
ДОГОВОР

Днес,......... . 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 №15 „ Химикали 
и реактиви за ЕС-М8/М8 анализ“

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@Го1.Ьй

(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 12 017,40 (дванадесет хиляди и 

седемнадесет лева и четиринадесет стотинки) без ДДС, което е 14 420,88 
(четиринадесет хиляди четиристотин и двадесет лева и осемдесет 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: УниКредит Булбанк“ АД
В1С: 1ЛЧСКВС18Г,
1ВА1Ч: ВС51 1\С1< 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 Изпълнителя!’ 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 600,87 лв. (шестстотин лева и осемдесет 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): ГПЧСКВ68Г,
банкова сметка (1ВАГ1): ВС 70 ШСК 7630 3300 0007 69
(3) . Гаранцията за изпълнение дава възможност на Възложителя да реализира 

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

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

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

(6) . Възложителят има право да задържи и да се удовлетвори от гаранцията за 
изпълнение на договора със сума, равна на дължимата от страна на Изпълнителя 
неустойка или обезщетение, съгласно разпоредбите на настоящия договор, когато 
Изпълнителят не изпълни някое от задълженията си по договора. В случай, че 
гаранцията за изпълнение на договора се окаже недостатъчна да удовлетвори вземанията 
на Възложителя, същият може да прави удръжки от дължими плащания към 
Изпълнителя.

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

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

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

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 19. Възложителят има право:
1. да изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения договорените 

дейности съгласно Приложение № 1 - „Предложение за изпълнение на поръчката“ и 
Приложение № 2 - „Ценово предложение“.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

възнаграждение, съответстващо по размер на изпълнената част от договора.

X. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 25. Настоящия договор е сключен на основание чл. 112 от ЗОП.



Чл. 26. Изменение на договора се допуска по изключение при условията на чл. 116 
от 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 № 7 - 15 „Химикали и реактиви за ЕС-М8/М8 анализ“
2. Приложение № 2 - Ценово предложение, по отношение на обособена позиция № 15 
„Химикали и реактиви за ТС-М8/М8 анализ“

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

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Тракийски университет 
гр. Стара Загора

Ректор I
ПРОФ. Д-Р ДОБРИ ЖЕЛЕВ ЯРкОВ

Декан на ВМФ
Проф. д-р Тодор



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 В6131025586, 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 № 15 Химикали и реактиви за ЬС- 
М8/М8 анализ

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.№ /2.15/ (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.:+359878716260, е-шаП: бе8у@Го1.Ьц; 
тГо@То1.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 № 15 „Химикали и реактиви за БС-М8/М8 анализ“

№ 
по 
ред

Наименование на реактива, 
теста, консуматива

Разфасовка 
/ш§, ш1, §, к§, 

комплект, 
брой/

прогно 
зно

количе
СТВО

Характеристики, марки и производители, каталожен номер
Линк с информация за артикула, към страницата на производител

1 Буфер 1.68 рН уа1ие -25 °С

250 т1

1

Каталожен Номер: Н17001М
Н1-7001М РН 1.68 ВНЕЕЕК 80ШТЮМ, 230 МИ ВОТТЬЕ Наппа 1п81гитеп18 ИМ

1П8Ггигпептз.со.ик/ъ
О1ИПОПЗ/4Уо-рй- 8 -
И д___________ д

2 Калибрационен разтвор 7.01 
рН уа1ие -25 °С

20 гпБ

20

Каталожен Номер: Н170007С Н1-70007С РН 7.01 ВНЕЕЕК. 8АСНЕТ8, 20 МЬ 8АСНЕТ8 & СЕКТ1Е1САТЕ ОЕ АНАЕУ818 Наппа 1п81гитеп18 ЕШ

25

3 Буфер 7.01 рН уа!ие -25 °С

500 шЬ

1

Каталожен Номер: Н17007И Н1-7007И РН 7.01 ВНЕЕЕК 8ОШТЮМ, 500 МИ ВОТТЬЕ Наппа 1п81гитеп18 ИМ

Наппа
тДштеШз.со.ик/з

о1иИоп8/5-р11-7-
01 -Ьи№гг-8о1иПоп

4

Буфер 4.01 рН уа1ие -25 °С 20 шЬ

20

Каталожен Номер: Н170004С Н1-70004С РН 4.01 ВНЕЕЕК. 8АСНЕТ8, 20 МЬ 8АСНЕТ8 & СЕКТ1Г1САТЕ ОЕ АНАЕУ818 Наппа 1п81гитеп18ИЙ

1Шр8://\у\у\у.Наппа
|'п81гитеп18.со.и1</ 
1юте/479-рН-4-

01 -ЬиГгег-заспеГа- 
25-сотр'е1е-ууШ1- 

сегШ1са(е

5

Оепега! ригрозе с1еапт§ 
зоЬбоп 20 т! 20 тБ

20

КаталоженНомер: Ш-
700601РСЬЕАМПМб8ОИНТЮН -СЕНЕКАИРИКРО8Е, 20МИ 8АСНЕТ8Наппа 1п81гшпеп18 14с1

кир8://уууу\у.Наппа 
тзсгитепи.со.ик/з 
о1иШ)П8/2197411- 
700601 р-цепега1- 
ригро8е-с1еап1па- 

зо1и11оп-25-х- 
20т1-5асИег5

6
Е1ес!гос1е §1ога§е 8о1и1юп 230 

ш1 230 тБ

1

КаталоженНомер: Н170300М
Н1-70300М РНЕИЕСТК.ООЕ 8ТОКАОЕ

ЬйР8:/7уу\ууу.Наппа 
1П81гитеп15.со.ик/ 
1юте/567-230т1- 
81огаее-8о1иПоп- 
Еог-рИ-е1есП'ос1е8



зоизткж гзо 
мьНаппа 1п81гитеп18Е1с1

7

N18111 оп.от 500§ 1

Каталожен Номер: ЕИ38985 N18111 - >9001Н/т§, соп1атз пнп 50% №С1 ВюзугИЬ СагЬозу п!11

8 (^иегсеНп 1тус1га1с, >=95% оп. от 25 § 2

Каталожен Номер: 337951- 250ОиегсеОп 11ус1га1е, >=95%
81§та-А1с1пс11/ МЕКСК

9

М-Асе1у1-Ь-су81ете 25 д/оп.

1

Каталожен номер: А7250-25О
ЛкАсе1у1-Ь- су8(:е1пеN0 га11п§ уа!ие 81§та Огаде, >99% (ТЬС), роуудег
81§та-А1с1пс11/МЕКСК

—

10

Метанол, за градиентни 
НРЬС анализи, филтруван 

през филтър 0.2мкм, опакован 
под азот (Н1Рег 8о1у 

СНКОМАИОК.М или аналог)
2.5Ь

2

Каталожен номер: 34885-2.5Ь
МеШапо!СНКОМА8ОЕУ ™, §гасИеп1 §гаде, Рог НРЬС, >99.9%

1Шр5://[аЬ.11О11еу\у
е11.согп/5}юр/те1Ь

апо!-34885

11

ТпЯпогасейс Ас1с1, 
К.еадеп1р1и8 (К) 99% гсадсп! 

§гаОе, >98% (ЙгаНп), 
Аналитичен реактив /продукт 

81АЬ-АК
100т1

3

Каталожен номер: Т6508-100МЕ ТпПиогасеНс Ас1с1, К.еа§еп1:р1и8 (К.) 99% геа§еп1 §гас!е, НопеуууеП 1п1егпаНопа11пс

11Пр8:/7'уууууу.51цта
а!аг1с11.сот/ВО/еп
/рго(1ис1/51 цак)/165

08

12
Асе1ош1п1е СЬотазок Гог
НРЬС, §гасПеп1 дгаОе, Гог

НРЬС, >99.9%

2.5Ь

3

Каталожен номер: 34851-2.5Ь
Асе1опкп1е СИготазок, Рог НРЬС, 99.9% 81§та-А1с1г1сЬ/ МЕК.СК

Ипр8://уууу\у,81цгпа 
аИпск.сот/ВО/ен 
/ргоск|с1/81как1/'348 
М

13 8ха1 МеШапо! О СЬгота§о1у, 
Гог НРЬС, 99.9%

2.5Ь

2

Каталожен номер: 34860-2.5Ь МеШапо! О СИготазоЬ, Рог НРЬС, 99.9% Зфта-АШпсИ/ МЕЯСК

Ипр8://уу\ууу.81.ата 
аИпсЬ.сот/ВС/еп 
/ргос1ис!А1ка1с1/348 

60



14 81а1 Асе1ош1п1е СИготазок, 
Гог НРЬС, 99.9%

2.5Е

2

Каталожен номер: 34851-2.5Ь АсеЮпИгПе СЬготазо1у, Гог НРЬС, 99.9% 81§та-А1с1псИ/ МЕК.СК

15
8ос1шт рЬозрИаГе топоЬазю 

апЬусконз рипзз, р.а.Гог 
НРЬС>99%

500§

2

Каталожен номер: 83139-5006 8осНит рЬо8рИа1е топоЬазю апЬудгоиз рипзз, р.а.Гог НРЬС>99%
81§та-А1с1псЬ/ МЕК.СК

ППр
'НгИ

16 Етилов алкохол за НРЬС 
анализи

1Ь

2

Каталожен номер: 34870-1Ь
ЕШапо!СНКОМА8ОЕУ ™, Гог НРЬС, аЬзо1и1е, >99.8%,
Нопеу\уе11 1пГегпа1юпа11пс

Ьира://1аЬ.Нопеу\у 
С П. С 0.111 / 5 П 0 р/ С1118.11 
оЬ"ип1ахес'-348 /ц

17 СШогоГогт НРЬС анализи

2.5Е

2

Каталожен номер: 34854-2.5Ь СИюгоГогт зш1аЬ1е Гог НРЬС, >99.8%, ату1епе зиЬШхей
НопеушеП 1п1егпа11опа11пс

1Шрз://1аЬ.1юпеу'У
е!1.сот/51юр/с111ог

оЕогт ■34854

18

1Л1гаГгее® - МС Сеп1пГи§а1 
Оеуюез ЬускорИШс РТРЕ

тетЬгапе ап<1 0.45 цт роге 
812е

25 бр./оп. 4.00

Каталожен номер: ОРСЗОЕН25 ЦИгаГгее® - МС Сеп(т1Ги§а1 Оеуюез ууИЬ ЬуйгорИШс РТРЕ тетЬгапе апс! 0.45 цт роге з!ге
МЕВ.СК

11Ир5://уу\у\у.51ата
аМпсЬ.сот/ВС/еп
/ргос1ис1/тт/иГс30

11125

19 Метанол, ЕС-М8 
СНКОМА8ОЬУ(К), >99.9%

1Ь

1

Каталожен номер: 34966- 1Ь Метанол, ЕС-М8 СНКОМА8ОЬУ( И), >99.9%
Нопеу\уе11 1п1егпа1юпа11пс

|Шр5://1аЬ.Ьопеууу
еП.сот/зЬор/теИт 

апо1-34966

20
8о<1шт рИо8рЬа1е топоЬазю 

апЕубгоиз рипзз, р.а.Гог 
НРЬС>99%

500 §

1

Каталожен номер: 83139-5006 8осИит рЬозрИаю топоЬа81с апИубгоиз рипзз, р.а. >99% 81§та-А1с1г1сЬ/ МЕКСК

Ьцр5://уууу\у.81»та 
акМск.сот/ВО/еп 
/ргос1исУ'81ета/531 

39

21

01-800ШМ ПУ19КОСЕМ
РНО8РНАТЕ АКНУОКОС8, 
АС8 рип88. р.а., АС8 геадепГ, 

апЬубгоиз, >99.0% 250 §

1

Каталожен номер: 71640-2506
О1-8ООШМНУ0К.06ЕКРНО8РНАТЕ

11Ир8://уууууу.81ета
а1с1г1ск.сот/ВС1/еп 
/ргос1ис1:/5ща1с1/7 16 

40



амнуокоцз,АС8 рипзз. р.а.,, >99.0% 81§та-АШпсЬ/ МЕКСК
22 В1те±у1 зиИохИе (ВМ80) за 

НРЬС

1 Е

1

Каталожен номер: 34869-1Ь О1те(Иу1 зиНохМе (ОМ8О) 8икаЬ1еГог НРЬС, >99.7%
81§та-А1<1пс11/МЕКСК

23 ТпсШогоасеНс асШ, ЕС-М8 
§гас!е 100 шЕ 1

Каталожен номер: 1008070100
ТпсШогоасебсасШ,ЕМ815КЕ® АС8,Кеа§. РИ Еиг
МЕКСК

24

2-РКОРАИОЬ
СНКОМА8ОЕУ РОК НЮН 
рек-рокма исе ириго 

СНКОМАТОСЖАРНУ 
СНКОМА8ОЕУ(К), Рог 

НРЬС, >=99.9%

2.5 Е 2

Каталожен номер: 34863-2.5Е 2-РКОРАМОЬ СНКОМА8ОЕУ ЕОК НЮН РЕК- РОКМА Ь!СЕ ЬК^НЮ СНКОМАТООК АРНУ СНКОМА8ОЬУ( К), Гог НРЕС, >=99.9% 81§та-А1с1пс11/ МЕКСК
25

\Уа1ег Рог сИгота1о§гарЬу (ЬС- 
М8 Сггасю) ЕЮЬгозок® или 

аналог; 2,5 Ь
2.5 Е 30

Каталожен номер: 1153332500 \Уа1ег Гог сИгота1о§гарЬу (ЕС-М8 6гас1е) 
Е1С11Г0801у®

МЕКСК

1шр8://\ууу№.8!ята 
а1(1г1сЬ.сот/ВС/еп 
/ргос1ис1/тт/1 153 

33

26
АСЕТОМТК1ЕЕ ЕС-М8
СНКОМА8ОЕУ ЕС-М8

СНК0МА80ЕУ(К), >=99.9%,
2.5 Е 5

Каталожен номер: 34967-2.5Ь
АСЕТОРЛТК1 
ЕЕ ЕС-М8 
СНКОМА8ОЕ 
V ЕС-М8 
>=99.9%, НопеуууеП 1п1егпа11опа11пс

Ьцр5://1аЬ Зюпеууу
еП.сот/зИор/асею

гитгИе-34967

27

МЕТНАИОЕ, ЕС-М8 
СНК0МА80ЕУ(К), >=99.9% 
ЕС-М8 СНКОМА8ОЕУ(К), 

>=99.9%

2.5 Е 5

Каталожен номер: 34966-2.5Ь МЕТНАЪЮЕ, ЬС- М8 СНКОМА8ОЕУ( К), >=99.9% ЕС- Нопеу\уе11 1п1ета1юпа11пс

11Пр8://1аЬ.Ьопеу\у
еП.сот/зЬор/теНт

апо!-34966

28
ОЕ-О1ТНЮТНКЕ1ТОЕ 
>=98% (ТЬС), >=99% 

(Шгайоп) ..2-8С
ю е 1

Каталожен номер: 00632-106ОЕ-О1ТНЮТНКЕ1ТОЬ >=98% (ТЕС),
1Шр8://и'\ууу.81Егпа 
аШпсб.сот/ВО/еп 
/ргоС111С[/'з1аШ0632



>=99% Дйгабоп) ..2-8С Зщта-АШпсЬ/ МЕКСК
29 АсеТопе, НРЬС §гаде, >99.9 % 1 Ь 3

Каталожен номер: 34850-1Е Асе1опе, НРЬС §га<1е, >99.9 % 81§та-А1с1псЬ/ МЕКСК
т

30 Рогпйс аск! ЬС-М8 §га<1с 50 тЬ 2

Каталожен номер: 56302-50МЕ-6Е Рогпнс асШ 1,С- М8 §гас1е НопеуууеП 1п1:егпа11опа11пс
31 ВохусусНпе Ьус1а1е, >93.5% 

(НРЬС) 1 § 1

Каталожен номер: 09891-16 ОохусусНпе 11ус1а1е, >93.5% (НРЬС) 81§та-А1(1псЬ/ МЕКСК
32 ОхуШгасусНпе Ьус1госЬ1опс1с, 

(НРЬС)
1

Каталожен номер: 05875-106 Оху1е1гасусПпе 1тус1госЬ1ог1с1е, (НРЬС) 81§та-А1<1псЬ/ МЕКСК

ЬН0з:/Аууу;уу.51»таак!пс11.сот/ВС/еп/ргосшсг/зщта/о5875

33 ЕпгоДохаст, >99.0% (НРЬС) 5 § 1

Каталожен номер: 17849-56-Е ЕпгоПохаст, >99.0% (НРЬС) 81§та-А1с1псН/ МЕКСК
Ьпрз://'уууууу.51ртаакЬчсп.сот/В(}/еп/ргос1исг/8131/17849

34 С1ргоДохаст НС1, 8ире1со 1 § 1

Каталожен номер: РНК1044-16 С1ргоНохас1п НС1, 8ире1со 81§та-А14псЬ/ МЕКСК
11Йр8:/ЛуУУУУ.81Д таак1пс11.сот/ В6/еп/ргос1ис1751а1/рпг 1092

35 М-Асе1у1-Ь-су81ете, Сгас1е, 
>99% (ТЬС), ро\ус!ег 100 § 1

Каталожен номер: А7250-1006 М-Асе1у1-Ь- суз1е1пе, Огаде, >99% (ТЬС), роуудег 81§та-А1с1г1с11/ МЕКСК

Ьирзк/уужуу.а/отаак!псЬ.сот/ВО/еп/рго(.1ис17а!а1/а7250

36 О-ретсИатте, 98-101% 1 § 1

Каталожен номер: Р4875-16 О-РегнсШатте 98-101% 81§та-А1с1г1сЬ/ МЕКСК

пИрзк/уууууу.зщтаакюск.сот/ВСз/еп/ргоОист/51ата/р4875

37 Сусюзрогте 100 т§ 1

Каталожен номер: РНК1092-500М6 Сусюзроппе РИагтасеиОса! 8есопс1агу81апс1агс1; СегННес! КеГегепсе Ма1епа1
81§та-А1с1пс11/ МЕКСК

П11Р5://УУУУУУ,51ЙтааНпсЬ.сот/Вб/еп/ргоОисГ/81а1/рЬг1092



38
Перхлорна к-на, 70%, А.С.8., 
КЕАСЗЕМТ АС8 геа§еп1, 70% 100 тЬ 1

Каталожен номер: 244252-ЮОМЬРегсЬюпс ас1с!
81§та-А1<1г1сЬ/МЕКСК

39 Е-СУ8ТЕПЧЕ, 97% 97% 25 § 1

Каталожен номер: 168149-250Ь-СузГете97%
81§та-А1<1псЬ/МЕКСК

40
Аттопшт ЯиопОе, 99.99+% 
теГакз Ьа818 >=99.99% Ггасе 
те1а18 Ьаз18

25 § 1

Каталожен номер: 338869-250 АттопштНиопйе>99.99% 1гасе те(а18 Ьаз18 81§та-А1с1псЬ/МЕКСК

41

АММОМШМ
О1НУОКООЕКРНО8РНАТЕ, 
98+%, А.С.8. РЕАСтЕЬП АС8 
геа§еп1, >=98%

100 § 1

Каталожен номер: 216003-1000Аттопшт ркозрЬаШ топоЬаз1сАС8 геа§еп1:,>98%
81§та-А1с1пс11/ МЕКСК

42 Аттота 8о1и1юп 25% Гог
НРЬС Е1СЬгориг™.. 100 § 1

Каталожен номер: 5438300100Аттота 8о1ийоп25%Гог НРЬСЕЮЬгориг™МЕКСК
43 (-)-НОКЕРШЕРНКПЧЕ

>=98%, сгузиШпе ..-20С 500 т§ 1

Каталожен номер: А7257-500МС (-)- МогертерИппе >98%, сгузиШпе81§та-А1<1г1сЬ/ МЕКСК

ЬИр5://'У/УУУУ.5Щтаак!псЬ.сот/В(..}/еп/ргойис1/8щта/а7257

44 АДаГохт В1 от Азрег^Шиз 
Пауи8 10 тд 3

Каталожен номер: А6636-10МС АПаТохтВ | Ггот Азрег&Пи 
8 /1ти8

81§та-А1с1пс11/ МЕКСК

Ьг[рз://уууууу.51цтаак1.псЬ.сот/Вб/еп/ргосюсУзщта/аббЗб



Обр. № 3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ФОТ ООД

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

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 15 Химикали и реактиви 
за БС-М8/М8 анализ

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 12,017.40 (дванадесет хиляди и седемнадесет лева и четиридесет 
стотинки) лева без ДДС, което е 14,420.88 (четиринадесет хиляди четиристотин и 
двадесет лева и осемдесет 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 процента (словом)% 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: ЦМСКВО8Г 1ВАК: В051ШСВ70001521763670

Неразделна част от настоящото ценово предложение е:



Таблица към ценово предложение обр.3.15 (според обособената позиция за която 
се подава оферта) - с попълнени цени по отношение на обособена позиция № 15 - 
Химикали и реактиви за ЕС-М8/М8 анализ

/приложена във формат ехсе1/



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“ни позиции“

ТАБЛИЦА КЪМ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 15
Химикали и реактиви за БС-М8/М8 анализ

Наименование на участника:ФОТ ООД

№по 
ред

НАИМЕНОВАНИЕ Предлагана 
разфасовка

Прогнозна 
количество

Ед. цена без
ДДС Ст-ст без ДДС Ед. цена е ДДС

Стойност с 
ДДС

1 Буфер 1.68 рН уа!ие -25 °С 250 т! 1 25,30 25,30 30,36 30,36
2 Калибрационен разтвор 7.01 рН уа!ие -25 °С 20 тЬ 20 3,50 70,00 4,20 84,00
3 Буфер 7.01 рН уа1ие-25 °С 500 тЬ 1 29,70 29,70 35,64 35,64
4 Буфер 4.01 рН уа1ие -25 °С 20 тЬ 20 3,50 70,00 4,20 84,00
5 Оепега! ригрозе с1еапт§ зо1ибоп 20 т! 20 тЬ 20 3,50 70,00 4,20 84,00
6 Е1ес1гос1е зЮгаде зо1иПоп 230 ш1 230 тЬ 1 25,30 25,30 30,36 30,36
7 N15111 оп.от 500& 1 805,00 805,00 966,00 966,00
8 ОиегсеОп ЬудгаСе, >=95% оп. от 25 й 2 80,00 160,00 96,00 192,00
9 \-Асе1у1-Е-су51е1пе 25 в/оп. 1 90,00 90,00 108,00 108,00

10
Метанол, за градиентни НРЬС анализи, филтруван 
през филтър 0.2мкм, опакован под азот (ЕПРег 8о1у 
СНКОМАМОКМ или аналог) 2,5Ь

2

23,00 46,00 27,60 55,20

11
ТпЛиогасеОс Ас1<1, КеаеетрШз (К) 99% геа^еШ ^гаде, 
>98% (Шгабп), Аналитичен реактив /продукт 81АЬ- 
АК 1001111

3
140,00 420,00 168,00 504,00

12 Асе(опйп1е СЬотазо1у Гог НРЬС, ^гасИет §гаде, Гог
НРЬС, >99.9% 2.5Ь

3
45,00 135,00 54,00 162,00

13 51а1 МеШапо! О С11готазо1у, Гог НРЬС, 99.9% 2,5Ь 2 24,00 48,00 28,80 57,60
14 81а1 Асе(от1п1е СЪготазо1у, Гог НРЬС, 99.9% 2.5Ь 2 45,00 90,00 54,00 108,00

15 Зодшт р1юзр11а1е топоЬазю апБуйгоиз рипзз, р.а.Гог
НРЬС>99% 500В

2
340,00 680,00 408,00 816,00

16 Етилов алкохол за НРЬС анализи 1Ь 2 90,00 180,00 108,00 216,00
17 СШогоГопп НРЬС анализи 2.5Ь 2 90,00 180,00 108,00 216,00

18 иИгаГгее® ■ МС Сеп1п&1§а1 ОеУ1сез \уп11 ИудгорЬШс 
РТГЕ тетЬгапе апс! 0.45 цт роге З12е 25 бр./оп. 4,00

367,00 1468,00 440,40 1761,60
19 Метанол, БС-М8 СНКОМА8ОЕУ(Я), >99.9% 1Ь 1 35,50 35,50 42,60 42,60

20 8осПит рИозрЬаТе топоЬанс апЬудгоиз рипзз, р.а.Гог 
НРЬС>99% 500 в

1
340,00 340,00 408,00 408,00

21
□1-8001ЦМ НУОКОСЕИ РНО8РНАТЕ
АИНУВКОШ, АС8 рипзз. р.а., АС8 геа^епЕ, 
апЬудгоиз, >99.0% 250 в

1
45,00 45,00 54,00 54,00

22 ОнпеШу! зиИохИе (ОМ8О) за НРЬС 1 ь 1 241,00 241,00 289,20 289,20
23 ТпсЬюгоасеОс асю, БС-М8 цгабе 100 тЬ 1 90,00 90,00 108,00 108,00

24
2-РКОРА1ЧОЕ СНКОМАЗОЬУ РОК Н1ОН РЕК- 
ЕОКМА \'СЕ ириго снкоматоскарну 
СНКОМА8ОЬУ(К), Гог НРЬС, >=99.9%

2.5 Ь 2
80,00 160,00 96,00 192,00

25 \Уа1ег Гог сЬготаюдгарИу (БС-М8 Огас1е) 1лС11гозо1 у® 
или аналог; 2,5 Ь 2.5 Ь 30

21,50 645,00 25,80 774,00

26 АСЕТОМТКИЕ БС-М8 СНКОМАЗОЬУ БС-М8
СНКОМА8ОЬУ(К.), >=99.9%, 2.5 Ь 5

95,00 475,00 114,00 570,00

27 МЕТНАМОи ЕС-М8 СНКОМА8ОЬУ(К), >=99.9%
ЕС-М8 СНКОМА8ОЕУ(К), >=99.9% 2.5 Ь 5

80,00 400,00 96,00 480,00

28 ОЬ-О1ТНЮТНИЕ1ТОЬ >=98% (ТЬС), >=99% 
(ШгаРоп) ..2-8С Ю 8 1

420,00 420,00 504,00 504,00
29 АсеГопе, НРЬС кгасю, >99.9 % 1 Е 3 70,00 210,00 84,00 252,00
30 Еоптис ас1<1 БС-М8 $гас!е 50 тЬ 2 107,80 215,60 129,36 258,72
31 ОохусусНпе Ьус1а1е, >93.5% (НРЬС) 18 1 112,00 112,00 134,40 134,40
32 Оху1е1гасусНпе ЬудгосЬюпде, (НРЬС) 10В 1 80,00 80,00 96,00 96,00
33 ЕпгоЙохаст, >99.0% (НРЬС) 5к 1 300,00 300,00 360,00 360,00
34 С1ргоГюхаст НС1, 8ире1со 1 8 1 150,00 150,00 180,00 180,00
35 М-АсеГуЬЬ-сузГете, Сгас1е, >99% (ТЬС), ро\убег 100 8 1 240,00 240,00 288,00 288,00
36 О-ретсИатше, 98-101% 1 в 1 80,00 80,00 96,00 96,00
37 Сусюзроппе 100 тд 1 355,00 355,00 426,00 426,00

38 Перхлорна к-на, 70%, А.С.8., КЕАОЕМТ АС8 геа§епГ, 
70%.. 100 тЬ 1

50,00 50,00 60,00 60,00
39 Ь-СУ8ТЕ1ИЕ, 97% 97% 25В 1 55,00 55,00 66,00 66,00

40 Аттопшт Лиопбе, 99.99+% те(а1з Ьаз1з >=99.99%
(гасе те(а1з Ьаз1з 25 8 1

270,00 270,00 324,00 324,00

41
АММ0И1СМ О1НУОКООЕНРНО8РНАТЕ, 98+%,
А.С.8. КЕА6ЕМТ АС8 геавеМ, >=98% Ю08 1

50,00 50,00 60,00 60,00



42 Аттоша зокнюп 25% Гог НРЬС ГдСкгориг™.. 100 Й 1 90,00 90,00 108,00 108,00
43 (->МОКЕР1КЕРНК1МЕ >“98%, сгуЯаШпе „-20С 500 те 1 492,00 492,00 590,40 590,40
44 АЛа(ох1п В1 от АзрепиПиз Яауиз 10 т8 3 608,00 1824,00 729,60 2188,80

Обща ст-ст 
без ДДС:

12 017,40 Обща ст-ст с 
ДДС:

14 420,88


