от 1()0тд
2 120,00 240,00 144,00 288,00

10 1пс1оте111ас1п оп .от 5д
1 150,00 150,00 180,00 180,00

11

1лзи1т зо1. Ггот Ьохтпе рапсгеаз. 10т§/т1. в 25тМ НЕРЕЗ. рН 8.2, стерилно 
филтруван. подходящ за кл. култивиране

оп. от 5ги!
2

255,00 510,00 306,00 612,00

12 Е-АзсогЬю асю. В1оХ1га. >99.0%. сгуз1а11те оп. от 1Ошд
6

50,00 300,00 60,00 360,00

13
Е- СИшатте. 200 тМ. 5о1иЛол. стерилно филтруван. подходящ за кл. 
култивиране

оп. от 100ш1
5

66,00 330,00 79,20 396,00

14 ЗосНиш Р-д1усегор1юзрНа1е. подходящ за кл. култивиране. >99% оп. от 1 ()§
1

130,00 130,00 156,00 156,00

15

Тгурзт. 1 х. стерилно филтруван, подходящ за кл. култивиране. 2.5 д 
рогсте 1гурзт рег Шег т Налкз' Ва1алсе<1 8ак 8о1и1юп \\ кк ркепо! гед

оп. от 500ш1

12

180,00 2160,00 216,00 2592,00

16
Антибиотични суплементи (реп/з(егр/атрЬо1епс1п). подходящи за 
клетъчно култивиране

оп. от 100т1
16

90,00 1440,00 108,00 1728,00

17 ТСР-Ье1а 1. ехргеззей 1л СНО сеПз. подходящ за клетъчно култивиране оп. от 2ИС
1 800,00 800,00 960,00 960,00

18 1Т8-Нцию тесйа зирр1етеп! 100Х
оп. от 5т1

(у 157,00 942,00 188,40 1130,40

19
КРМ1-1640 МесНит тоскПед \\т1й 20ММ НЕРЕЗ апс! Б-61и(атте. \\ йЬои1 
зоскит Ь1сагЬопа1е. 51еп1е Пкгей

оп. от 10х500ш1 2
40,00 80,00 48,00 96,00

20 СоПадепазе сгиде 1уре XI сеП сикигес! 8ТЕО ронДег оп. от ЮОтд
1 399,00 399,00 478,80 478,80

21 ОМЕМ/Р-12 НАМ \\ПЬ Б-д1и1атте оп. 5х50От1
1 200,00 200,00 240,00 240,00

22 О1ею Асю (ОА). пречистена. >99%. подходяща за клетъчно култивиране оп. ОТ 1д
1

136,00 136,00 163,20 163,20

23
Ра!тй1с Ас!<5 (РА). пречистена. >98 - 99%. подходяща за клетъчно 
култивиране

оп. от 1
1

170,00 170,00 204,00 204,00

24 30 Ьуйгоде! оп. от 5 тБ
1

825,00 825,00 990,00 990,00

■>>
ЗО 1пзеП зсаГГоюз Гог 12 \\е11 р!а1ез, 6 тзеИз/1 2 \те11 р!а!е Гогделега! 30 сеП 
сикиге апй иззие елдтееплд аррксайолз, ро1усарго1асюпе (РСБ)

6ЕА
4

514,00 2056,00 616,80 2467,20

26
30 юзег! зсаГГоюз Гог 12 \\е11 р!а1ез. 6 тзеПз/12 \\ е11 р1а1е Гог 
депега! 30 сеП сикиге аррНсакопз. Гог 12 \\е11 р!а!ез. роКзПгепе (Р8)

6ЕА
4

214,00 856,00 256,80 1027,20

27

30 1пзеП зсаДоюз Гог 24 \\е!1 р1а1ез, 12 1пзег18/24 \\е11 р!а1е Гог 
депега! 30 сеП сикиге аррксайолз, Гог 12 \\е11 р1а1ез. ро1уз1угепе (Р8)

12ЕА
4

214,00 856,00 256,80 1027,20

28

ЗгадГогс! КеадеШ за определяне на мнкро (1-10 ц§/т1) и стандартни (50- 
1400 цд/т1) количества протеин, с възможност за спектрофотометричио 
определяне в микоплаки на мултичетец.

оп. от 500 тБ
2

252,00 504,00 302,40 604,80

29 Асси1азе зо1и!юл, стерилен, подходящ за клетъчно култивиране оп. от 500 тЕ 1
350,00 350,00 420,00 420,00

30
4ОК8Е 8ЕК.Б1М ООМОК. НЕК.О. куЬпсюта 1ез(е4. подходящ за клетъчно 
култивиране

оп. от 100 тЕ
1

62,00 62,00 74,40 74,40

31
4ОК.8Е 8ЕК.ЦМ 0ОТ40К. НЕК.О. куЬпсюта 1ез1е<1. подходящ за клетъчно 
култивиране

оп. от 500 тБ
1

170,00 170,00 204,00 204,00

37

Свободен от ензими разтвор за дисониация на плурипотентии стволови 
клетки. 100 т1- Е7-1лРТ 81ет СеП Раззадтд К.еа§еп1 Елхуте-Ггее 
)1ипро1еп( 81ет сеП сПззоааОоп зоюйоп

оп. от 100 тЕ

1 92,00 92,00 110,40 110,40

33 1лаки за РСК - 96 ямкови за апарат с]РСК. Мх ЗОООР оп. от 10 плаки
1

125,00 125,00 150,00 150,00

34 Лластмасови стерилни плаки за клетъчни култури 96 ямки оп. от 1 бр.
40

3,00 120,00 3,60 144,00



35
Матрак Т25 с филтър на капачката с големина на пората 0,2цм

оп. от 20 бр. 3 26,00 78,00 31,20 93,60

36
Матрак Т75с филтър на капачката с големина на пората 0.2рм

оп. от 5 бр. 3 13,00 39,00 15,60 46,80

37
Стерилни плаки - 6 ямкови. плоско дъно, третирани за оптимална 
клетъчна адхезия

оп. от 12 бр.
5 27,00 270,00 32,40 324,00

38
Стерилни плаки - 12 ямкови. плоско дъно, третирани за оптимална 
клетъчна адхезия

оп. от 12 бр. 10 27,00 270,00 32,40 324,00

39
Стерилни плаки - 12 ямкови. плоско дъно, нетретирани. подходящи за 30 
клетъчно култивиране

оп. от 7 бр.
5 240,00 1200,00 288,00 1440,00

40
Стерилни плаки - 24 ямкови. нетретирани. подходящи за 30 клетъчно 
култивиране

оп. от 7 бр. 5 240,00 1200,00 288,00 1440,00

41
Стерилни плаки - 24 ямкови. плоско дъно, третирани за оптимална 
клетъчна адхезия

оп. от 12 бр. 10 27,00 270,00 32,40 324,00

42
Стерилни плаки - 48 ямкови, плоско дъно, третирани за оптимална 
клетъчна адхезия

оп. от 12 бр. 5 96,00 480,00 115,20 576,00

43
Стерилни плаки - 96 ямкови. плоско дъно, третирани за оптимална 
клетъчна адхезия

оп. от 12 бр.
10 27,00 270,00 32,40 324,00

44
Плаки - 96-ямкови Е1А/К.1А. плоско дъно, нетретирани. без капак

оп. от 1 бр.
5 10,00 50,00 12,00 60,00

45

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

оп. от 1 бр.

105 2.30 241,50 2,76 289,80

46

Пластмасови стерилни плаки за клетъчни култури 96 ямки. О-образно 
обло дъно с капак, непирогенни. ро!у$1угепе

Е7-14ЕТ 81ет Се11 Раззацтд Кеа§еп1 Еп/уте-Ггее р1ипро1еп18(ет се11 
с11880С1айоп 8о1ийоп

оп. от 1 бр.

105 2.40 252,00 2,88 302,40

47
оп. от 100 тЬ

2
92,00 184,00 110,40 220,80

48 Н151орадие 1.077 (сепарираща среда за изолиране на лимфоцити) 100 мл 1 75,00 75,00 90,00 90.00

49 Н151орацие 1.083 (сепарираща среда за изолиране на лимфоцити) 100 мл 1 241,00 241,00 289,20 289.20

50 ЕущрЬоргер 1.077 (сепарираща среда за изолиране на лимфоцити) Оп.от 30 мл 1 75,00 75,00 90,00 90.00

Обща ст-ст без 
ДДС:

25 478,50
Обща ст-ст с
ДДС:

30 574,20


