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ДО  

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

 

РАЗЯСНЕНИЕ 

 

Относно:  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

реагенти, материали и консумативи с общо и специфично предназначение за нуждите 

на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" по обособени позиции 

 

На основание чл.33, ал.1 от ЗОП на 15.05.2020 г. е поискано разяснение относно 

Техническата спецификация по обособена позиция № 2 – Органични реагенти (химикали) с 

общо предназначение, относно следното:  

1. 2.18. Натриев ацетат –каква да бъде разфасовката; 

2. 2.19. Оцетна киселина – каква да бъде разфасовката; 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 

2.18. Натриев ацетат 2 

2.19. Оцетна киселина 2 

 

По обособена позиция № 5 – Реагенти (химикали) със специфично предназначение: 

1. 5.30; 5.31; 5.32; 5.33; 5.34 – наночастици-спецификация, разфасовки, разтвор или твърдо 

състояние; 

2. 5.35 Силициев диоксид – спецификация, разфасовка, в разтвор или твърдо състояние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

По обособена позиция № 9 – Ензими и пептиди: 

Моля за уточнение и повече информация относно последователностите, количеството и 

желаната честота на пептидите, тъй като цените варират по тези показатели за подпозиции: 

9.13. 5 синтетични пептиди, 15аа, 5 mg, от Schafer-N (Копенхаген, Дания) (срок на годност 

минимум 6 месеца от датата на доставка) 

9.14. Синтетични пептиди – 2 пептида по 15 аминокиселини. 

  

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 

5.30. Сребърни наночастици с диаметър 40nm 8 

5.31. Сребърни наночастици с диаметър 60nm 8 

5.32. Сребърни наночастици с диаметър 80nm 8 

5.33. Сребърни наночастици с диаметър 100nm 8 

5.34. Titanium(IV) oxide, brookite nanopowder 4 

5.35. Силициев диоксид наночастици 100 nm 4 

 

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1954/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1954/
https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1954/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основание чл.33, ал.2 от ЗОП възложителят предоставя следното разяснение:  

По обособена позиция № 2 – Органични реагенти (химикали) с общо предназначение: 

1. 2.18. Натриев ацетат – разфасовка от 0,5кг чза; 

2. 2.19. Оцетна киселина –разфасовка от 0,5л чза; 

 

            По обособена позиция 5: Реагенти (химикали) със специфично предназначение: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Всички позиции се отнасят за референтни материали; наночастиците да 

бъдат  в разтвор/ суспензия (концентрацията може да варира, но трябва да е точно 

установена) с обем 25 mL: 

Сребърните наночастици (позиции 5.30; 5.31; 5.32; 5.33) стабилизирани с 

цитратен буфер. 

Titanium(IV) oxide (позиция5.34) с диаметър 100nm (1 бр.) и 150 nm (1 бр.) 

Силициев диоксид наночастици 100 nm (позиция 5,35) във вода. 

 

 

По обособена позиция № 9 – Ензими и пептиди: 

  

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 

9.13. 

5 синтетични пептиди, 15аа, 5 mg, от Schafer-N 

(Копенхаген, Дания) (срок на годност минимум 6 

месеца от датата на доставка) 

10 

9.14. 
Синтетични пептиди - 2 пептида по 15 

аминокиселини. 
4 

№ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 

5.30. Сребърни наночастици с диаметър 40nm 8 

5.31. Сребърни наночастици с диаметър 60nm 8 

5.32. Сребърни наночастици с диаметър 80nm 8 

5.33. Сребърни наночастици с диаметър 100nm 8 

5.34. Titanium(IV) oxide, brookite nanopowder 4 

5.35. Силициев диоксид наночастици 100 nm 4 

№ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 

9.13. 

по 5 бр. синтетични пептиди, по 15 
аминокиселини, по 5 mg всеки,  чистота > 70% от 
Schafer-N (Копенхаген, Дания) (срок на годност 
минимум 6 месеца от датата на доставка) 

10 бр. х 5 мг (чистота >70%) 

9.14. 
Синтетични пептиди, по 15 аминокиселини, по 5 
mg всеки,  чистота > 95%. 

4 бр. х 5 мг (чистота >95%) 


