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П Р О Т О К О Л  № 2 

 
Днес, 15.06.2020г, в 10:00 часа, в сграда Ректорат на ПУ „Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив, ул. „Цар Асен” № 24, заседателна зала на НПД, се 

проведе заседание на Комисия, назначена със Заповед № Рзз-1667/28.05.2020г на Ректора  на  ПУ „Паисий Хилендарски” гр. Пловдив за разглеждане и 

оценка на офертите и класиране на участниците в открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на реагенти, материали и консумативи с общо и 

специфично предназначение за нуждите на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" по обособени позиции,  открита с Решение 

Р33-1412 от дата 30.03.2020 г. на Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски”, уникален номер в РОП 00858-2020-0006. 

 

На основание Глава пета, раздел VIII  от ППЗОП и в изпълнение на Заповед № Рзз-1667/28.05.2020г. на Ректора  на  ПУ „Паисий Хилендарски” гр. 

Пловдив, Комисията в състав:  

 

Председател: проф. Балик Маломиров Джамбазов – Биологически факултет 

Членове:  

                       1. Иванка Андреева Андреева – юрист към ФНИ 

                                  2. гл.ас.д-р Мариана Манолова Николова – Биологически факултет 

                      3. доц. Нина Димитрова Димчева – Химически факултет 

                      4. доц. Мария Марудова-Живанович – Физико-технологичен факултет 

                      5. проф. Гинка Атанасова Антова– Химически факултет 

                      6. Лиляна Велиянова Шаламанова – експерт ЗОП 

 
започна работата си на закрито заседание.  

 

На свое предходно заседание комисията констатира липси, непълноти или несъответствия  на информацията с изискванията към личното състояние  

или критериите за подбор в офертата на участници, предвид което изиска допълнително представяне на документи. 

 

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ 
 

 

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


I.Участник „ФОТ“ ООД, с оферта вх. № 28.00-110/22.05.2020г 

Комисията установи, че Протокол №1/28.05.2020г. от работата на комисията е изпратен до участника „ФОТ“ ООД с писмо, с изх. № 28.00-

142/29.05.2020г. и е получен от участника на дата 01.06.2020г., видно от приложената обратна разписка. Представените от „ФОТ“ ООД допълнителни 

документи са постъпили при възложителя с писмо с вх.№ 28.00-169/05.06.2020г., т.е. в указания срок и на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП се пристъпи към 

тяхното разглеждане. 

Участникът е представил запечатан плик, съдържащ опис на допълнително представените документи, а именно ЕЕДОП-и по ОП №№ 2,5,9 и 10. 

Комисията констатира, че действително са представени четири броя ЕЕДОП за обособена позиция № 2, обособена позиция № 5, обособена позиция № 9 и 

обособена позиция № 10. Всеки от тях е подписан с валиден електронен подпис от две лица, които съгласно справката от в ТРРЮЛНЦ към АВ са 

управителите на дружеството, с което е спазена разпоредбата на чл.54, ал.2, вр.чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП и чл.40 от ППЗОП. В част I. Информация за 

процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя е посочено коректното наименование на процедурата, както 

и краткото описание, с правилно посочване на обособените позиции. В ЕЕДОП е попълнена и декларирана информация относно личностното състояние на 

участника и липсата на основания за отстраняване от процедурата на това основание.  

В резултат на горното комисията приема, че участникът „ФОТ“ ООД отговаря на изискванията за личното състояние и критериите за подбор, 

поради което същият се допуска до разглеждане на документите по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП по ОП №№ 2, 5, 9 и 10. 

 

II.Участник ET “ВАЛЕРУС – Валери Русенов“с оферта вх.№ 28.00-129/27.05.2020г. 

Комисията установи, че Протокол №1/28.05.2020г. от работата на комисията е изпратен до участника ET “ВАЛЕРУС – Валери Русенов“с писмо, с 

изх. № 28.00-145/29.05.2020г. и е получен от участника на дата 05.06.2020г., видно от приложената обратна разписка. Представените от ET “ВАЛЕРУС – 

Валери Русенов“ допълнителни документи са постъпили при възложителя с писмо с вх.№ 28.00-173/09.06.2020г., т.е. в указания срок и на основание чл.54, 

ал.12 от ППЗОП се пристъпи към тяхното разглеждане. 

Участникът е представил запечатан плик, съдържащ общо четири броя ЕЕДОП на електронен носител, с приложени копия на Сертификат за 

управление на качеството . Комисията констатира, че представените четири броя ЕЕДОП са за обособени позиции №№ 1, 3, 4 и 5. Всеки от тях е подписан 

с валиден електронен подпис от едноличния търговец на фирмата, с което е спазена разпоредбата на чл.54, ал.2, вр.чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП и чл.40 от 

ППЗОП. Декларирана е информация за съответствието с поставеният критерии за подбор относно технически и професионални способности, като е 

посочено, че участникът притежава Сертификат, за управление на качеството, издаден от “ДЖИ ЕС МЕНДИЖМЪНТ СИСТЕМС” ЕООД, с валидност 

22.10.2020 г.. Посочен е следният адрес: http://gsms-bg.com/ за проверка на сертификата, ведно с код към него. Отделно от това, са представени четири 

идентични един с друг копия, заверени „Вярно с оригинала“ на Сертификат № QMS/352-17,  БДС EN ISO 9001:2015, валиден до 22.10.2020г. В ЕЕДОП е 

попълнена и декларирана информация относно личностното състояние на участника и липсата на основания за отстраняване от процедурата на това 

основание.  

В резултат на горното комисията приема, че участникът “ВАЛЕРУС – Валери Русенов“ отговаря на изискванията за личното състояние и критериите 

за подбор, поради което същият се допуска до разглеждане на документите по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП по ОП №№ 1, 3, 4 и 5. 

 

III.Участник „ЛАБИМЕКС“ АД, с оферта вх. № 28.00-130/27.05.2020г  

Комисията установи, че Протокол №1/28.05.2020г. от работата на комисията е изпратен до участника „ЛАБИМЕКС“ АД с писмо, с изх. № 28.00-

146/29.05.2020г., като видно от обратната разписка за получаване, същото е получено от участника на дата 12.06.2020г., но още на 05.06.2020г в 

деловодството на Възложителя са постъпили допълнителни документи по процедурата. Представените от „ЛАБИМЕКС“ АД допълнителни документи са 

постъпили при възложителя с писмо с вх.№ 28.00-170/05.06.2020г. и на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП се пристъпи към тяхното разглеждане. 

http://gsms-bg.com/


Участникът е представил запечатан плик, съдържащ един брой ЕЕДОП на електронен носител, подписан от членовете на Съвета на директорите на 

дружеството, единият от които е и представителят на същото. В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А:, подточка „д): от ЕЕДОП е 

посочено, че кандидатът е участвал за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – Неорганични реагенти (химикали) с общо предназначение ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 

№ 2– Органични реагенти (химикали) с общо предназначение ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 -Органични разтворители ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 - 

Органични разтворители с висока чистота 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 - Реагенти (химикали) със специфично предназначение, за които позиции действително е подал и оферти. В ЕЕДОП е 

попълнена и декларирана информация относно личностното състояние на участника и липсата на основания за отстраняване от процедурата на това 

основание.  

В резултат на горното комисията приема, че участникът „ЛАБИМЕКС“ АД отговаря на изискванията за личното състояние и критериите за подбор, 

поради което същият се допуска до разглеждане на документите по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП по ОП №№ 1, 2, 3, 4 и 5. 

 

 

IV.Участник „ФИЛЛАБ“ ЕООД, с оферта вх. № 28.00-131/27.05.2020г. 

Комисията установи, че Протокол №1/28.05.2020г. от работата на комисията е изпратен до участника „ФИЛЛАБ“ ЕООД с писмо, с изх. № 28.00-

147/29.05.2020г. и е получен от участника на дата 01.06.2020г., видно от приложената обратна разписка. Представените от „ФИЛЛАБ“ ЕООД допълнителни 

документи са постъпили при възложителя с писмо с вх.№ 28.00-164/02.06.2020г., т.е. в указания срок и на основание чл.54, ал.12 от ППЗОП се пристъпи към 

тяхното разглеждане. 

Участникът е представил запечатан плик, съдържащ шест броя ЕЕДОП по ОП №№ 1,3,4,11,12 и 13. Всеки от тях е подписан с валиден електронен 

подпис от едно лице, a imenno управителqt на дружеството, с което е спазена разпоредбата на чл.54, ал.2, вр.чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП и чл.40 от ППЗОП. 

В Част II: Информация за икономическия оператор, Раздел А:, подточка „д)“ във всеки ЕЕДОП е предоставена информация относно съответната обособена 

позиция, за която участва дружеството. В ЕЕДОП е попълнена и декларирана информация относно личностното състояние на участника и липсата на 

основания за отстраняване от процедурата на това основание.  

В резултат на горното комисията приема, че участникът „ФИЛЛАБ“ ЕООД отговаря на изискванията за личното състояние и критериите за подбор, 

поради което същият се допуска до разглеждане на документите по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП по ОП №№ 1, 3, 4, 11, 12 и 13. 

 

 

 II. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

  

1. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

 

1.1 Участникът е представил Техническо предложение за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 - ПРАЙМЕРИ за молекулярна биология, клетъчна 

биология, протеомика и други 

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие 

с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на 

предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни  след получаване на заявка от Възложителя. В техническото 

предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на 

дружеството. 



  Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в 

предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото 

предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу 

таблица: 

№ Материали 
Количест

во 
Предложение на участника  

Производит

ел 

Съответствие на 

офертата с 

участника с 

изискванията на 

възложителя 

7.1. 

Синтез на олигонуклеотидни ДНК-

последователности (праймери), за 

амплификация на гени, кодиращи 

вирулетни фактори - 70 броя общо 

2 

Синтез на олигонуклеотидни 

ДНК-последователности 

(праймери), за амплификация на 

гени, кодиращи вирулетни 

фактори - 70 броя общо, до 30 

бази за праймер, 25 nmol, кат. № 

10629186 

Thermo 

Fisher 

Scientific 

 

7.2. 

Праймери, небелязани за 

конвенционален PCR, HPLC пречистен; 

до 30 бази; 25nmol 

40 

Праймери, небелязани за 

конвенционален PCR, HPLC 

пречистен; до 30 бази; 25nmol, 

кат. № 10629186 

Thermo 

Fisher 

Scientific 

Съответства 

7.3. 

Праймери, небелязани за 

конвенционален PCR, HPLC пречистен; 

до 45 бази; 25nmol 

8 

Праймери, небелязани за 

конвенционален PCR, HPLC 

пречистен; до 45 бази; 25nmol,  

кат. № 10629186 

Thermo 

Fisher 

Scientific 

Съответства 

7.4. 

Микс сонди и праймери за TaqMan Gene 

Expression Assays на човешки гени, 

чиито дизайн е предлаган и препоръчан 

от фирмата производител за стандатрен 

анализ на генна ексресия, с гарантирана 

ефиктивност и специфичност на 

реакцията (Inventoried); малка скала 

(Small scale); багрило: FAM-MGBNFQ, 

20nmol 

6 бр. 

Микс сонди и праймери за 

TaqMan Gene Expression Assays 

на човешки гени, чиито дизайн е 

предлаган и препоръчан от 

фирмата производител за 

стандатрен анализ на генна 

ексресия, с гарантирана 

ефиктивност и специфичност на 

реакцията (Inventoried); малка 

скала (Small scale); багрило: 

FAM-MGBNFQ, 20nmol, кат. № 

4331182 

Thermo 

Fisher 

Scientific 

Съответства 



№ Материали 
Количест

во 
Предложение на участника  

Производит

ел 

Съответствие на 

офертата с 

участника с 

изискванията на 

възложителя 

7.5. 

Праймери, небелязани за 

конвенционален PCR, HPLC пречистен; 

до 30 бази; 20nmol 

28 бр. 

Праймери, небелязани за 

конвенционален PCR, HPLC 

пречистен; до 30 бази; 20nmol, 

кат. № 10629186 

Thermo 

Fisher 

Scientific 

Съответства 

7.6. 

Праймери, небелязани за 

конвенционален PCR, HPLC пречистен; 

до 45 бази; 20nmol 

8 бр. 

Праймери, небелязани за 

конвенционален PCR, HPLC 

пречистен; до 45 бази; 20nmol, 

кат. № 10629186 

Thermo 

Fisher 

Scientific 

Съответства 

7.7. 

Праймери, небелязани за 

конвенционален PCR, HPLC пречистен; 

до 30 бази; 20nmol 

28 

Праймери, небелязани за 

конвенционален PCR, HPLC 

пречистен; до 30 бази; 20nmol, 

кат. № 10629186 

Thermo 

Fisher 

Scientific 

Съответства 

 

 

   По обособена позиция № 7 икономически най-изгодната оферта се определя само  по критерий  „най-ниска цена”. 

Участникът се допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура и може да бъде отворена ценовата му оферта. 

 

 

2. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА „ФОТ“ ООД 

 

1.1 Участникът е представил Техническо предложение за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - Органични реагенти (химикали)  с общо 

предназначение 

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие 

с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на 

предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни  след получаване на заявка от Възложителя. В техническото 

предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на 

дружеството. 

  Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в 

предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото 

предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу 

таблица: 



№ Реагент 
Стойности на техническите 

параметри (спецификации) 

Предложение на участника за 

стойности за техническите 

параметри 

Изисквани

я и точки 

за 

параметри

те, които се 

оценяват 

количестве

но 

Съответстви

е на 

офертата с 

участника с 

изискваният

а на 

възложителя 

1.  DL-ЯБЪЛЧЕНА 

КИСЕЛИНА,  

Ph Eur, BP, USP, 5010, 1 kg DL-malic acid ≥ 99%, 1 kg Минимално 

изискване 

Съответства 

2.  5-methil-4-(2-

thiazolylazo) 

resorcinol,  

5g 5-methil-4-(2-

thiazolylazo)resorcinol, оп. 1 g  

Минимално 

изискване 

Съответства 

3.  реактив: 

Xylomerazoline 

hydrochloride,  

5g Xylometazoline hydrochloride, 5g Минимално 

изискване 

Съответства 

4.  2,2,2-

Trichloroethyl 

chloroformate  

(98%), 100 мл. 2,2,2-Trichloroethyl chloroformate 

≥98.0 % (NT), 100 ml 

Минимално 

изискване 

Съответства 

5.  Di-tert-butyl 

dicarbonate, Boc-

Anhydride,  

≥98.0% (GC), 25g Di-tert-butyl dicarbonate, ≥98.0% 

(GC), 25g 

Минимално 

изискване 

Съответства 

6.  Iodoethane, 

contains copper as 

stabilizer,  

ReagentPlus®, 99%, 100 мл. Iodoethane, contains copper as 

stabilizer, ReagentPlus®, 99%, 100 

g 

Минимално 

изискване 

Съответства 

7.  2-

Nitrobenzaldehyde

. 

25 г 2-Nitrobenzaldehyde,  98%, 25 g Минимално 

изискване 

Съответства 

8.  TETRACHLORO-

1,2-

BENZOQUINON

E,  

97%, 5 g 3,4,5,6 - Tetrachloro-1,2-

benzoquinone, 97%, 5 g 

CAS: 84-58-2 

Минимално 

изискване 

Съответства 

9.  2,3-DICHLORO-

5,6-DICYANO-

1,4-

BENZOQUINON 

E,  

98%, 10 g 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-

benzoquinon e, 98%, 10 g 

Минимално 

изискване 

Съответства 



№ Реагент 
Стойности на техническите 

параметри (спецификации) 

Предложение на участника за 

стойности за техническите 

параметри 

Изисквани

я и точки 

за 

параметри

те, които се 

оценяват 

количестве

но 

Съответстви

е на 

офертата с 

участника с 

изискваният

а на 

възложителя 

10.  Ammonium 

acetate, for 

analysis 

≥ 98.0 %, 500 g Ammonium acetate, Puriss, p.a. 

ACS Reagent, Reag. Ph. Eur.,  ≥ 

98.0 %, 500 g 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.  4-Aminobutanoic 

acid  

25 грама - Aminobutyric acid Synonym 4-

Aminobutanoic acid, ≥ 99 %, 25 g 

Минимално 

изискване 

Съответства 

12.  Acetoacetamide  100 грама Acetoacetamide 97%, 100 g Минимално 

изискване 

Съответства 

13.  Methyl 

acetoacetate 

1 килограм Methyl acetoacetate  Reagent Plus 
® 99%, 1 kg 

Минимално 

изискване 

Съответства 

14.  2-

Nitrobenzaldehyde  

100 грама 2-Nitrobenzaldehyde, 100 g ≥98 % 

, for synthesis 

Минимално 

изискване 

Съответства 

15.  sodium citrate 

tribasic dihydrate,  

p.a.ACS reagent, >= 99% (NT), 1 

кг. 

sodium citrate tribasic dihydrate, 

p.a.ACS reagent, ≥ 99% (NT), 1 kg 

Минимално 

изискване 

Съответства 

16.  Бензидаминов 

хидрохлорид -  

5 g/опаковка Benzydamine hydrochloride 

analytical standard, 5 g 

Минимално 

изискване 

Съответства 

17.  Калциев лактат  250 g/опаковка Lactic acid potassium salt, 50% 

extra pure, 500 g 

Минимално 

изискване 

Не 

съответства 

18.  Натриев ацетат  Sodium acetate, 500 g ≥ 98,5 %, 

anhydrous, extra pure, 500 g 

Минимално 

изискване 

Съответства 

19.  Оцетна киселина  Acetic acid glacial, Reagent Plus® 

≥99%, 500 ml 

Минимално 

изискване 

Съответства 

 

 Техническото предложение на участника „ФОТ“ООД за обособена позиция № 2 не съответства на  минималните технически изисквания на 

възложителя. Два от оферираните артикули не отговарят на следните минимални изисквания по зададените параметри: 

1. За калциев лактат е поставено изискване опаковката да бъде 250g. Предлаганото от участника количество е 500g. Освен това, участникът  оферира 

калиев, а не калциев лактат, поради което не отговаря на изискването, поставено от Възложителя в техническата спецификация. 

 Комисията приема, че офертата на участника „ФОТ“ ООД за обособена позиция № 2 е неподходяща, тъй като горецитираните консумативи не 

отговарят на минималните технически изисквания на възложителя, посочени в техническата спецификация. С оглед на горното комисията предлага 

участника за отстраняване от процедурата. 



 

1.2 Участникът е представил Техническо предложение за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 - Реагенти (химикали) със специфично 

предназначение  

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие 

с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на 

предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни  след получаване на заявка от Възложителя. В техническото 

предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на 

дружеството. 

  Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в 

предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото 

предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу 

таблица: 

№ Реагент 
Стойности на техническите 

параметри (спецификации) 

Предложение на участника за 

стойности за техническите 

параметри 

Изисквани

я и точки 

за 

параметри

те, които се 

оценяват 

количестве

но 

Съответствие 

на офертата с 

участника с 

изискванията 

на 

възложителя 

1.  TRIETHANOLA

MINE  

>=99.0% (GC) , 100ML TRIETHANOLAMINE >=99.0% 

(GC) , 100 ml 

Минимално 

изискване 

Съответства 

2.  DIETHYLENETR

IAMINE-

PENTAACETIC 

ACID 

FOR COMPLEXOMETRY puriss. 

p.a., for complexometry, >=99.0% 

(KT), 100G-F 

Diethylenetriamine-pentaacetic 

acid, for complexometry, ≥ 99.0% , 

100G-F 

Минимално 

изискване 

Съответства 

3.  Perdrogen 

(Hydrogen 

peroxide)  

30% by weight, R.G., 1 l Hydrogen peroxide solution  

PERDROGEN™  30% H2O2 

(w/w), puriss. p.a. Reag. ISO, Reag. 

Ph.Eur.; 1 l 

Минимално 

изискване 

Съответства 

4.  NBT ( p-Nitro-

Blue tetrazolium 

chloride, p-

Nitrotetrazolium 

blue, NBT, Nitro 

BT) 

  p-Nitrotetrazolium -blue chloride, 1 

g, ≥ 98%, p.a.  Nitro BT,  NBT 

Nitroblue tetrazolium chloride. 

Минимално 

изискване 

Съответства 



№ Реагент 
Стойности на техническите 

параметри (спецификации) 

Предложение на участника за 

стойности за техническите 

параметри 

Изисквани

я и точки 

за 

параметри

те, които се 

оценяват 

количестве

но 

Съответствие 

на офертата с 

участника с 

изискванията 

на 

възложителя 

5.  2-(4-Iodophenyl)-

3- (4-nitro phenyl)-

5-phenyl-2H-

tetrazolium 

chloride   

1 g Iodotetrazolium  chloride, ≥95%; 

Synonym 2-(4-Iodophenyl)-3- (4-

nitro phenyl)-5-phenyl-2H-

tetrazolium chloride - 1 g 

Минимално 

изискване 

Съответства 

6.  2-Methoxyphenol,  25 мл Guaiacol oxidation indicator 

Synonym: 2-Methoxyphenol, 

Catechol monomethyl ether, 

Pyrocatechol monomethyl ether 

liquid 100 g 

Минимално 

изискване 

Съответства 

7.  2,2-Diphenyl-1-

picrylhydrazyl  

 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl , 1 g Минимално 

изискване 

Съответства 

8.  2,2'-azino-bis(3-

ethylbenzothiazoli

ne-6-sulphonic 

acid)  

1 гр 2,2'-azino-bis(3-

ethylbenzothiazoline-6-sulphonic 

acid) diammonium salt ≥98 

%(HPLC) 1 g 

Минимално 

изискване 

Съответства 

9.  Trifluoroacetic 

acid  

For HPLC, (≥99%), 100 мл. Trifluoroacetic acid, for HPLC, 

≥99.0 %, 100 ml 

Минимално 

изискване 

Съответства 

10.  (R)-(+)-2-Methyl-

CBS-

oxazaborolidine  

1 грам (R)-(+)-2-Methyl-CBS-

oxazaborolidine; 1g 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.  (S)-(-)-2-Methyl-

CBS-

oxazaborolidine  

1 грам (S)-(-)-2-Methyl-CBS-

oxazaborolidine ≥ 95 %;  1 g 

Минимално 

изискване 

Съответства 

12.  2-Nitrobenzoyl 

chloride  

25 грама 2-Nitrobenzoyl chloride 97%; 25 g Минимално 

изискване 

Съответства 

13.  L-Selectride®  100 mL, 1.0M in THF L-Selectride® solution, 1.0 M in 

THF; 100 ml 

Минимално 

изискване 

Съответства 



№ Реагент 
Стойности на техническите 

параметри (спецификации) 

Предложение на участника за 

стойности за техническите 

параметри 

Изисквани

я и точки 

за 

параметри

те, които се 

оценяват 

количестве

но 

Съответствие 

на офертата с 

участника с 

изискванията 

на 

възложителя 

14.  2,4,6-Tris(2-

pyridyl)-s-triazine,  

for spectrophotometric det. (of Fe), 

≥98%, 5 g 

2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine, for 

spectrophotometric det. (of Fe), 

≥98%, 5 g 

Минимално 

изискване 

Съответства 

15.  Neocuproine ≥98% 

Synonym: 2,9-

Dimethyl-1,10-

phenanthroline,  

5g Neocuproine ≥98%, 5g Минимално 

изискване 

Съответства 

16.  Ruthenium(II) 

chloride 

hexaammoniate 

CAS 15305-72-3, 

> 99%; 1 г. Hexaammineruthenium(II) chloride 

99.9% trace metal basis, Synonym 

Ruthenium(II) chloride 

hexaammoniate; 1 g 

Минимално 

изискване 

Съответства 

17.  Hexaammineruthe

nium(III) chloride 

CAS 14282-91-8  

>98%; 1 г. Hexaammineruthenium(III) 

chloride 98%; 1 g 

Минимално 

изискване 

Съответства 

18.  Tetraethylammoni

um chloride, CAS 

1112-67-0;  

>=98%; 100  г. Tetraethylammonium chloride, 

>=98% (titration); 100 g. 

Минимално 

изискване 

Съответства 

19.  Полимерна 

суспензия 

Nafion® 

perfluorinated 

resin solution  

5 wt. % in lower aliphatic alcohols 

and water, contains 15-20% water 

Synonym: Nafion 1100EW, 25 мл. 

Nafion™ perfluorinated resin 

solution, 5 wt. % in lower aliphatic 

alcohols and water, contains 15-

20% water; 25 ml.  

Минимално 

изискване 

Съответства 

20.  Полимерна 

суспензия 

Nafion® 117  

solution , ~5% in a mixture of lower 

aliphatic alcohols and water , 25 ml 

Nafion™ 117 solution , ~5% in a 

mixture of lower aliphatic alcohols 

and water;  25 ml 

Минимално 

изискване 

Съответства 

21.  Полимерна 

суспензия 

Nafion® 

aqueous dispersion ; 10 wt. % in 

H2O, eq. wt. 1,100; Synonym: 

Nafion® DE 1021  - 25 ml 

Nafion™ perfluorinated resin, 

aqueous dispersion ; 10 wt. % in 

H2O, eq. wt. 1,100; 25 ml 

Минимално 

изискване 

Съответства 



№ Реагент 
Стойности на техническите 

параметри (спецификации) 

Предложение на участника за 

стойности за техническите 

параметри 

Изисквани

я и точки 

за 

параметри

те, които се 

оценяват 

количестве

но 

Съответствие 

на офертата с 

участника с 

изискванията 

на 

възложителя 

perfluorinated 

resin,  

22.  Натриев 

триполифосфат  

500 g/опаковка Sodium tripolyphosphate technical 

grade, 85%; 500 g 

Минимално 

изискване 

Съответства 

23.  Глутаров алдехид  25% воден разтвор - 500 

ml/опаковка 

Glutaraldehyde 25% Aqueous 

Solution 500 ml 

Минимално 

изискване 

Съответства 

24.  Хидроксипропил 

метилцелулоза,  

100 g/опаковка (Hydroxypropyl) methyl cellulose;  

100 g 

Минимално 

изискване 

Съответства 

25.  Нишесте 

водоразтворимо  

250 g/опаковка Starch, soluble, ACS reagent;  250 g Минимално 

изискване 

Съответства 

26.  Водоразтворим 

хитозан  

от гъби -1 kg Chitosan (10-120 cps), fungal origin 

(9012-76-4); 1 kg 

Минимално 

изискване 

Съответства 

27.  Високомолекулен 

хитозан -  

50 g/опаковка Chitosan high molecular weight;  50 

g 

Минимално 

изискване 

Съответства 

28.  Нискомолекулен 

хитозан -  

250 g/опаковка Chitosan low molecular weight;  

250 g 

Минимално 

изискване 

Съответства 

29.  Натриев алгинат  среден вискозитет - 100 

g/опаковка 

Alginic acid sodium salt from brown 

algae, Medium viscosity; 100 g 

Минимално 

изискване 

Съответства 

30.  Сребърни 

наночастици  

с диаметър 40nm; референтeн 

материал; наночастиците да бъдат 

в разтвор/ суспензия 

(концентрацията може да варира, 

но трябва да е точно установена) 

стабилизирани с цитратен буфер 

обем 25 mL 

Silver dispersion nanoparticles,  

40nm particle size (TEM), 0.02 

mg/ml in aqueous buffer; contains 

sodium citrate as stabilizer; 25 ml 

Минимално 

изискване 

Съответства 

31.  Сребърни 

наночастици  

с диаметър 60nm; референтeн 

материал; наночастиците да бъдат 

в разтвор/ суспензия 

(концентрацията може да варира, 

Silver dispersion nanoparticles,  

60nm particle size (TEM), 0.02 

mg/ml in aqueous buffer; contains 

sodium citrate as stabilizer; 25 ml 

Минимално 

изискване 

Съответства 



№ Реагент 
Стойности на техническите 

параметри (спецификации) 

Предложение на участника за 

стойности за техническите 

параметри 

Изисквани

я и точки 

за 

параметри

те, които се 

оценяват 

количестве

но 

Съответствие 

на офертата с 

участника с 

изискванията 

на 

възложителя 

но трябва да е точно установена) 

стабилизирани с цитратен буфер 

обем 25 mL 

32.  Сребърни 

наночастици  

с диаметър 80nm; референтeн 

материал; наночастиците да бъдат 

в разтвор/ суспензия 

(концентрацията може да варира, 

но трябва да е точно установена) 

стабилизирани с цитратен буфер 

обем 25 mL 

Silver 0.02 mg/ml supplied in 2 mM 

sodium citrate,  nanoparticles,  

80nm (Abs. 457 nm); 25 ml 

Минимално 

изискване 

Съответства 

33.  Сребърни 

наночастици  

с диаметър 100nm; референтeн 

материал; наночастиците да бъдат 

в разтвор/ суспензия 

(концентрацията може да варира, 

но трябва да е точно установена) 

стабилизирани с цитратен буфер 

обем 25 mL 

Silver dispersion nanoparticles,  100 

nm particle size (TEM), 0.02 mg/ml 

in aqueous buffer; contains sodium 

citrate as stabilizer; 25 ml 

Минимално 

изискване 

Съответства 

34.  Titanium(IV) 

oxide,  

brookite nanopowder; с диаметър 

100nm  и 150 nm; референтeн 

материал; наночастиците да бъдат 

в разтвор/ суспензия 

Titanium(IV) oxide, brookite 

nanopowder, < 100 nm, 99.99% 

trace metal basis 

Минимално 

изискване 

Съответства 

35.  Силициев 

диоксид  

наночастици 100 nm; референтeн 

материал; наночастиците да бъдат 

във воден  разтвор/ суспензия 

NanoXact Silica Nanospheres, 5 

mg/ml, Silica Surface, 

nanoComposix diameter 100 ±4  nm 

Минимално 

изискване 

Съответства 

      

 

 

                По обособена позиция № 5 икономически най-изгодната оферта се определя само  по критерий  „най-ниска цена”. 

Участникът се допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура и може да бъде отворена ценовата му оферта. 



 

1.3 Участникът е представил Техническо предложение за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 - Ензими и пептиди 

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие 

с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на 

предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни след получаване на заявка от Възложителя. В техническото 

предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на 

дружеството. 

  Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в 

предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото 

предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу 

таблица: 

№ Реагент 

Стойности на 

техническите 

параметри 

(спецификации) 

Предложение на 

участника за 

стойности за 

техническите 

параметри 

Изисквания и точки 

за параметрите, 

които се оценяват 

количествено 

Съответствие на офертата с 

участника с изискванията 

на възложителя 

9.1. 

GLUTATHIONE REDUCTASE, 

ammonium sulfate suspension, 

100-300 units/mg protein, 2-8C; 

500 UN 

GLUTATHIONE 

REDUCTASE, 

ammonium sulfate 

suspension, 100-300 

units/mg protein, 2-

8C; 500 UN 

Sigma-Aldrich 
Минимално 

изискване 
Съответства 

9.2. 

Лиофилизиран ензим 

Tyrosinase(mushroom  lyophilized 

powder, ≥1000 unit/mg solid), 25 

KU 

Лиофилизиран 

ензим 

Tyrosinase(mushroom  

lyophilized powder, 

≥1000 unit/mg solid), 

25 KU 

Sigma-Aldrich 
Минимално 

изискване 
Съответства 

9.3. 
Ензим Laccase - суспензия 

(Aspergillus sp.), 50 ml 

Ензим Laccase - 

суспензия 

(Aspergillus sp.), 50 

ml 

Sigma-Aldrich 
Минимално 

изискване 
Съответства 

9.4. 

Лиофилизиран ензим Laccase 

(Trametes versicolor), > 0,5 U/mg, 

1 g. 

Лиофилизиран 

ензим Laccase 

(Trametes versicolor), 

> 0,5 U/mg. 

Sigma-Aldrich 
Минимално 

изискване 
Съответства 



9.5. 

Лиофилизиран ензим Ascorbate 

oxidase, нативна; Cucurbita sp.; 

спец. Активност ≥1500 U/mg; 

1000 U 

Лиофилизиран 

ензим Ascorbate 

oxidase, нативна; 

Cucurbita sp.; спец. 

Активност ≥1500 

U/mg; 1000 U 

Sigma-Aldrich 
Минимално 

изискване 
Съответства 

9.6. 

Glutathione oxidized form 

disodium >=98%, 5 g powder, -

20°C 

Glutathione oxidized 

form disodium 

>=98%, 5 g powder, -

20°C 

Sigma-Aldrich 
Минимално 

изискване 
Съответства 

9.7. 
L-Glutathione reduced, >=98%, 5 

g 

L-Glutathione 

reduced, >=98%, 5 g 
Sigma-Aldrich 

Минимално 

изискване 
Съответства 

9.8. 
B-NAD Phosphate, reduced form, 

tetrasodium, 98%, (HPLC), 25 mg 

B-NAD Phosphate, 

reduced form, 

tetrasodium, ≥93%, 

(HPLC), 25 mg 

Sigma-Aldrich 
Минимално 

изискване 
Съответства 

9.9. 

β-Nicotinamide adenine 

dinucleotide phosphate sodium 

salt hydrate, -1g 

β-Nicotinamide 

adenine dinucleotide 

phosphate sodium salt 

hydrate, -1gш 

Sigma-Aldrich 
Минимално 

изискване 
Съответства 

9.10. 
протеин haemoglobin Hb, 

Methemoglobin (bovine), 1 g 

протеин haemoglobin 

Hb, Methemoglobin 

(bovine), 1 g 

Sigma-Aldrich 
Минимално 

изискване 
Съответства 

9.11. 

Лиофилизиран ензим peroxidase 

(Horseradish), активност  ≥250 

units/mg solid, 10 kU 

Лиофилизиран 

ензим peroxidase 

(Horseradish), 

активност  ≥250 

units/mg solid, 10 kU 

Sigma-Aldrich 
Минимално 

изискване 
Съответства 

9.12. 

L-аспарагиназа - 100 U (срок на 

годност минимум 6 месеца от 

датата на доставка) 

L-аспарагиназа - 100 

U (срок на годност 

минимум 6 месеца 

от датата на 

доставка 

Sigma-Aldrich 
Минимално 

изискване 
Съответства 

9.13. 

5 синтетични пептиди, 15аа, 5 

mg, от Schafer-N (Копенхаген, 

Дания) (срок на годност 

5 синтетични 

пептиди, 15аа, 5 mg, 

от Schafer-N 

(Копенхаген, Дания) 

Schafer-n 
Минимално 

изискване 
Съответства 



минимум 6 месеца от датата 

на доставка) 

(срок на годност 

минимум 6 месеца 

от датата на 

доставка) 

10 бр. Х 5мг 

(чистота > 70%) 

9.14. 
Синтетични пептиди - 2 пептида 

по 15 аминокиселини.  

Синтетични пептиди 

- 2 пептида по 15 

аминокиселини.  

4 бр. Х 5мг (чистота  

> 95%) 

Schafer-n 
Минимално 

изискване 
Съответства 

 

               По обособена позиция № 9 икономически най-изгодната оферта се определя само  по критерий  „най-ниска цена”. 

Участникът се допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура и може да бъде отворена ценовата му оферта. 

 

 

1.4 Участникът е представил Техническо предложение за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 - Хранителни среди  

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие 

с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на 

предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни  след получаване на заявка от Възложителя. В техническото 

предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на 

дружеството. 

  Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в 

предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото 

предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу 

таблица: 

№ Реагент 

Стойности на 

техническите 

параметри 

(спецификации) 

Предложение на 

участника за 

стойности за 

техническите 

параметри 

Изисквания и точки 

за параметрите, 

които се оценяват 

количествено 

Съответствие на 

офертата с участника 

с изискванията на 

възложителя 

10.1. 
Columbia Blood Agar - в петри 

90 мм, 2 х 10 бр./оп 

Columbia Agar 

Base, 10 бр. в 

опаковка 

Tritium-microbiologie/ 

 
Минимално изискване Съответства 



10.2. Агар-агар, 500 г/оп 
PLANT AGAR 

(AGAR-AGAR)  
Duchefa-biochemie/ 

Нидерландия 
Минимално изискване Съответства 

10.3. 
Nutrient Broth хранителна среда 

500 г 

Nutrient Broth for 

microbiology, 500g 
Sigma-Aldrich/Merck/ 

Германия 
Минимално изискване Съответства 

10.4. 
Среда Сабуро агар с 

хлорамфеникол, 500 г 

Sabouraud 

Glucose Agar with 

Chloramphenicol 

BioChemica, for 

microbiology,  

500 г 

Sigma-Aldrich/ 

Германия 
Минимално изискване Съответства 

10.5. Сабуро бульон,  500 г 

SABOURAUD 

DEXTROSE 

BROTH 

Biochemika, for 

microbiology 

500 г 

Sigma-Aldrich/ 

Германия 
Минимално изискване Съответства 

10.6. Muller Hinton Broth 500 g 

Muller Hinton 

Broth, for 

microbiology, 

Biochemika, 500 г 

Sigma-Aldrich/ 

Германия 
Минимално изискване Съответства 

10.7. 

LB хранителна среда за 

култивиране на 

микроорганизми, суха 

субстанция, 250 гр./оп. 

LURIKA BROTH 

(MULLER’S 

MODIFICATION) 

250 г 

Sigma-Aldrich/ 

Германия 
Минимално изискване Съответства 



10.8. 

Хранителна среда за клетки 

DMEM, 4500 g глюкоза, с 

GlutaMAX и пируват, 10 X 

500ML, стерилна, готова за 

използване. 

DULBECCO’S 

MODIFIED 

EAGLE’S 

MEDIUM –HIGH 

GLUCOSE WITH 

4500 MG/L 

GLUCOSE, L-

GLUTAMINE, 

SODIUM 

PYROVATE AND 

SODIUM BIC 

With 4500 mg/l 

glucose, L-

glutamine, sodium 

pyruvate, and 

sodium 

bicarbonate, 

liquid, sterile-

filtered, cell 

culture tested, 

500 мл 

- Минимално изискване Съответства 

10.9. 

Фетален телешки серум, 

подходящ за клетъчни култири, 

стерилен. 

FETAL BOVINE 

SERUM sterile-

filtered, non-USA 

origin, cell culture 

tested, 

500 мл 

 Минимално изискване Съответства 

10.10. 

матрачета за клетъчни култури 

75 см2, стерилни, капачки с 

филтър, третирани за по-добра 

адхезия и клетъчен растеж, 

непирогенни, без ДНК/РНК, без 

ДНК-аза/РНК-аза, повърхност 

за надпис. 

Corning®75cml U-

Shared Canted 

Neck Cell Culture 

Flask with Vent 

Cap-20x5 EA 

 Минимално изискване Съответства 

 



                        По обособена позиция № 10 икономически най-изгодната оферта се определя само  по критерий  „най-ниска цена”. 

Участникът се допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура и може да бъде отворена ценовата му оферта. 

 

3. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА „РИДАКОМ“ ЕООД 

 

1.1 Участникът е представил Техническо предложение за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 - Хранителни среди  

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие 

с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на 

предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни  след получаване на заявка от Възложителя. В техническото 

предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на 

дружеството. 

  Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в 

предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото 

предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу 

таблица: 

№ Реагент 

Стойности на 

техническите 

параметри 

(спецификации) 

Предложение на 

участника за 

стойности за 

техническите 

параметри 

Изисквания и 

точки за 

параметрите, 

които се оценяват 

количествено 

Съответствие на офертата с 

участника с изискванията на 

възложителя 

10.1. 
Columbia Blood Agar - в петри 90 

мм, 2 х 10 бр./оп 
петри 90 мм,  

2 х 10 бр./оп 
MKB Test 

Минимално 

изискване 
съответства 

10.2. Агар-агар, 500 г/оп 
500 г/оп Himedia 

Минимално 

изискване 
съответства 

10.3. 
Nutrient Broth хранителна среда 

500 г 500 г/оп Himedia 
Минимално 

изискване 
съответства 

10.4. 
Среда Сабуро агар с 

хлорамфеникол, 500 г 500 г/оп Himedia 
Минимално 

изискване 
съответства 

10.5. Сабуро бульон,  500 г 
500 г/оп Himedia 

Минимално 

изискване 
съответства 

10.6. Muller Hinton Broth 500 g 
500 г/оп Himedia 

Минимално 

изискване 
съответства 



10.7. 

LB хранителна среда за 

култивиране на 

микроорганизми, суха 

субстанция, 250 гр./оп. 

250 г/оп Himedia 
Минимално 

изискване 
съответства 

10.8. 

Хранителна среда за клетки 

DMEM, 4500 g глюкоза, с 

GlutaMAX и пируват, 10 X 

500ML, стерилна, готова за 

използване. 

10 x 500 мл 
CAPRICORN 

Scientific GmbH 

Минимално 

изискване 
съответства 

10.9. 

Фетален телешки серум, 

подходящ за клетъчни култири, 

стерилен. 
500 мл 

CAPRICORN 

Scientific GmbH 

Минимално 

изискване 
съответства 

10.10. 

матрачета за клетъчни култури 

75 см2, стерилни, капачки с 

филтър, третирани за по-добра 

адхезия и клетъчен растеж, 

непирогенни, без ДНК/РНК, без 

ДНК-аза/РНК-аза, повърхност за 

надпис. 

матрачета за 

клетъчни 

култури 75 см2, 

стерилни, 

капачки с 

филтър 

TPP Techno Plastic 

Product AG 

Минимално 

изискване 
съответства 

10.11. 

матрачета за клетъчни култури 

25 см2, стерилни, капачки с 

филтър, третирани за по-добра 

адхезия и клетъчен растеж, 

непирогенни, без ДНК/РНК, без 

ДНК-аза/РНК-аза, повърхност за 

надпис. 

матрачета за 

клетъчни 

култури 25 см2, 

стерилни, 

капачки с 

филтър 

TPP Techno Plastic 

Product AG 

Минимално 

изискване 
съответства 

                         

   По обособена позиция № 10 икономически най-изгодната оферта се определя само  по критерий  „най-ниска цена”. 

Участникът се допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура и може да бъде отворена ценовата му оферта. 



 

 

 

 

4. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА „ХИМТЕКС“ АД 

 

1.1 Участникът е представил Техническо предложение за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - Неорганични реагенти (химикали) с общо 

предназначение 

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие 

с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на 

предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни  след получаване на заявка от Възложителя. В техническото 

предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на 

дружеството. 

  Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в 

предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото 

предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу 

таблица: 

№ Реагент 
Стойности на техническите 

параметри (спецификации) 

Предложение на участника за 

стойности за техническите 

параметри 

Изисквания 

и точки за 

параметрите

, които се 

оценяват 

количествен

о 

Съответств

ие на 

офертата с 

участника с 

изисквания

та на 

възложител

я 

1.  Calcium chloride 

dihydrate  

ACS reagent, 25G калциев хлорид дихидрат, чза – 25 G Минимално 

изискване 

Не 

съответства 

2.  CaCL2,  0,500 kg калциев хлорид  безводен 0,500 kg Минимално 

изискване 

Съответства 

3.  МgSO4X7H2O,  1 kg Магнезиев сулфат седемхидрат 1 kg Минимално 

изискване 

Съответства 

4.  КАЛИЕВ 

ДИХИДРОГЕН 

ФОСФАТ,  

чза, 1480, 1 kg КАЛИЕВ ДИХИДРОГЕН ФОСФАТ, 

чза – 1 kg 

Минимално 

изискване 

Съответства 

5.  калиев сулфат  1 kg калиев сулфат, чза – 1 kg Минимално 

изискване 

Съответства 



№ Реагент 
Стойности на техническите 

параметри (спецификации) 

Предложение на участника за 

стойности за техническите 

параметри 

Изисквания 

и точки за 

параметрите

, които се 

оценяват 

количествен

о 

Съответств

ие на 

офертата с 

участника с 

изисквания

та на 

възложител

я 

6.  КCl  500 g Калиев хлорид, фарм. 500 g Минимално 

изискване 

Съответства 

7.  NaCl 1 kg Натриев хлорид, фарм. 1 kg Минимално 

изискване 

Съответства 

8.  Натриев 

дихидрогенфосфат 

дихидрат 

 Натриев дихидрогенфосфат 

дихидрат 

Минимално 

изискване 

Съответства 

9.  ди-Натриев 

хидрогенфосфат 

додекахидрат 

 ди-Натриев хидрогенфосфат 

додекахидрат 

Минимално 

изискване 

Съответства 

10.  K3[Fe(CN)6],  p.a. > 98%, 100 g Калиев ферицианид, p.a. > 98%, 100 

g 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.  Copper(II) chloride 

dihydrate 

ACS reagent, ≥99.0%, 100 g Меден хлорид, ACS reagent, ≥99.0%, 

100 g 

Минимално 

изискване 

Съответства 

12.  Zinc Oxide 99.9%, 100 g Цинков оксид (99.9%, 100 g) Минимално 

изискване 

Съответства 

13.  1M Na OH  Стандартен р-р на 1 М Na OH Минимално 

изискване 

Съответства 

14.  Натриева основа  кг Натриева основа на гранули Минимално 

изискване 

Съответства 

15.  Солна киселина  л Солна киселина 1 л Минимално 

изискване 

Съответства 

16.  Солна киселина,  36%, чиста Солна киселина, 36%, фарм. Минимално 

изискване 

Съответства  

17.  ВОДОРОДЕН 

ПЕРОКСИД  

30%, 1 л ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД, 30%, 1 л Минимално 

изискване 

Съответства 

18.  Буфер за 

калибриране (4 pH)  

1000 мл Буфер за калибриране (4 pH) 1000 мл Минимално 

изискване 

Съответства 



№ Реагент 
Стойности на техническите 

параметри (спецификации) 

Предложение на участника за 

стойности за техническите 

параметри 

Изисквания 

и точки за 

параметрите

, които се 

оценяват 

количествен

о 

Съответств

ие на 

офертата с 

участника с 

изисквания

та на 

възложител

я 

19.  Буфер за 

калибриране (7 pH)  

1000 мл Буфер за калибриране (7 pH) 1000 мл Минимално 

изискване 

Съответства 

20.  Буфер за 

калибриране (10 

pH)  

1000 мл Буфер за калибриране (10 pH) 1000 

мл 

Минимално 

изискване 

Съответства 

 

 Техническото предложение на участника „ХИМТЕКС“АД за обособена позиция № 1 не съответства на  минималните технически изисквания на 

възложителя. Един от артикулите, оферирани от участника, не отговаря на следните минимални изисквания по зададените параметри: 

1. Качеството на честотата за Calcium chloride dihydrate , които оферира участника е чист за анализ, което не отговаря на поставеното минимално изискване 

за ACS reagent, както е посочено в техническата спецификация на възложителя. 

 Комисията приема, че офертата на участника „ХИМТЕКС“ АД за обособена позиция № 1 е неподходяща, тъй като горецитираните консумативи не 

отговарят на минималните технически изисквания на възложителя, посочени в техническата спецификация. С оглед на горното комисията предлага 

участника за отстраняване от процедурата. 

 

 

1.2 Участникът е представил Техническо предложение за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - Органични реагенти (химикали)  с общо 

предназначение 

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие 

с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на 

предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни  след получаване на заявка от Възложителя. В техническото 

предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на 

дружеството. 

  Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в 

предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото 

предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу 

таблица: 



№ Реагент 
Стойности на техническите 

параметри (спецификации) 

Предложение на участника за 

стойности за техническите 

параметри 

Изисквания 

и точки за 

параметрите

, които се 

оценяват 

количествен

о 

Съответст

вие на 

офертата с 

участника 

с 

изисквани

ята на 

възложите

ля 

1.  DL-ЯБЪЛЧЕНА 

КИСЕЛИНА,  

Ph Eur, BP, USP, 5010, 1 kg DL-ЯБЪЛЧЕНА КИСЕЛИНА, Ph 

Eur, BP, USP, 5010, 1 kg 

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

2.  5-methil-4-(2-

thiazolylazo) 

resorcinol,  

5g 5-methil-4-(2-thiazolylazo)resorcinol, 5 

g 

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

3.  реактив: 

Xylomerazoline 

hydrochloride,  

5g реактив: Xylomerazoline 

hydrochloride, 5g 

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

4.  2,2,2-Trichloroethyl 

chloroformate  

(98%), 100 мл. 2,2,2-Trichloroethyl chloroformate 

(98%), 100 мл. 

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

5.  Di-tert-butyl 

dicarbonate, Boc-

Anhydride,  

≥98.0% (GC), 25g Di-tert-butyl dicarbonate, Boc-

Anhydride, ≥98.0% (GC), 25g 

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

6.  Iodoethane, contains 

copper as stabilizer,  

ReagentPlus®, 99%, 100 мл. Iodoethane, contains copper as 

stabilizer, ReagentPlus®, 99%, 100 мл. 

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

7.  2-

Nitrobenzaldehyde. 

25 г 2-Nitrobenzaldehyde,  25 г. Минимално 

изискване 

Съответств

а 

8.  TETRACHLORO-

1,2-

BENZOQUINONE,  

97%, 5 g TETRACHLORO-1,2-

BENZOQUINONE, 97%, 5 g 

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

9.  2,3-DICHLORO-

5,6-DICYANO-1,4-

BENZOQUINON E,  

98%, 10 g 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-

benzoquinone, 98%, 10 g 

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

10.  Ammonium acetate, 

for analysis 

≥ 98.0 %, 500 g Ammonium acetate, for analysis  ≥98.0 

%, 500 g 

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

11.  4-Aminobutanoic 

acid  

25 грама 4-Aminobutanoic acid, 25 г. Минимално 

изискване 

Съответств

а 



№ Реагент 
Стойности на техническите 

параметри (спецификации) 

Предложение на участника за 

стойности за техническите 

параметри 

Изисквания 

и точки за 

параметрите

, които се 

оценяват 

количествен

о 

Съответст

вие на 

офертата с 

участника 

с 

изисквани

ята на 

възложите

ля 

12.  Acetoacetamide  100 грама Acetoacetamide  (100 г). Минимално 

изискване 

Съответств

а 

13.  Methyl acetoacetate 1 килограм Methyl acetoacetate  (1 kг) Минимално 

изискване 

Съответств

а 

14.  2-Nitrobenzaldehyde  100 грама 2-Nitrobenzaldehyde, 100  г. Минимално 

изискване 

Съответств

а 

15.  sodium citrate 

tribasic dihydrate,  

p.a.ACS reagent, >= 99% (NT), 1 кг. sodium citrate tribasic dihydrate, 

p.a.ACS reagent, ≥ 99% (NT), 1 kг. 

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

16.  Бензидаминов 

хидрохлорид -  

5 g/опаковка Бензидаминов хидрохлорид - 5 

g/опаковка  

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

17.  Калциев лактат  250 g/опаковка Калциев лактат - 250 g/опаковка Минимално 

изискване 

Съответств

а 

18.  Натриев ацетат  Натриев ацетат Минимално 

изискване 

Съответств

а 

19.  Оцетна киселина  Оцетна киселина Минимално 

изискване 

Съответств

а 

 

                По обособена позиция № 2 икономически най-изгодната оферта се определя само  по критерий  „най-ниска цена”. 

Участникът се допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура и може да бъде отворена ценовата му оферта. 

 

 

1.3 Участникът е представил Техническо предложение за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - Органични разтворители 

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие 

с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на 

предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни  след получаване на заявка от Възложителя. В техническото 

предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на 

дружеството. 



  Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в 

предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото 

предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу 

таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

№ Реагент 
Стойности на техническите 

параметри (спецификации) 

Предложение на участника за 

стойности за техническите 

параметри 

Изисквани

я и точки 

за 

параметри

те, които се 

оценяват 

количестве

но 

Съответствие на 

офертата с 

участника с 

изискванията на 

възложителя 

1.  Ацетон бут. по 1 л Ацетон , чза,  1 л Минимално 

изискване 

Съответства 

2.  Ацетон  чист,  1L Ацетон, чист,  1L Минимално 

изискване 

Съответства 

3.  Етилов алокохол  96%, чза (литри) Етилов алокохол (96%), чза 

(литри) 

Минимално 

изискване 

Съответства 

4.  Спирт за горене  л Спирт за горене, 1 л Минимално 

изискване 

Съответства 

5.  Метилов алкохол  ч.з.а., 1L Метилов алкохол ч.з.а. 1L Минимално 

изискване 

Съответства 

6.  Метилов алкохол  Метилов алкохол, ч.з.а. 1L Минимално 

изискване 

Съответства 

7.  Хлороформ  ч.з.а. , 1L Хлороформ, ч.з.а. 1L Минимално 

изискване 

Съответства 

8.  Диетилов етер  Бут. по 1 л Диетилов етер (бут по 1 л) Минимално 

изискване 

Съответства 

9.  Петролев етер  ч.з.а. , 1L Петролев етер ч.з.а. 1L Минимално 

изискване 

Съответства 



 

 

 

 

                       

По 

обособена позиция № 3 икономически най-изгодната оферта се определя само  по критерий  „най-ниска цена”. 

Участникът се допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура и може да бъде отворена ценовата му оферта. 

 

1.4 Участникът е представил Техническо предложение за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 - Органични разтворители с висока чистота 

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие 

с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на 

предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни  след получаване на заявка от Възложителя. В техническото 

предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на 

дружеството. 

  Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в 

предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото 

предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу 

таблица: 

№ Реагент 
Стойности на техническите 

параметри (спецификации) 

Предложение на участника за 

стойности за техническите 

параметри 

Изисквания 

и точки за 

параметрит

е, които се 

оценяват 

количестве

но 

Съответств

ие на 

офертата с 

участника с 

изисквания

та на 

възложител

я 

1.  

Dichloromethane,  

Chromasolv, For HPLC (≥99.8%),  

Contains amylene as stabilizer, 2.5 л. 

Dichloromethane, Chromasolv, For 

HPLC (≥99.8%),  Contains amylene as 

stabilizer, 2.5 л. 

Минимално 

изискване 

Съответства 

2.  Petroleum ether,  ACS reagent, reag. ISO, low boiling 

point hydrogen treated naphtha, bp 40-

60 °C (≥90%), 2.5 л.   

Petroleum ether, ACS reagent, reag. 

ISO, low boiling point hydrogen treated 

naphtha, bp 40-60 °C (≥90%), 2.5 л.   

Минимално 

изискване 

Съответства 

10.  Petroleum Ether  boiling range 40-60,  2.5L Petroleum Ether (boiling range 40-

60)  2.5L 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.  Хексан  ч.з.а. 1L Хексан ч.з.а. 1L Минимално 

изискване 

Съответства 

12.  N,N-диметил 

формамид   

2,5 l N,N-диметил формамид - 2,5 l Минимално 

изискване 

Съответства 

13.  Diethyl amine,  1L Diethyl amine, 1L Минимално 

изискване 

Съответства 

14.  Изобутанол,  ХЧ Изобутанол, ХЧ Минимално 

изискване 

Съответства 



№ Реагент 
Стойности на техническите 

параметри (спецификации) 

Предложение на участника за 

стойности за техническите 

параметри 

Изисквания 

и точки за 

параметрит

е, които се 

оценяват 

количестве

но 

Съответств

ие на 

офертата с 

участника с 

изисквания

та на 

възложител

я 

3.  Diethyl ether  Puriss. p.a., contains BHTas inhibitor, 

ACS Reagent, Reag. ISO,Reag. Ph. 

Eur., (≥99.8%), 2.5 л. 

Diethyl ether Puriss. p.a., contains 

BHTas inhibitor, ACS Reagent, Reag. 

ISO,Reag. Ph. Eur., (≥99.8%), 2.5 л. 

Минимално 

изискване 

Съответства 

4.  Methanol,  for HPLC, ≥99.9%  2.5 л. Methanol, for HPLC, ≥99.9%  2.5 л. Минимално 

изискване 

Съответства 

5.  1-Methyl-2-

pyrrolidinone,  

For HPLC, (≥99%), 1 л. 1-Methyl-2-pyrrolidinone, For HPLC, 

(≥99%), 1 л. 

Минимално 

изискване 

Съответства 

6.  Метанол  HPLC Gradient grade, 2,5 L 

(градиентна чистота за HPLC, 

HiPerSolv Chromanorm) 

Метанол HPLC Gradient grade, 2,5 L 

(градиентна чистота за HPLC, 

HiPerSolv Chromanorm) 

Минимално 

изискване 

Съответства 

7.  Ацетонитрил  Super Gr. Grade HPLC, 2,5 L 

(суперградиентна чистота за HPLC, 

HiPerSolv Chromanorm) 

Ацетонитрил Super Gr. Grade HPLC, 

2,5 L (суперградиентна чистота за 

HPLC, HiPerSolv Chromanorm) 

Минимално 

изискване 

Съответства 

8.  Ацетон,  HPLC grade, 2,5 л. Ацетон, HPLC grade, 2,5 л. Минимално 

изискване 

Съответства 

9.  Метилов алкохол,  HPLC-2,5 литра Метилов алкохол, HPLC-2,5 литра Минимално 

изискване 

Съответства 

10.  Dimethyl Sulfoxide, 

anhydrous,  

≥99.9%, , CAS 67-68-5) 1 л Dimethyl Sulfoxide, anhydrous, 

≥99.9%, , CAS 67-68-5) 1 л 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.  Diethyl Ether  (puriss., 99.5% by GC, 2.5L) Diethyl Ether (puriss., 99.5% by GC, 

2.5L) 

Минимално 

изискване 

Съответства 

12.  Dichloromethane  (puriss. p.a., 99.9% by GC, 2.5L) Dichloromethane (puriss. p.a., 99.9% 

by GC, 2.5L) 

Минимално 

изискване 

Съответства                                                 

 

   По обособена позиция № 4 икономически най-изгодната оферта се определя само  по критерий  „най-ниска цена”. 

Участникът се допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура и може да бъде отворена ценовата му оферта. 

 

1.5 Участникът е представил Техническо предложение за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 - Реагенти (химикали) със специфично 

предназначение 



Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие 

с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на 

предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни  след получаване на заявка от Възложителя. В техническото 

предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на 

дружеството. 

  Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в 

предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото 

предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу 

таблица: 

№ Реагент 
Стойности на техническите 

параметри (спецификации) 

Предложение на участника за 

стойности за техническите 

параметри 

Изисквания 

и точки за 

параметрит

е, които се 

оценяват 

количестве

но 

Съответствие на 

офертата с участника 

с изискванията на 

възложителя 

1.  TRIETHANOLA

MINE  

>=99.0% (GC) , 100ML TRIETHANOLAMINE >=99.0% 

(GC) , 100ML 

Минимално 

изискване 

Съответства 

2.  DIETHYLENETR

IAMINE-

PENTAACETIC 

ACID 

FOR COMPLEXOMETRY puriss. 

p.a., for complexometry, >=99.0% 

(KT), 100G-F 

DIETHYLENETRIAMINE-

PENTAACETIC ACID, FOR 

COMPLEXOMETRY puriss. p.a., 

for complexometry, >=99.0% 

(KT), 100G-F 

Минимално 

изискване 

Съответства 

3.  Perdrogen 

(Hydrogen 

peroxide)  

30% by weight, R.G., 1 l Perdrogen (Hydrogen peroxide) 

30% by weight, R.G., 1 l 

Минимално 

изискване 

Съответства 

 NBT ( p-Nitro-

Blue tetrazolium 

chloride, p-

Nitrotetrazolium 

blue, NBT, Nitro 

BT) 

 NBT ( p-Nitro-Blue tetrazolium 

chloride, p-Nitrotetrazolium 

blue, NBT, Nitro BT). 

Минимално 

изискване 

Съответства 

4.  2-(4-Iodophenyl)-

3- (4-nitro 

phenyl)-5-phenyl-

2H-tetrazolium 

chloride   

1 g 2-(4-Iodophenyl)-3- (4-nitro 

phenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium 

chloride - 1 g 

Минимално 

изискване 

Съответства 



№ Реагент 
Стойности на техническите 

параметри (спецификации) 

Предложение на участника за 

стойности за техническите 

параметри 

Изисквания 

и точки за 

параметрит

е, които се 

оценяват 

количестве

но 

Съответствие на 

офертата с участника 

с изискванията на 

възложителя 

5.  2-Methoxyphenol,  25 мл 2-Methoxyphenol, 25 мл Минимално 

изискване 

Съответства 

6.  2,2-Diphenyl-1-

picrylhydrazyl  

 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl  Минимално 

изискване 

Съответства 

7.  2,2'-azino-bis(3-

ethylbenzothiazoli

ne-6-sulphonic 

acid)  

1 гр 2,2'-azino-bis(3-

ethylbenzothiazoline-6-sulphonic 

acid)- 1 гр 

Минимално 

изискване 

Съответства 

8.  Trifluoroacetic 

acid  

For HPLC, (≥99%), 100 мл. Trifluoroacetic acid, For HPLC, 

(≥99%), 100 мл. 

Минимално 

изискване 

Съответства 

9.  (R)-(+)-2-Methyl-

CBS-

oxazaborolidine  

1 грам (R)-(+)-2-Methyl-CBS-

oxazaborolidine (1 грам) 

Минимално 

изискване 

Съответства 

10.  (S)-(-)-2-Methyl-

CBS-

oxazaborolidine  

1 грам (S)-(-)-2-Methyl-CBS-

oxazaborolidine (1 грам) 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.  2-Nitrobenzoyl 

chloride  

25 грама 2-Nitrobenzoyl chloride (25 грама) Минимално 

изискване 

Съответства 

12.  L-Selectride®  100 mL, 1.0M in THF L-Selectride® (100 mL, 1.0 M in 

THF) 

Минимално 

изискване 

Съответства 

13.  2,4,6-Tris(2-

pyridyl)-s-triazine,  

for spectrophotometric det. (of Fe), 

≥98%, 5 g 

2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine, for 

spectrophotometric det. (of Fe), 

≥98%, 5 g 

Минимално 

изискване 

Съответства 

14.  Neocuproine 

≥98% Synonym: 

2,9-Dimethyl-

1,10-

phenanthroline,  

5g Neocuproine ≥98% Synonym: 2,9-

Dimethyl-1,10-phenanthroline, 5g 

Минимално 

изискване 

Съответства 



№ Реагент 
Стойности на техническите 

параметри (спецификации) 

Предложение на участника за 

стойности за техническите 

параметри 

Изисквания 

и точки за 

параметрит

е, които се 

оценяват 

количестве

но 

Съответствие на 

офертата с участника 

с изискванията на 

възложителя 

15.  Ruthenium(II) 

chloride 

hexaammoniate 

CAS 15305-72-3, 

> 99%; 1 г. Ruthenium(II) chloride 

hexaammoniate > 99%; CAS 

15305-72-3, 1 г. 

Минимално 

изискване 

Съответства 

16.  Hexaammineruthe

nium(III) chloride 

CAS 14282-91-8  

>98%; 1 г. Hexaammineruthenium(III) 

chloride >98%; CAS 14282-91-8, 

1 г. 

Минимално 

изискване 

Съответства 

17.  Tetraethylammoni

um chloride, CAS 

1112-67-0;  

>=98%; 100  г. Tetraethylammonium chloride, 

>=98%;  CAS 1112-67-0; 100  г. 

Минимално 

изискване 

Съответства 

18.  Полимерна 

суспензия 

Nafion® 

perfluorinated 

resin solution  

5 wt. % in lower aliphatic alcohols 

and water, contains 15-20% water 

Synonym: Nafion 1100EW, 25 мл. 

Полимерна суспензия Nafion® 

perfluorinated resin solution, 5 wt. 

% in lower aliphatic alcohols and 

water, contains 15-20% water 

Synonym: Nafion 1100EW,  25 

мл.  

Минимално 

изискване 

Съответства 

19.  Полимерна 

суспензия 

Nafion® 117  

solution , ~5% in a mixture of 

lower aliphatic alcohols and water , 

25 ml 

Полимерна суспензия Nafion® 

117 solution , ~5% in a mixture of 

lower aliphatic alcohols and water 

- 25 ml 

Минимално 

изискване 

Съответства 

20.  Полимерна 

суспензия 

Nafion® 

perfluorinated 

resin,  

aqueous dispersion ; 10 wt. % in 

H2O, eq. wt. 1,100; Synonym: 

Nafion® DE 1021  - 25 ml 

Полимерна суспензия Nafion® 

perfluorinated resin, aqueous 

dispersion ; 10 wt. % in H2O, eq. 

wt. 1,100; Synonym: Nafion® DE 

1021  -  25 ml 

Минимално 

изискване 

Съответства 

21.  Натриев 

триполифосфат  

500 g/опаковка Натриев триполифосфат – 500 

g/опаковка 

Минимално 

изискване 

Съответства 

22.  Глутаров алдехид  25% воден разтвор - 500 

ml/опаковка 

Глутаров алдехид 25% воден 

разтвор – 500 ml/опаковка 

Минимално 

изискване 

Съответства 



№ Реагент 
Стойности на техническите 

параметри (спецификации) 

Предложение на участника за 

стойности за техническите 

параметри 

Изисквания 

и точки за 

параметрит

е, които се 

оценяват 

количестве

но 

Съответствие на 

офертата с участника 

с изискванията на 

възложителя 

23.  Хидроксипропил 

метилцелулоза,  

100 g/опаковка Хидроксипропил метилцелулоза,  

100 g/опаковка 

Минимално 

изискване 

Съответства 

24.  Нишесте 

водоразтворимо  

250 g/опаковка Нишесте водоразтворимо –  250 

g/опаковка 

Минимално 

изискване 

Съответства 

25.  Водоразтворим 

хитозан  

от гъби -1 kg Водоразтворим хитозан от гъби 

– 1 kg 

Минимално 

изискване 

Съответства 

26.  Високомолекулен 

хитозан -  

50 g/опаковка Високомолекулен хитозан –  50 

g/опаковка 

Минимално 

изискване 

Съответства 

27.  Нискомолекулен 

хитозан -  

250 g/опаковка Нискомолекулен хитозан –  250 

g/опаковка 

Минимално 

изискване 

Съответства 

28.  Натриев алгинат  среден вискозитет - 100 

g/опаковка 

Натриев алгинат среден 

вискозитет –  100 g/опаковка 

Минимално 

изискване 

Съответства 

29.  Сребърни 

наночастици  

с диаметър 40nm; референтeн 

материал; наночастиците да 

бъдат в разтвор/ суспензия 

(концентрацията може да варира, 

но трябва да е точно установена) 

стабилизирани с цитратен буфер 

обем 25 mL 

Сребърни наночастици с 

диаметър 40nm 

Минимално 

изискване 

Съответства 

30.  Сребърни 

наночастици  

с диаметър 60nm; референтeн 

материал; наночастиците да 

бъдат в разтвор/ суспензия 

(концентрацията може да варира, 

но трябва да е точно установена) 

стабилизирани с цитратен буфер 

обем 25 mL 

Сребърни наночастици с 

диаметър 60nm 

Минимално 

изискване 

Съответства 

31.  Сребърни 

наночастици  

с диаметър 80nm; референтeн 

материал; наночастиците да 

бъдат в разтвор/ суспензия 

(концентрацията може да варира, 

Сребърни наночастици с 

диаметър 80nm 

Минимално 

изискване 

Съответства 



№ Реагент 
Стойности на техническите 

параметри (спецификации) 

Предложение на участника за 

стойности за техническите 

параметри 

Изисквания 

и точки за 

параметрит

е, които се 

оценяват 

количестве

но 

Съответствие на 

офертата с участника 

с изискванията на 

възложителя 

но трябва да е точно установена) 

стабилизирани с цитратен буфер 

обем 25 mL 

32.  Сребърни 

наночастици  

с диаметър 100nm; референтeн 

материал; наночастиците да 

бъдат в разтвор/ суспензия 

(концентрацията може да варира, 

но трябва да е точно установена) 

стабилизирани с цитратен буфер 

обем 25 mL 

Сребърни наночастици с 

диаметър 100nm 

Минимално 

изискване 

Съответства 

33.  Titanium(IV) 

oxide,  

brookite nanopowder; с диаметър 

100nm  и 150 nm; референтeн 

материал; наночастиците да 

бъдат в разтвор/ суспензия 

Titanium(IV) oxide, brookite 

nanopowder 

Минимално 

изискване 

Не съответства 

34.  Силициев 

диоксид  

наночастици 100 nm; референтeн 

материал; наночастиците да 

бъдат във воден  разтвор/ 

суспензия 

Силициев диоксид наночастици 

100 nm 

Минимално 

изискване 

Не съответства 

 

  

 Техническото предложение на участника „ХИМТЕКС“ АД за обособена позиция № 5 не съответства на минималните технически изисквания на 

възложителя. В подпозиции 33 и 34 изискването на възложителя е наночастиците да бъдат в разтвор/суспензия, като концентрацията може да варира, но 

трябва да е точно установена, видно и от публикуваното разяснение на възложителя в раздела за тази обществена поръчка от дата 18.05.2020г. 

Предложението на участника не отговаря на поставените изисквания за посочените реагенти, част от обособената позиция, поради което следва да бъде 

предложен за отстраняване. 

 Комисията приема, че офертата на участника „ХИМТЕКС“ АД за обособена позиция № 5 е неподходяща, тъй като горецитираните консумативи, 

посочени в техническата спецификация, не се съдържат в техническото предложение на участника. С оглед на горното комисията предлага участника за 

отстраняване от процедурата по обособената позиция. 

 

 



1.6 Участникът е представил Техническо предложение за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11 - Консумативи с общо предназначение (лабораторна 

стъклария, пластмасови консумативи и др.) 

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие 

с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на 

предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни  след получаване на заявка от Възложителя. В техническото 

предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на 

дружеството. 

  Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в 

предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото 

предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу 

таблица: 

 

№ Наименование Предложение на участника 

Изисквания и точки за 

параметрите, които се 

оценяват 

количествено 

Съответствие на 

офертата на участника 

с изискванията на 

възложителя 

11.1. 

Центрофужни епруветки, капачка на винт, с 

основа, полипропилен, 30х120 мм., 50 мл 

(50 бр. /опаковка) 

Епруветки центрофужни, стоящи, 50 мл Минимално изискване Съответства 

11.2. 

стерилни полипропиленови конични 

центрофужни епруветки 50 mL, с капак, с 

повърхност за надписване. 

стерилни полипропиленови конични 

центрофужни епруветки 50 mL, с капак, с 

повърхност за надписване. 

Минимално изискване Съответства 

11.3. 

стерилни полипропиленови конични 

центрофужни епруветки 15 mL, с капак, с 

повърхност за надписване. 

стерилни полипропиленови конични 

центрофужни епруветки 15 mL, с капак, с 

повърхност за надписване 

Минимално изискване Съответства 

11.4. 

ЕПРУВЕТКИ 15 мл.полипропилен - с 

винтова капачка тип “Falкon”-нестерилни 

150 бр. 

ЕПРУВЕТКИ 15 мл.полипропилен - с 

винтова капачка тип “Falкon”-нестерилни 

150 бр. 

Минимално изискване Съответства 

11.5. 

Цилиндрични епрувертки с винтова 

капачка, стерилни, ПВЦ, опаковани по 

единично 750 бр./оп 

Цилиндрични епрувертки с винтова 

капачка, стерилни, ПВЦ, опаковани по 

единично 750 бр./оп 

Минимално изискване Съответства 

11.6. 
Уринови контейнери, нестерилни, 500 бр. в 

опаковка 

Уринови контейнери, нестерилни, 500 бр. 

в опаковка 

Минимално изискване Съответства 

11.7. 
Пластмасови контейнери за проби, 

стерилни, с обем 40 ml 

Пластмасови контейнери за проби, 

стерилни, с обем 40 ml 

Минимално изискване Съответства 

11.8. 
Пластмасови контейнери за проби, 

нестерилни, с обем 40 ml 

Пластмасови контейнери за проби, 

нестерилни, с обем 40 ml 

Минимално изискване Съответства 



11.9. 
микропепруветки за PCR  0.5 мл с плоска 

капачка, 1000 бр/оп. 

микропепруветки за PCR  0.5 мл с плоска 

капачка, 1000 бр/оп. 

Минимално изискване Съответства 

11.10. 
Микроцентрофужни епруветки, прозрачни  

-1,5 мл -500 бр./оп. 

Микроцентрофужни епруветки, 

прозрачни  -1,5 мл -500 бр./оп. 

Минимално изискване Съответства 

11.11. 
Микроцентрофужни епруветки, прозрачни  

-2,0 мл -500 бр./оп. 

Микроцентрофужни епруветки, 

прозрачни  -2,0 мл -500 бр./оп. 

Минимално изискване Съответства 

11.12. 

спектрофотометрични кювети, полистирен-

macro, 2,5-4,5 мл, 100 mm path length, 100 

броя в опаковка 

спектрофотометрични кювети, 

полистирен-macro, 2,5-4,5 мл, 100 mm 

path length, 100 броя в опаковка 

Минимално изискване Съответства 

11.13. 

Кювети за спектрофотометър – за 

еднократна употреба -обем 2,5 мл., размери 

12,5 x 12,5 x 45 мм, материал полиметил 

метакрилат (PMMA) 100 бр./оп 

Кювети за спектрофотометър – за 

еднократна употреба -обем 2,5 мл., 

размери 12,5 x 12,5 x 45 мм, материал 

полиметил метакрилат (PMMA) 100 

бр./оп 

Минимално изискване Съответства 

11.14. 

спектрофотометрични кювети, полистирен, 

semi-micro, 1,5-3,0 мл, 100 mm path length, 

100 броя в опаковка 

спектрофотометрични кювети, 

полистирен, semi-micro, 1,5-3,0 мл, 100 

mm path length, 100 броя в опаковка 

Минимално изискване Съответства 

11.15. 

Кювети за спектрофотометър – за 

еднократна употреба - обем 1,5 мл., размери 

12,5 x 12,5 x 45 мм, материал полиметил 

метакрилат (PMMA) 

Кювети за спектрофотометър – за 

еднократна употреба - обем 1,5 мл., 

размери 12,5 x 12,5 x 45 мм, материал 

полиметил метакрилат (PMMA) 

Минимално изискване Съответства 

11.16. Накрайници за пипети жълти, оп Накрайници за пипети жълти, оп  Съответства 

11.17. 
Накрайници,200 µл, жълти, универсални 

,стерилни, 96 бр. в кутия C 

Накрайници,200 µл, жълти, универсални, 

стерилни, 96 бр. в кутия C 

Минимално изискване Съответства 

11.18. 
Накрайници за автоматични пипети - 

свободни от РНК-ази, ДНК-ази и пирогени, 

от 1-200 µL, жълти, 1000 бр./оп. 

Накрайници за автоматични пипети - 

свободни от РНК-ази, ДНК-ази и 

пирогени, от 1-200 µL, жълти, 1000 

бр./оп. 

Минимално изискване Съответства 

11.19. Накрайници за пипети сини, оп Накрайници за пипети сини, оп Минимално изискване Съответства 

11.20. 

Накрайници за автоматични пипети - 

свободни от РНК-ази, ДНК-ази и пирогени, 

100-1000 µL, сини, 1000 бр./оп 

Накрайници за автоматични пипети - 

свободни от РНК-ази, ДНК-ази и 

пирогени, 100-1000 µL, сини, 1000 бр./оп 

 Съответства 

11.21. 
Плаки за тъканни култури 96-ямкови, 

стерилни 

Плаки за тъканни култури 96-ямкови, 

стерилни 

Минимално изискване Съответства 

11.22. 

полистиренови стерилни 96-ямкови плаки 

за клетъчни култури, единично опаковани, с 

плоско дъно и капак, повърхност за надпис. 

полистиренови стерилни 96-ямкови 

плаки за клетъчни култури, единично 

Минимално изискване Съответства 



опаковани, с плоско дъно и капак, 

повърхност за надпис. 

11.23. Лопатки - мерителни от РР 10 мл Лопатки - мерителни от РР 10 мл Минимално изискване Съответства 

11.24. 
тегловни ладийки –полипропилен, 

антистатични, бели, 100 мл (100 бр/оп.) 

тегловни ладийки –полипропилен, 

антистатични, бели, 100 мл (100 бр/оп.) 

 Съответства 

11.25. 
тегловни ладийки - полипропилен, 

антистатични, бели, 30 мл (100 бр. /оп.) 

тегловни ладийки - полипропилен, 

антистатични, бели, 30 мл (100 бр. /оп.) 

Минимално изискване Съответства 

11.26. Пипета "Пастьор" - полиетилен (РЕ) 1 мл Пипета "Пастьор" - полиетилен (РЕ) 1 мл Минимално изискване Съответства 

11.27. Статив за епруветки "Епендорф" Статив за епруветки "Епендорф" Минимално изискване Съответства 

11.28. 
Държател за бюрети от полипропилен - за 2 

бюрети 

Държател за бюрети от полипропилен - за 

2 бюрети 

Минимално изискване Съответства 

11.29. 
ФУНИЯ - обикновенна от полипропилен, t 

до 121о С-d=50 мм. 

ФУНИЯ - обикновенна от полипропилен, 

t до 121о С-d=50 мм. 

Минимално изискване Съответства 

11.30. Предпазни очила - химически Предпазни очила - химически Минимално изискване Съответства 

11.31. ръкавици Нитрилни – М размер ръкавици Нитрилни – М размер Минимално изискване Съответства 

11.32. Ръкавици , нитрилни, размер L Ръкавици , нитрилни, размер L Минимално изискване Съответства 

11.33. ръкавици Латексови – М размер ръкавици Латексови – М размер Минимално изискване Съответства 

11.34. Лъжичка - метална 200 мм Лъжичка - метална 200 мм Минимално изискване Съответства 

11.35. Пинсета - метална 200 мм Пинсета - метална 200 мм Минимално изискване Съответства 

11.36 Шпатула - метална, д. 150 мм., ш. 3 мм. Шпатула - метална, д. 150 мм., ш. 3 мм. Минимално изискване Съответства 

11.37. Шпатула - метална, д. 150 мм., ш. 6 мм. Шпатула - метална, д. 150 мм., ш. 6 мм. Минимално изискване Съответства 

11.38. 
Магнитна бъркалка с тефлоново покритие 

6/25 мм 

Магнитна бъркалка с тефлоново 

покритие 6/25 мм 

Минимално изискване Съответства 

11.39. 
Магнитна бъркалка с тефлоново покритие, 

д. 6 мм., ш. 30 мм. 

Магнитна бъркалка с тефлоново 

покритие, д. 6 мм., ш. 30 мм. 

Минимално изискване Съответства 

11.40. 
Магнитна бъркалка с тефлоново покритие 

8/50 мм 

Магнитна бъркалка с тефлоново 

покритие 8/50 мм 

Минимално изискване Съответства 

11.41. 
Магнитна бъркалка с тефлоново покритие, 

д. 8 мм., ш. 40 мм. 

Магнитна бъркалка с тефлоново 

покритие, д. 8 мм., ш. 40 мм. 

Минимално изискване Съответства 

11.42. лакмус ленти (не ролка) – pH – 0-14 лакмус ленти (не ролка) – pH – 0-14 Минимално изискване Съответства 

11.43. ленти за твърдост на водата (100 бр/оп.) ленти за твърдост на водата (100 бр/оп.) Минимално изискване Съответства 

11.44. ленти за нитрати и нитрити (общи) ленти за нитрати и нитрити (общи) Минимално изискване Съответства 

11.45. 
Филтърна хартия (червена лента) за 

качествен анализ Ф110 

Филтърна хартия (червена лента) за 

качествен анализ Ф110 

Минимално изискване Съответства 

   Минимално изискване  

 ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ    



11.46. 
Фуния - делителна, крушовидна форма 

(обем - 500 мл) 

Фуния - делителна, крушовидна форма 

(обем - 500 мл) 

Минимално изискване Съответства 

11.47. 
Цилиндър - мерителен градуиран стъклен 

1000 мл 

Цилиндър - мерителен градуиран стъклен 

1000 мл 

Минимално изискване Съответства 

11.48. 

ЦИЛИНДЪР - мерителен, градуиран Клас А 

DIN 12 685-2 стъклена основа, висока 

форма със синя градуировка- 100 ml. 

ЦИЛИНДЪР - мерителен, градуиран Клас 

А DIN 12 685-2 стъклена основа, висока 

форма със синя градуировка- 100 ml. 

Минимално изискване Съответства 

11.49. Колба - мерителна /клас А/ 1000 мл Колба - мерителна /клас А/ 1000 мл Минимално изискване Съответства 

11.50. 
КОЛБА - мерителна / Клас А /-250 мл. ISO 

1042, DIN 12 664 

КОЛБА - мерителна / Клас А /-250 мл. 

ISO 1042, DIN 12 664 

Минимално изискване Съответства 

11.51. Мерителни колби 100 мл Мерителни колби 100 мл Минимално изискване Съответства 

11.52. 
КОЛБА - мерителна / Клас А /-50 мл. ISO 

1042, DIN 12 664 

КОЛБА - мерителна / Клас А /-50 мл. ISO 

1042, DIN 12 664 

Минимално изискване Съответства 

11.53. 
КОЛБА - мерителна / Клас А /-25 мл. ISO 

1042, DIN 12 664 

КОЛБА - мерителна / Клас А /-25 мл. ISO 

1042, DIN 12 664 

Минимално изискване Съответства 

11.54. Колба – (за йодно число) 200 мл Колба – (за йодно число) 200 мл Минимално изискване Съответства 

11.55. Колба -  (за йодно число) 500 мл Колба -  (за йодно число) 500 мл Минимално изискване Съответства 

11.56. Чаша "Бехер" - ниска форма 1000 мл Чаша "Бехер" - ниска форма 1000 мл Минимално изискване Съответства 

11.57. Чаша "Бехер" - ниска форма 400 мл Чаша "Бехер" - ниска форма 400 мл Минимално изискване Съответства 

11.58. ЧАША “Бехер” - ниска форма-150 мл. ЧАША “Бехер” - ниска форма-150 мл. Минимално изискване Съответства 

11.59. Бехерова чаша 100 мл Бехерова чаша 100 мл Минимално изискване Съответства 

11.60. Чаша "Бехер" - ниска форма 100 мл Чаша "Бехер" - ниска форма 100 мл Минимално изискване Съответства 

11.61. ЧАША “Бехер” - ниска форма-50 мл. ЧАША “Бехер” - ниска форма-50 мл. Минимално изискване Съответства 

11.62. Бехерова чаша 25 мл Бехерова чаша ниска форма 25 мл Минимално изискване Съответства 

11.63. 
Бюрета "Микро" с извит кран (обем 2 мл и 

градуировка 0.01 мл) 

Бюрета "Микро" с извит кран (обем 2 мл 

и градуировка 0.01 мл) 

Минимално изискване Съответства 

11.64. 
Бюрета "Микро" с извит кран (обем 5 мл и 

градуировка 0.02 мл) 

Бюрета "Микро" с извит кран (обем 5 мл 

и градуировка 0.02 мл) 

Минимално изискване Съответства 

11.65. Бюрета с прав кран - Мор, 50 мл Бюрета с прав кран - Мор, 50 мл, к;ас А Минимално изискване Съответства 

11.66. 

Хладник "Алин" - обратен с два шлифа 

(Дължина - 400 мм; диаметър - 24 мм; с 

шлиф, мм - 29/32) 

Хладник "Алин" - обратен с два шлифа 

(Дължина - 400 мм; диаметър - 24 мм; с 

шлиф, мм - 29/32) 

Минимално изискване Съответства 

11.67. 
Ексикатор без кран с плоча - диаметър 200 

мм 

Ексикатор без кран с плоча - диаметър 

200 мм 

Минимално изискване Съответства 

11.68. 
Епруветки стъклени автоклавируеми с 

винтова капачка, 16/100, кашон 

Епруветки стъклени автоклавируеми с 

винтова капачка, 16/100, кашон 

Минимално изискване Съответства 



11.69. 
Епруветки стъклени автоклавируеми с 

винтова капачка, 16/120, кашон 

Епруветки стъклени автоклавируеми с 

винтова капачка, 16/120, кашон 

Минимално изискване Съответства 

11.70. 
реактивно шише, градуирано с винтова 

капачка, 250 мл 

реактивно шише, градуирано с винтова 

капачка, 250 мл 

Минимално изискване Съответства 

11.71. 
универсални стъклени контейнери с винт, 

30 мл, 25х90 мм, 400 бр/оп 

универсални стъклени контейнери с винт, 

30 мл, 25х90 мм, 400 бр/оп 

Минимално изискване Съответства 

11.72. Шишенца тип "Vials" - 20 мл, цвят бяло Шишенца тип "Vials" - 20 мл, цвят бяло Минимално изискване Съответства 

11.73. Шишенца тип "Vials" - 20 мл, цвят тъмно Шишенца тип "Vials" - 20 мл, цвят тъмно Минимално изискване Съответства 

11.74. Резил пипета 5 мл Резил пипета 5 мл Минимално изискване Съответства 

11.75. Резил пипета 10 мл Резил пипета 10 мл Минимално изискване Съответства 

11.76. Пипета “мор - резила”, обем 2 мл. Пипета “мор - резила”, обем 2 мл. Минимално изискване Съответства 

11.77. Пипета “мор - резила”, обем 5 мл. Пипета “мор - резила”, обем 5 мл. Минимално изискване Съответства 

11.78. Пипета “мор - резила”, обем 10 мл. Пипета “мор - резила”, обем 10 мл. Минимално изискване Съответства 

11.79. Пипета "Мор - Резила" 20 мл Пипета "Мор - Резила" 20 мл Минимално изискване Съответства 

11.80. Пипета, 2 mL Пипета Мор клас А, 2 mL Минимално изискване Съответства 

11.81. Пипета, 5 mL Пипета Мор клас А, 5 mL Минимално изискване Съответства 

11.82. Пипета, 10 mL Пипета Мор клас А, 10 mL Минимално изискване Съответства 

11.83. 

стерилни пипети 5 мл, единично опаковани, 

с тесни върхове, непирогенни, без 

ДНК/РНК, без ДНК-аза/РНК-аза. 

стерилни пипети 5 мл, единично 

опаковани, с тесни върхове, непирогенни, 

без ДНК/РНК, без ДНК-аза/РНК-аза. 

Минимално изискване Съответства 

11.84. 

стерилни пипети 10 мл, единично 

опаковани, с тесни върхове, непирогенни, 

без ДНК/РНК, без ДНК-аза/РНК-аза. 

стерилни пипети 10 мл, единично 

опаковани, с тесни върхове, непирогенни, 

без ДНК/РНК, без ДНК-аза/РНК-аза. 

Минимално изискване Съответства 

11.85. Пипети “Пастьор” – стъклени, д. 150 мм. Пипети “Пастьор” – стъклени, д. 150 мм. Минимално изискване Съответства 

11.86. Петри-стерилни, 90 мм - 480 бр./оп Петри-стерилни, 90 мм - 480 бр./оп Минимално изискване Съответства 

11.87. 

петрита за клетъчни култури, 60х15 мм, 

стерилни, непирогенни, без ДНК/РНК, без 

ДНК-аза/РНК-аза, повърхност за надпис. 

петрита за клетъчни култури, 60х15 мм, 

стерилни, непирогенни, без ДНК/РНК, 

без ДНК-аза/РНК-аза, повърхност за 

надпис. 

Минимално изискване Съответства 

11.88. Блюдо "Петри" стъклено 150/25 мм Блюдо "Петри" стъклено 150/25 мм Минимално изискване Съответства 

11.89. ПОКРИВНИ СТЪКЛА 18 х 18мм. 100 бр. ПОКРИВНИ СТЪКЛА 18 х 18мм. 100 бр. Минимално изискване Съответства 

11.90. покривни стъкла, 24х60 100 бр./оп. покривни стъкла, 24х60 100 бр./оп. Минимално изискване Съответства 

11.91. 
ПРЕДМЕТНИ СТЪКЛА  с матиран край 

76/26-50 бр. в кутия Deltalab 

ПРЕДМЕТНИ СТЪКЛА  с матиран край 

76/26-50 бр. в кутия Deltalab 

Минимално изискване Съответства 

11.92. 
предметни стъкла Silver, двойно матиран 

край, шлифовани, 50 бр./оп., 26х76 мм) 

предметни стъкла Silver, двойно матиран 

край, шлифовани, 50 бр./оп., 26х76 мм) 

Минимално изискване Съответства 



 

 

                       По обособена позиция № 11 икономически най-изгодната оферта се определя само  по критерий  „най-ниска цена”. 

Участникът се допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура и може да бъде отворена ценовата му оферта. 

 

 

 

5.ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕТ „ВАЛЕРУС -ВАЛЕРИ РУСИНОВ“ 

 

1.1 Участникът е представил Техническо предложение за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - Неорганични реагенти (химикали) с общо 

предназначение 

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие 

с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на 

предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 7 дни  след получаване на заявка от Възложителя. В техническото 

предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на 

дружеството. 

  Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в 

предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото 

предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу 

таблица: 

№ Реагент 
Стойности на техническите 

параметри (спецификации) 

Предложение на участника за 

стойности за техническите 

параметри 

Изисквания 

и точки за 

параметрит

е, които се 

оценяват 

количестве

но 

Съответств

ие на 

офертата с 

участника с 

изисквания

та на 

възложител

я 

1.  Calcium chloride 

dihydrate  

ACS reagent, 25G Calcium chloride dihydrate, ACS 

reagent, 25G 

Минимално 

изискване 

Съответства 

2.  CaCL2,  0,500 kg CaCL2 , 0,500 kg Минимално 

изискване 

Съответства 

3.  МgSO4X7H2O,  1 kg МgSO4X7H2O, 1 kg Минимално 

изискване 

Съответства 

4.  КАЛИЕВ 

ДИХИДРОГЕН 

ФОСФАТ,  

чза, 1480, 1 kg КАЛИЕВ ДИХИДРОГЕН ФОСФАТ, 

чза, 1480, 1 kg 

Минимално 

изискване 

Съответства 



№ Реагент 
Стойности на техническите 

параметри (спецификации) 

Предложение на участника за 

стойности за техническите 

параметри 

Изисквания 

и точки за 

параметрит

е, които се 

оценяват 

количестве

но 

Съответств

ие на 

офертата с 

участника с 

изисквания

та на 

възложител

я 

5.  калиев сулфат  1 kg калиев сулфат, 1 kg Минимално 

изискване 

Съответства 

6.  КCl  500 g КCl, 500 g Минимално 

изискване 

Съответства 

7.  NaCl 1 kg NaCl, 1 kg Минимално 

изискване 

Съответства 

8.  Натриев 

дихидрогенфосфат 

дихидрат 

 Натриев дихидрогенфосфат 

дихидрат 

Минимално 

изискване 

Съответства 

9.  ди-Натриев 

хидрогенфосфат 

додекахидрат 

 ди-Натриев хидрогенфосфат 

додекахидрат 

Минимално 

изискване 

Съответства 

10.  K3[Fe(CN)6],  p.a. > 98%, 100 g K3[Fe(CN)6], p.a. > 98%, 100 g Минимално 

изискване 

Съответства 

11.  Copper(II) chloride 

dihydrate 

ACS reagent, ≥99.0%, 100 g Copper(II) chloride dihydrate, ACS 

reagent, ≥99.0%, 100 g 

Минимално 

изискване 

Съответства 

12.  Zinc Oxide 99.9%, 100 g Zinc Oxide (99.9%, 100 g) Минимално 

изискване 

Съответства 

13.  1M Na OH  1M Na OH Минимално 

изискване 

Съответства 

14.  Натриева основа  кг Натриева основа, кг Минимално 

изискване 

Съответства 

15.  Солна киселина  л Солна киселина, л Минимално 

изискване 

Съответства 

16.  Солна киселина  36%, чиста Солна киселина, 36%, чиста Минимално 

изискване 

Съответства 

17.  ВОДОРОДЕН 

ПЕРОКСИД  

30%, 1 л ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД, 30%, 1 л Минимално 

изискване 

Съответства 



№ Реагент 
Стойности на техническите 

параметри (спецификации) 

Предложение на участника за 

стойности за техническите 

параметри 

Изисквания 

и точки за 

параметрит

е, които се 

оценяват 

количестве

но 

Съответств

ие на 

офертата с 

участника с 

изисквания

та на 

възложител

я 

18.  Буфер за 

калибриране (4 pH)  

1000 мл Буфер за калибриране (4 pH) 1000 мл Минимално 

изискване 

Съответства 

19.  Буфер за 

калибриране (7 pH)  

1000 мл Буфер за калибриране (7 pH) 1000 мл Минимално 

изискване 

Съответства 

20.  Буфер за 

калибриране (10 

pH)  

1000 мл Буфер за калибриране (10 pH) 1000 

мл 

Минимално 

изискване 

Съответства 

                          По обособена позиция № 1 икономически най-изгодната оферта се определя само  по критерий  „най-ниска цена”. 

Участникът се допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура и може да бъде отворена ценовата му оферта. 

 

1.2 Участникът е представил Техническо предложение за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - Органични разтворители 

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие 

с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на 

предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 7 дни  след получаване на заявка от Възложителя. В техническото 

предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на 

дружеството. 

  Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в 

предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото 

предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу 

таблица: 

№ Реагент 
Стойности на техническите 

параметри (спецификации) 

Предложение на участника за 

стойности за техническите 

параметри 

Изисквания 

и точки за 

параметрите, 

които се 

оценяват 

количествен

о 

Съответстви

е на 

офертата с 

участника с 

изискваният

а на 

възложителя 

1.  Ацетон бут. по 1 л Ацетон , чист, ≥99,5 % (бут. по 1 

л) 

Минимално 

изискване 

Съответства 



№ Реагент 
Стойности на техническите 

параметри (спецификации) 

Предложение на участника за 

стойности за техническите 

параметри 

Изисквания 

и точки за 

параметрите, 

които се 

оценяват 

количествен

о 

Съответстви

е на 

офертата с 

участника с 

изискваният

а на 

възложителя 

2.  Ацетон  чист,  1L Ацетон, чист, ≥99 % , 1L Минимално 

изискване 

Съответства 

3.  Етилов алокохол  96%, чза (литри) Етилов алокохол (96%), чза 

(литри) 

Минимално 

изискване 

Съответства 

4.  Спирт за горене л Спирт за горене, л Основно 

вещество – етанол, 96%) 

Минимално 

изискване 

Съответства 

5.  Метилов алкохол  ч.з.а., 1L Метилов алкохол ч.з.а. , ≥99,9 % , 

1L 

Минимално 

изискване 

Съответства 

6.  Метилов алкохол  Метилов алкохол, , ≥99,9 %, чза Минимално 

изискване 

Съответства 

7.  Хлороформ  ч.з.а. , 1L Хлороформ, ч.з.а. , ≥99 % 1L Минимално 

изискване 

Съответства 

8.  Диетилов етер  Бут. по 1 л Диетилов етер, чза, , ≥99,5 %  (бут 

по 1 л) 

Минимално 

изискване 

Съответства 

9.  Петролев етер  ч.з.а. , 1L Петролев етер ч.з.а., 1L Минимално 

изискване 

Съответства 

10.  Petroleum Ether  boiling range 40-60,  2.5L Petroleum Ether (boiling range 40-

60), p.a., analytical reagent,   2.5L 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.  Хексан  ч.з.а. 1L Хексан ч.з.а. , ≥99%,  1L Минимално 

изискване 

Съответства 

12.  N,N-диметил 

формамид   

2,5 l N,N-диметил формамид , p.a. 

analytical reagent, , ≥99,8 % - 2,5 l 

Минимално 

изискване 

Съответства 

13.  Diethyl amine,  1L Diethyl amine,p.a. analytical 

reagent, , ≥99 %  1L 

Минимално 

изискване 

Съответства 

14.  Изобутанол,  ХЧ Изобутанол, p.a., analytical reagent, 

, ≥99 % 

Минимално 

изискване 

Съответства 

 

 

              По обособена позиция № 3 икономически най-изгодната оферта се определя само  по критерий  „най-ниска цена”. 

Участникът се допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура и може да бъде отворена ценовата му оферта. 



 

1.3 Участникът е представил Техническо предложение за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 - Органични разтворители с висока чистота 

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие 

с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на 

предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 7 дни  след получаване на заявка от Възложителя. В техническото 

предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на 

дружеството. 

  Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в 

предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото 

предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу 

таблица: 

  

№ Реагент 
Стойности на техническите 

параметри (спецификации) 

Предложение на участника за 

стойности за техническите 

параметри 

Изисквания 

и точки за 

параметрите

, които се 

оценяват 

количествен

о 

Съответст

вие на 

офертата с 

участника 

с 

изисквани

ята на 

възложите

ля 

1.  
Dichloromethane,  

Chromasolv, For HPLC (≥99.8%),  

Contains amylene as stabilizer, 2.5 л. 

Dichloromethane, Chromasolv,  HPLC 

Grade,  ≥99.8%,   

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

2.  Petroleum ether,  ACS reagent, reag. ISO, low boiling 

point hydrogen treated naphtha, bp 40-

60 °C (≥90%), 2.5 л.   

Petroleum ether, ACS reagent, bp 40-

60 °C    

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

3.  Diethyl ether  Puriss. p.a., contains BHTas inhibitor, 

ACS Reagent, Reag. ISO,Reag. Ph. 

Eur., (≥99.8%), 2.5 л. 

Diethyl ether Puriss. p.a., ≥99.5%. Минимално 

изискване 

Съответств

а 

4.  Methanol,  for HPLC, ≥99.9%  2.5 л. Methanol, HPLC Grade, ≥99.9%   Минимално 

изискване 

Съответств

а 

5.  1-Methyl-2-

pyrrolidinone,  

For HPLC, (≥99%), 1 л. 1-Methyl-2-pyrrolidinone, HPLC grade 

≥99.5%. 

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

6.  Метанол  HPLC Gradient grade, 2,5 L 

(градиентна чистота за HPLC, 

HiPerSolv Chromanorm) 

Метанол Super Gr. Grade HPLC, , 

≥99.9%    

Минимално 

изискване 

Съответств

а 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Техническото предложение на участника ЕТ „ВАЛЕРУС-ВАЛЕРИ РУСИНОВ за обособена позиция № 4 не съответства на  минималните технически 

изисквания на възложителя. Участникът не предлага два от консумативите, включени в техническата спецификация за обособена позиция № 4, а именно: 

1. Подпозиция 11 Diethyl Ether, (puriss., 99.5% by GC, 2.5L); 

2. Подпозиция 12 Dichloromethane, (puriss. p.a., 99.9% by GC, 2.5L). 

 Комисията приема, че офертата на участника ЕТ „ВАЛЕРУС-ВАЛЕРИ РУСИНОВ за обособена позиция № 4 е неподходяща, тъй като горецитираните 

консумативи, посочени в техническата спецификация, не се съдържат в техническото предложение на участника. С оглед на горното комисията предлага 

участника за отстраняване от процедурата по обособената позиция. 

 

 

1.4 Участникът е представил Техническо предложение за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 - Реагенти (химикали) със специфично 

предназначение 

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие 

с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на 

предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 7 дни  след получаване на заявка от Възложителя. В техническото 

предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на 

дружеството. 

  Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в 

предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото 

предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу 

таблица: 

 

 

7.  Ацетонитрил  Super Gr. Grade HPLC, 2,5 L 

(суперградиентна чистота за HPLC, 

HiPerSolv Chromanorm) 

Ацетонитрил Super Gr. Grade HPLC, 

, ≥99.8%   

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

8.  Ацетон,  HPLC grade, 2,5 л. Ацетон, HPLC grade, , ≥99.8%   Минимално 

изискване 

Съответств

а 

9.  Метилов алкохол,  HPLC-2,5 литра Метилов алкохол, HPLC Grade, , 

≥99.9%  

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

10.  Dimethyl Sulfoxide, 

anhydrous,  

≥99.9%, , CAS 67-68-5) 1 л Dimethyl Sulfoxide, anhydrous,  ACS 

reagent ≥99.9% 

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

11.  Diethyl Ether  (puriss., 99.5% by GC, 2.5L) Не се предлага Минимално 

изискване 

Не 

съответства 

12.  Dichloromethane  (puriss. p.a., 99.9% by GC, 2.5L) Не се предлага Минимално 

изискване 

Не 

съответства  



  

№ Реагент 
Стойности на техническите параметри 

(спецификации) 

Предложение на участника за стойности 

за техническите параметри 

Изисквания и 

точки за 

параметрите, 

които се 

оценяват 

количествено 

Съответствие на 

офертата с 

участника с 

изискванията 

на възложителя 

1.  TRIETHANOLAMI

NE  

>=99.0% (GC) , 100ML TRIETHANOLAMINE , puriss, p.a.≥ 

99% 

Минимално 

изискване 

Съответства 

2.  DIETHYLENETRI

AMINE-

PENTAACETIC 

ACID 

FOR COMPLEXOMETRY puriss. 

p.a., for complexometry, >=99.0% 

(KT), 100G-F 

DIETHYLENETRIAMINE-

PENTAACETIC ACID, puriss. p.a., 

for complexometry, ≥99%  

Минимално 

изискване 

Съответства 

3.  Perdrogen 

(Hydrogen peroxide)  

30% by weight, R.G., 1 l Perdrogen (Hydrogen peroxide) ≥30% 

puriss, p.a. 

Минимално 

изискване 

Съответства 

4.  NBT ( p-Nitro-Blue 

tetrazolium 

chloride, p-

Nitrotetrazolium 

blue, NBT, Nitro 

BT) 

 NBT ( p-Nitro-Blue tetrazolium 

chloride, p-Nitrotetrazolium 

blue, NBT, Nitro BT), ≥98%, 2 г. 

Минимално 

изискване 

Съответства 

5.  2-(4-Iodophenyl)-3- 

(4-nitro phenyl)-5-

phenyl-2H-

tetrazolium chloride   

1 g 2-(4-Iodophenyl)-3- (4-nitro phenyl)-

5-phenyl-2H-tetrazolium chloride , 

min 95+% 

Минимално 

изискване 

Съответства 

6.  2-Methoxyphenol,  25 мл 2-Methoxyphenol, min. 98+% Минимално 

изискване 

Съответства 

7.  2,2-Diphenyl-1-

picrylhydrazyl  

 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl , 1 г.    Минимално 

изискване 

Съответства 

8.  2,2'-azino-bis(3-

ethylbenzothiazoline

-6-sulphonic acid)  

1 гр 2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-

6-sulphonic acid), min. 99 % 

Минимално 

изискване 

Съответства 

9.  Trifluoroacetic acid  For HPLC, (≥99%), 100 мл. Trifluoroacetic acid,  HPLC Grade, 

≥99.5% 

Минимално 

изискване 

Съответства 

10.  (R)-(+)-2-Methyl-

CBS-

oxazaborolidine  

1 грам (R)-(+)-2-Methyl-CBS-

oxazaborolidine, min. 90% 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.  (S)-(-)-2-Methyl-

CBS-

oxazaborolidine  

1 грам (S)-(-)-2-Methyl-CBS-

oxazaborolidine, min. 95% 

Минимално 

изискване 

Съответства 



№ Реагент 
Стойности на техническите параметри 

(спецификации) 

Предложение на участника за стойности 

за техническите параметри 

Изисквания и 

точки за 

параметрите, 

които се 

оценяват 

количествено 

Съответствие на 

офертата с 

участника с 

изискванията 

на възложителя 

12.  2-Nitrobenzoyl 

chloride  

25 грама 2-Nitrobenzoyl chloride, min. 97 %  Минимално 

изискване 

Съответства 

13.  L-Selectride®  100 mL, 1.0M in THF L-Selectride®, конц.  1.0 M in THF),  Минимално 

изискване 

Съответства 

14.  2,4,6-Tris(2-

pyridyl)-s-triazine,  

for spectrophotometric det. (of Fe), 

≥98%, 5 g 

2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine, for 

spectrophotometric det. (of Fe), ≥98%,  

Минимално 

изискване 

Съответства 

15.  Neocuproine ≥98% 

Synonym: 2,9-

Dimethyl-1,10-

phenanthroline,  

5g Neocuproine ≥98% Synonym: 2,9-

Dimethyl-1,10-phenanthroline 

Минимално 

изискване 

Съответства 

16.  Ruthenium(II) 

chloride 

hexaammoniate 

CAS 15305-72-3, 

> 99%; 1 г. Ruthenium(II) chloride 

hexaammoniate min. 99.9% 

Минимално 

изискване 

Съответства 

17.  Hexaamminerutheni

um(III) chloride 

CAS 14282-91-8  

>98%; 1 г. Hexaammineruthenium(III) chloride, 

min. 98%;  

Минимално 

изискване 

Съответства 

18.  Tetraethylammoniu

m chloride, CAS 

1112-67-0;  

>=98%; 100  г. Tetraethylammonium chloride, min. 

98% 

Минимално 

изискване 

Съответства 

19.  Полимерна 

суспензия Nafion® 

perfluorinated resin 

solution,  

5 wt. % in lower aliphatic alcohols and 

water, contains 15-20% water 

Synonym: Nafion 1100EW, 25 мл. 

Полимерна суспензия Nafion® екв. 

тегло 1100, съдържа 15-20% вода,  

5% тегл.  в ницши алифатни 

алкохоли и вода.  

Минимално 

изискване 

Съответства 

20.  Полимерна 

суспензия Nafion® 

117  

solution, ~5% in a mixture of lower 

aliphatic alcohols and water  25 ml 

Полимерна суспензия Nafion® 117 

разтвор,5 % в смес от нисши 

алифатни алкохоли и вода 

Минимално 

изискване 

Съответства 

21.  Полимерна 

суспензия Nafion® 

perfluorinated resin,  

aqueous dispersion ; 10 wt. % in H2O, 

eq. wt. 1,100; Synonym: Nafion® DE 

1021  - 25 ml 

Полимерна суспензия Nafion®;,екв. 

тегло. 1100; 10тегл. % в H2O  

Минимално 

изискване 

Съответства 

22.  Натриев 

триполифосфат  

500 g/опаковка Натриев триполифосфат, min. 99% Минимално 

изискване 

Съответства 

23.  Глутаров алдехид  25% воден разтвор - 500 

ml/опаковка 

Глутаров алдехид 25% воден 

разтвор  

Минимално 

изискване 

Съответства 



№ Реагент 
Стойности на техническите параметри 

(спецификации) 

Предложение на участника за стойности 

за техническите параметри 

Изисквания и 

точки за 

параметрите, 

които се 

оценяват 

количествено 

Съответствие на 

офертата с 

участника с 

изискванията 

на възложителя 

24.  Хидроксипропил 

метилцелулоза,  

100 g/опаковка Хидроксипропил метилцелулоза Минимално 

изискване 

Съответства 

25.  Нишесте 

водоразтворимо  

250 g/опаковка Нишесте водоразтворимо Минимално 

изискване 

Съответства 

26.  Водоразтворим 

хитозан  

от гъби -1 kg Водоразтворим хитозан от гъби (бял 

прах, разтворим във вода) 

Минимално 

изискване 

Съответства 

27.  Високомолекулен 

хитозан -  

50 g/опаковка Високомолекулен хитозан, mol wt 

310000-375000 Da, неразтворим във 

вода 

Минимално 

изискване 

Съответства 

28.  Нискомолекулен 

хитозан -  

250 g/опаковка Нискомолекулен хитозан mol wt 

50000-190000 Da, 

неразтворим във вода 

Минимално 

изискване 

Съответства 

29.  Натриев алгинат  среден вискозитет - 100 g/опаковка Натриев алгинат среден вискозитет  Минимално 

изискване 

Съответства 

30.  Сребърни 

наночастици  
с диаметър 40nm; референтeн 

материал; наночастиците да бъдат 

в разтвор/ суспензия 

(концентрацията може да варира, 

но трябва да е точно установена) 

стабилизирани с цитратен буфер;  

обем 25 mL 

Сребърни наночастици с диаметър 

40nm; концентрация 0,02 mg/mL 

Минимално 

изискване 

Съответства 

31.  Сребърни 

наночастици  
с диаметър 60nm; референтeн 

материал; наночастиците да бъдат 

в разтвор/ суспензия 

(концентрацията може да варира, 

но трябва да е точно установена)  

стабилизирани с цитратен буфер 

обем 25 mL 

Сребърни наночастици с диаметър 

60nm; концентрация 0,02 mg/mL 

Минимално 

изискване 

Съответства 

32.  Сребърни 

наночастици  
с диаметър 80 nm; референтeн 

материал; наночастиците да бъдат 

в разтвор/ суспензия 

(концентрацията може да варира, 

но трябва да е точно установена) 

Сребърни наночастици с диаметър 

80nm; концентрация 0,02 mg/mL 

Минимално 

изискване 

Съответства 



№ Реагент 
Стойности на техническите параметри 

(спецификации) 

Предложение на участника за стойности 

за техническите параметри 

Изисквания и 

точки за 

параметрите, 

които се 

оценяват 

количествено 

Съответствие на 

офертата с 

участника с 

изискванията 

на възложителя 

стабилизирани с цитратен буфер 

обем 25 mL 

33.  Сребърни 

наночастици  
с диаметър 100nm референтeн 

материал; наночастиците да бъдат 

в разтвор/ суспензия 

(концентрацията може да варира, 

но трябва да е точно установена) 

стабилизирани с цитратен буфер 

обем 25 mL 

Сребърни наночастици с диаметър 

100nm; концентрация 0,02 mg/mL 

Минимално 

изискване 

Съответства 

34.  Titanium(IV) oxide,  brookite nanopowder; с диаметър 

100nm  и 150 nm; референтeн 

материал; наночастиците да бъдат 

в разтвор/ суспензия  

Titanium(IV) oxide, brookite 

nanopowder,  размер на частиците 

<150 nm, концентарция 20% във 

вода 

Минимално 

изискване 

Съответства 

35.  Силициев диоксид  наночастици 100 nm; референтeн 

материал; наночастиците да бъдат 

във воден  разтвор/ суспензия 

Силициев диоксид наночастици 100 

nm, концентарция 25% във вода 

Минимално 

изискване 

Съответства 

 

 

                       По обособена позиция № 5 икономически най-изгодната оферта се определя само  по критерий  „най-ниска цена”. 

Участникът се допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура и може да бъде отворена ценовата му оферта. 

 

 

 

6.ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА „ЛАБИМЕКС“ АД 

 

 

1.1 Участникът е представил Техническо предложение за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - Неорганични реагенти (химикали) с общо 

предназначение 

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за 

съответствие с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически 

параметри на предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни след получаване на заявка от Възложителя. 



В техническото предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е 

положен печат на дружеството. 

  Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в 

предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото 

предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу 

таблица: 

 

№ Реагент 
Стойности на техническите 

параметри (спецификации) 

Предложение на участника за 

стойности за техническите 

параметри 

Изисквания 

и точки за 

параметрите

, които се 

оценяват 

количествен

о 

Съответст

вие на 

офертата с 

участника 

с 

изисквани

ята на 

възложите

ля 

1.  Calcium chloride 

dihydrate  

ACS reagent, 25G Calcium chloride dihydrate, ACS 

reagent, 25G 

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

2.  CaCL2,  0,500 kg CaCL2 , 0,500 kg Минимално 

изискване 

Съответств

а 

3.  МgSO4X7H2O,  1 kg МgSO4X7H2O, 1 kg Минимално 

изискване 

Съответств

а 

4.  КАЛИЕВ 

ДИХИДРОГЕН 

ФОСФАТ,  

чза, 1480, 1 kg КАЛИЕВ ДИХИДРОГЕН ФОСФАТ, 

чза, 1480, 1 kg 

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

5.  калиев сулфат  1 kg калиев сулфат, 1 kg Минимално 

изискване 

Съответств

а 

6.  КCl  500 g КCl, 500 g Минимално 

изискване 

Съответств

а 

7.  NaCl 1 kg NaCl, 1 kg Минимално 

изискване 

Съответств

а 

8.  Натриев 

дихидрогенфосфат 

дихидрат 

 Натриев дихидрогенфосфат 

дихидрат 

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

9.  ди-Натриев 

хидрогенфосфат 

додекахидрат 

 ди-Натриев хидрогенфосфат 

додекахидрат 

Минимално 

изискване 

Съответств

а 



№ Реагент 
Стойности на техническите 

параметри (спецификации) 

Предложение на участника за 

стойности за техническите 

параметри 

Изисквания 

и точки за 

параметрите

, които се 

оценяват 

количествен

о 

Съответст

вие на 

офертата с 

участника 

с 

изисквани

ята на 

възложите

ля 

10.  K3[Fe(CN)6],  p.a. > 98%, 100 g K3[Fe(CN)6], p.a. > 98%, 100 g Минимално 

изискване 

Съответств

а 

11.  Copper(II) chloride 

dihydrate 

ACS reagent, ≥99.0%, 100 g Copper(II) chloride dihydrate, ACS 

reagent, ≥99.0%, 100 g 

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

12.  Zinc Oxide 99.9%, 100 g Zinc Oxide (99.9%, 100 g) Минимално 

изискване 

Съответств

а 

13.  1M Na OH  1M Na OH Минимално 

изискване 

Съответств

а 

14.  Натриева основа  кг Натриева основа, кг Минимално 

изискване 

Съответств

а 

15.  Солна киселина  л Солна киселина, л Минимално 

изискване 

Съответств

а 

16.  Солна киселина,  36%, чиста Солна киселина, 36%, чиста Минимално 

изискване 

Съответств

а 

17.  ВОДОРОДЕН 

ПЕРОКСИД  

30%, 1 л ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД, 30%, 1 л Минимално 

изискване 

Съответств

а 

18.  Буфер за 

калибриране (4 pH)  

1000 мл Буфер за калибриране (4 pH) 1000 мл Минимално 

изискване 

Съответств

а 

19.  Буфер за 

калибриране (7 pH)  

1000 мл Буфер за калибриране (7 pH) 1000 мл Минимално 

изискване 

Съответств

а 

20.  Буфер за 

калибриране (10 

pH)  

1000 мл Буфер за калибриране (10 pH) 1000 

мл 

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

                        По обособена позиция № 1 икономически най-изгодната оферта се определя само  по критерий  „най-ниска цена”. 

Участникът се допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура и може да бъде отворена ценовата му оферта. 

 

 

 



1.2 Участникът е представил Техническо предложение за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - Органични реагенти (химикали)  с общо 

предназначение 

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за 

съответствие с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически 

параметри на предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни  след получаване на заявка от 

Възложителя. В техническото предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано 

от участника и е положен печат на дружеството. 

  Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в 

предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото 

предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу 

таблица: 

№ Реагент 
Стойности на техническите 

параметри (спецификации) 

Предложение на участника за 

стойности за техническите 

параметри 

Изисквания 

и точки за 

параметрите

, които се 

оценяват 

количествен

о 

Съответст

вие на 

офертата с 

участника 

с 

изисквани

ята на 

възложите

ля 

1.  DL-ЯБЪЛЧЕНА 

КИСЕЛИНА,  

Ph Eur, BP, USP, 5010, 1 kg DL-ЯБЪЛЧЕНА КИСЕЛИНА, Ph 

Eur, BP, USP, 5010, 1 kg 

Минимално 

изискване 

 

Съответств

а 

2.  5-methil-4-(2-

thiazolylazo) 

resorcinol,  

5g 5-methil-4-(2-thiazolylazo)resorcinol, 

оп. 1g 

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

3.  реактив: 

Xylomerazoline 

hydrochloride,  

5g реактив: Xylomerazoline 

hydrochloride, 5g 

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

 

4.  2,2,2-Trichloroethyl 

chloroformate  

(98%), 100 мл. 2,2,2-Trichloroethyl chloroformate 

(98%), 100 мл. 

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

5.  Di-tert-butyl 

dicarbonate, Boc-

Anhydride,  

≥98.0% (GC), 25g Di-tert-butyl dicarbonate, Boc-

Anhydride, ≥98.0% (GC), 25g 

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

6.  Iodoethane, contains 

copper as stabilizer,  

ReagentPlus®, 99%, 100 мл. Iodoethane, contains copper as 

stabilizer, ReagentPlus®, 99%, 100 мл. 

Минимално 

изискване 

Съответств

а 



№ Реагент 
Стойности на техническите 

параметри (спецификации) 

Предложение на участника за 

стойности за техническите 

параметри 

Изисквания 

и точки за 

параметрите

, които се 

оценяват 

количествен

о 

Съответст

вие на 

офертата с 

участника 

с 

изисквани

ята на 

възложите

ля 

7.  2-

Nitrobenzaldehyde. 

25 г 2-Nitrobenzaldehyde,  25 г. Минимално 

изискване 

Съответств

а 

8.  TETRACHLORO-

1,2-

BENZOQUINONE,  

97%, 5 g TETRACHLORO-1,2-

BENZOQUINONE, 97%, 5 g 

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

9.  2,3-DICHLORO-

5,6-DICYANO-1,4-

BENZOQUINON E,  

98%, 10 g 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-

benzoquinone, 98%, 10 g 

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

10.  Ammonium acetate, 

for analysis 

≥ 98.0 %, 500 g Ammonium acetate, for analysis  ≥98.0 

%, 500 g 

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

11.  4-Aminobutanoic 

acid  

25 грама 4-Aminobutanoic acid, 25 г. Минимално 

изискване 

Съответств

а 

12.  Acetoacetamide  100 грама Acetoacetamide  100 г. Минимално 

изискване 

Съответств

а 

13.  Methyl acetoacetate 1 килограм Methyl acetoacetate   1 kг Минимално 

изискване 

Съответств

а 

14.  2-Nitrobenzaldehyde  100 грама 2-Nitrobenzaldehyde, 100  г. Минимално 

изискване 

Съответств

а 

15.  sodium citrate 

tribasic dihydrate,  

p.a.ACS reagent, >= 99% (NT), 1 кг. sodium citrate tribasic dihydrate, 

p.a.ACS reagent, ≥ 99% (NT), 1 kг. 

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

16.  Бензидаминов 

хидрохлорид -  

5 g/опаковка Бензидаминов хидрохлорид - 5 

g/опаковка  

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

17.  Калциев лактат  250 g/опаковка Калциев лактат - 250 g/опаковка Минимално 

изискване 

Съответств

а 

18.  Натриев ацетат  Натриев ацетат Минимално 

изискване 

Съответств

а 

19.  Оцетна киселина  Оцетна киселина Минимално 

изискване 

Съответств

а 



 

                        По обособена позиция № 2 икономически най-изгодната оферта се определя само  по критерий  „най-ниска цена”. 

Участникът се допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура и може да бъде отворена ценовата му оферта. 

 

 

 

1.3 Участникът е представил Техническо предложение за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - Органични разтворители 

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за 

съответствие с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически 

параметри на предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни  след получаване на заявка от 

Възложителя. В техническото предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано 

от участника и е положен печат на дружеството. 

  Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в 

предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото 

предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу 

таблица: 

№ Реагент 
Стойности на техническите 

параметри (спецификации) 

Предложение на участника за 

стойности за техническите 

параметри 

Изисквания 

и точки за 

параметрите

, които се 

оценяват 

количествен

о 

Съответст

вие на 

офертата с 

участника 

с 

изисквани

ята на 

възложите

ля 

1.  Ацетон бут. по 1 л Ацетон (бут. по 1 л) Минимално 

изискване 

Съответств

а 

2.  Ацетон  чист,  1L Ацетон, чист,  1L Минимално 

изискване 

Съответств

а 

3.  Етилов алокохол  96%, чза (литри) Етилов алокохол (96%), чза (литри) Минимално 

изискване 

Съответств

а 

4.  Спирт за горене  л Спирт за горене, л Минимално 

изискване 

Съответств

а 

5.  Метилов алкохол  ч.з.а., 1L Метилов алкохол ч.з.а. 1L Минимално 

изискване 

Съответств

а 

6.  Метилов алкохол  Метилов алкохол Минимално 

изискване 

Съответств

а 



№ Реагент 
Стойности на техническите 

параметри (спецификации) 

Предложение на участника за 

стойности за техническите 

параметри 

Изисквания 

и точки за 

параметрите

, които се 

оценяват 

количествен

о 

Съответст

вие на 

офертата с 

участника 

с 

изисквани

ята на 

възложите

ля 

7.  Хлороформ  ч.з.а. , 1L Хлороформ, ч.з.а. 1L Минимално 

изискване 

Съответств

а 

8.  Диетилов етер  Бут. по 1 л Диетилов етер (бут по 1 л) Минимално 

изискване 

Съответств

а 

9.  Петролев етер  ч.з.а. , 1L Петролев етер ч.з.а. 1L Минимално 

изискване 

Съответств

а 

10.  Petroleum Ether  boiling range 40-60,  2.5L Petroleum Ether (boiling range 40-60)  

2.5L 

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

11.  Хексан  ч.з.а. 1L Хексан ч.з.а. 1L Минимално 

изискване 

Съответств

а 

12.  N,N-диметил 

формамид   

2,5 l N,N-диметил формамид - 2,5 l Минимално 

изискване 

Съответств

а 

13.  Diethyl amine,  1L Diethyl amine, 1L Минимално 

изискване 

Съответств

а 

14.  Изобутанол,  ХЧ Изобутанол, ХЧ Минимално 

изискване 

Съответств

а 

 

                       По обособена позиция № 3 икономически най-изгодната оферта се определя само  по критерий  „най-ниска цена”. 

Участникът се допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура и може да бъде отворена ценовата му оферта. 

 

 

 

 

1.4 Участникът е представил Техническо предложение за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 - Органични разтворители с висока чистота 

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие 

с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на 

предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни  след получаване на заявка от Възложителя. В техническото 



предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на 

дружеството. 

  Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в 

предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото 

предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу 

таблица: 

 

№ Реагент 
Стойности на техническите 

параметри (спецификации) 

Предложение на участника за 

стойности за техническите 

параметри 

Изисквания 

и точки за 

параметрите

, които се 

оценяват 

количествен

о 

Съответст

вие на 

офертата с 

участника 

с 

изисквани

ята на 

възложите

ля 

1.  

Dichloromethane,  

Chromasolv, For HPLC (≥99.8%),  

Contains amylene as stabilizer, 2.5 л. 

Dichloromethane, Chromasolv, For 

HPLC (≥99.8%),  Contains amylene as 

stabilizer, 2.5 л. 

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

2.  Petroleum ether,  ACS reagent, reag. ISO, low boiling 

point hydrogen treated naphtha, bp 40-

60 °C (≥90%), 2.5 л.   

Petroleum ether, ACS reagent, reag. 

ISO, low boiling point hydrogen treated 

naphtha, bp 40-60 °C (≥90%), 2.5 л.   

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

3.  Diethyl ether  Puriss. p.a., contains BHTas inhibitor, 

ACS Reagent, Reag. ISO,Reag. Ph. 

Eur., (≥99.8%), 2.5 л. 

Diethyl ether Puriss. p.a., contains 

BHTas inhibitor, ACS Reagent, Reag. 

ISO,Reag. Ph. Eur., (≥99.8%), 2.5 л. 

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

4.  Methanol,  for HPLC, ≥99.9%  2.5 л. Methanol, for HPLC, ≥99.9%  2.5 л. Минимално 

изискване 

Съответств

а 

5.  1-Methyl-2-

pyrrolidinone,  

For HPLC, (≥99%), 1 л. 1-Methyl-2-pyrrolidinone, For HPLC, 

(≥99%), 1 л. 

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

6.  Метанол  HPLC Gradient grade, 2,5 L 

(градиентна чистота за HPLC, 

HiPerSolv Chromanorm) 

Метанол HPLC Gradient grade, 2,5 L 

(градиентна чистота за HPLC, 

HiPerSolv Chromanorm) 

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

7.  Ацетонитрил  Super Gr. Grade HPLC, 2,5 L 

(суперградиентна чистота за HPLC, 

HiPerSolv Chromanorm) 

Ацетонитрил Super Gr. Grade HPLC, 

2,5 L (суперградиентна чистота за 

HPLC, HiPerSolv Chromanorm) 

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

8.  Ацетон,  HPLC grade, 2,5 л. Ацетон, HPLC grade, 2,5 л. Минимално 

изискване 

Съответств

а 



№ Реагент 
Стойности на техническите 

параметри (спецификации) 

Предложение на участника за 

стойности за техническите 

параметри 

Изисквания 

и точки за 

параметрите

, които се 

оценяват 

количествен

о 

Съответст

вие на 

офертата с 

участника 

с 

изисквани

ята на 

възложите

ля 

9.  Метилов алкохол,  HPLC-2,5 литра Метилов алкохол, HPLC-2,5 литра Минимално 

изискване 

Съответств

а 

10.  Dimethyl Sulfoxide, 

anhydrous,  

≥99.9%, , CAS 67-68-5) 1 л Dimethyl Sulfoxide, anhydrous, 

≥99.9%, , CAS 67-68-5) 1 л 

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

11.  Diethyl Ether  (puriss., 99.5% by GC, 2.5L) Diethyl Ether (puriss., 99.5% by GC, 

2.5L) 

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

12.  Dichloromethane  (puriss. p.a., 99.9% by GC, 2.5L) Dichloromethane (puriss. p.a., 99.9% 

by GC, 2.5L) 

Минимално 

изискване 

Съответств

а                                                 

 

                        По обособена позиция № 4 икономически най-изгодната оферта се определя само  по критерий  „най-ниска цена”. 

Участникът се допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура и може да бъде отворена ценовата му оферта. 

 

 

1.5 Участникът е представил Техническо предложение за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 - Реагенти (химикали) със специфично 

предназначение 

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие 

с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на 

предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни  след получаване на заявка от Възложителя. В техническото 

предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на 

дружеството. 

  Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в 

предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото 

предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу 

таблица: 

 



№ Реагент 
Стойности на техническите 

параметри (спецификации) 

Предложение на участника за 

стойности за техническите 

параметри 

Изисквани

я и точки 

за 

параметри

те, които се 

оценяват 

количестве

но 

Съответств

ие на 

офертата с 

участника с 

изисквания

та на 

възложител

я 

1.  TRIETHANOLA

MINE  

>=99.0% (GC) , 100ML TRIETHANOLAMINE >=99.0% 

(GC) , 100ML 

Минимално 

изискване 

Съответства 

2.  DIETHYLENETR

IAMINE-

PENTAACETIC 

ACID 

FOR COMPLEXOMETRY puriss. 

p.a., for complexometry, >=99.0% 

(KT), 100G-F 

DIETHYLENETRIAMINE-

PENTAACETIC ACID, FOR 

COMPLEXOMETRY puriss. p.a., 

for complexometry, >=99.0% (KT), 

100G-F 

Минимално 

изискване 

Съответства 

3.  Perdrogen 

(Hydrogen 

peroxide)  

30% by weight, R.G., 1 l Perdrogen (Hydrogen peroxide) 

30% by weight, R.G., 1 l 

Минимално 

изискване 

Съответства 

4.  NBT ( p-Nitro-

Blue tetrazolium 

chloride, p-

Nitrotetrazolium 

blue, NBT, Nitro 

BT) 

 NBT ( p-Nitro-Blue tetrazolium 

chloride, p-Nitrotetrazolium 

blue, NBT, Nitro BT), 2 г. 

Минимално 

изискване 

Съответства 

5.  2-(4-Iodophenyl)-

3- (4-nitro 

phenyl)-5-phenyl-

2H-tetrazolium 

chloride   

1 g 2-(4-Iodophenyl)-3- (4-nitro 

phenyl)-5-phenyl-2H-tetrazolium 

chloride - 1 g 

Минимално 

изискване 

Съответства 

6.  2-Methoxyphenol,  25 мл 2-Methoxyphenol, 25 мл Минимално 

изискване 

Съответства 

7.  2,2-Diphenyl-1-

picrylhydrazyl  

 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl , 1 г.    Минимално 

изискване 

Съответства 

8.  2,2'-azino-bis(3-

ethylbenzothiazoli

ne-6-sulphonic 

acid)  

1 гр 2,2'-azino-bis(3-

ethylbenzothiazoline-6-sulphonic 

acid)- 1 гр 

Минимално 

изискване 

Съответства 



9.  Trifluoroacetic 

acid  

For HPLC, (≥99%), 100 мл. Trifluoroacetic acid, For HPLC, 

(≥99%), 100 мл. 

Минимално 

изискване 

Съответства 

10.  (R)-(+)-2-Methyl-

CBS-

oxazaborolidine  

1 грам (R)-(+)-2-Methyl-CBS-

oxazaborolidine (оп. 1 грам) 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.  (S)-(-)-2-Methyl-

CBS-

oxazaborolidine  

1 грам (S)-(-)-2-Methyl-CBS-

oxazaborolidine ( оп. 1 грам) 

Минимално 

изискване 

Съответства 

12.  2-Nitrobenzoyl 

chloride  

25 грама 2-Nitrobenzoyl chloride (25 грама) Минимално 

изискване 

Съответства 

13.  L-Selectride®  100 mL, 1.0M in THF L-Selectride® (100 mL, 1.0 M in 

THF) 

Минимално 

изискване 

Съответства 

14.  2,4,6-Tris(2-

pyridyl)-s-triazine,  

for spectrophotometric det. (of Fe), 

≥98%, 5 g 

2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine, for 

spectrophotometric det. (of Fe), 

≥98%, 5 g 

Минимално 

изискване 

Съответства 

15.  Neocuproine 

≥98% Synonym: 

2,9-Dimethyl-

1,10-

phenanthroline,  

5g Neocuproine ≥98% Synonym: 2,9-

Dimethyl-1,10-phenanthroline, 5g 

Минимално 

изискване 

Съответства 

16.  Ruthenium(II) 

chloride 

hexaammoniate 

CAS 15305-72-3, 

> 99%; 1 г. Ruthenium(II) chloride 

hexaammoniate > 99%; CAS 

15305-72-3, 1 г. 

Минимално 

изискване 

Съответства 

17.  Hexaammineruthe

nium(III) chloride 

CAS 14282-91-8  

>98%; 1 г. Hexaammineruthenium(III) 

chloride >98%; CAS 14282-91-8, 1 

г. 

Минимално 

изискване 

Съответства 

18.  Tetraethylammoni

um chloride, CAS 

1112-67-0;  

>=98%; 100  г. Tetraethylammonium chloride, 

>=98%;  CAS 1112-67-0; 100  г. 

Минимално 

изискване 

Съответства 

19.  Полимерна 

суспензия 

Nafion® 

perfluorinated 

resin solution  

5 wt. % in lower aliphatic alcohols 

and water, contains 15-20% water 

Synonym: Nafion 1100EW, 25 мл. 

Полимерна суспензия Nafion® 

perfluorinated resin solution, 5 wt. 

% in lower aliphatic alcohols and 

water, contains 15-20% water 

Synonym: Nafion 1100EW, оп. 25 

мл.  

Минимално 

изискване 

Съответства 



20.  Полимерна 

суспензия 

Nafion® 117  

solution , ~5% in a mixture of 

lower aliphatic alcohols and water , 

25 ml 

Полимерна суспензия Nafion® 

117 solution , ~5% in a mixture of 

lower aliphatic alcohols and water  

- оп. 25 ml 

Минимално 

изискване 

Съответства 

21.  Полимерна 

суспензия 

Nafion® 

perfluorinated 

resin,  

aqueous dispersion ; 10 wt. % in 

H2O, eq. wt. 1,100; Synonym: 

Nafion® DE 1021  - 25 ml 

Полимерна суспензия Nafion® 

perfluorinated resin, aqueous 

dispersion ; 10 wt. % in H2O, eq. 

wt. 1,100; Synonym: Nafion® DE 

1021  - оп. 25 ml 

Минимално 

изискване 

Съответства 

22.  Натриев 

триполифосфат  

500 g/опаковка Натриев триполифосфат – оп. 

500 g 

Минимално 

изискване 

Съответства 

23.  Глутаров алдехид  25% воден разтвор - 500 

ml/опаковка 

Глутаров алдехид 25% воден 

разтвор – оп. 500 ml 

Минимално 

изискване 

Съответства 

24.  Хидроксипропил 

метилцелулоза,  

100 g/опаковка Хидроксипропил метилцелулоза, 

оп. 100 g 

Минимално 

изискване 

Съответства 

25.  Нишесте 

водоразтворимо  

250 g/опаковка Нишесте водоразтворимо – оп. 

250 g 

Минимално 

изискване 

Съответства 

26.  Водоразтворим 

хитозан  

от гъби -1 kg Водоразтворим хитозан от гъби –

оп. 1 kg 

Минимално 

изискване 

Съответства 

27.  Високомолекулен 

хитозан -  

50 g/опаковка Високомолекулен хитозан – оп. 

50 g 

Минимално 

изискване 

Съответства 

28.  Нискомолекулен 

хитозан -  

250 g/опаковка Нискомолекулен хитозан – оп. 

250 g 

Минимално 

изискване 

Съответства 

29.  Натриев алгинат  среден вискозитет - 100 

g/опаковка 

Натриев алгинат среден 

вискозитет – оп. 100 g 

Минимално 

изискване 

Съответства 

30.  Сребърни 

наночастици  

с диаметър 40nm;  референтeн 

материал; наночастиците да 

бъдат в разтвор/ суспензия 

(концентрацията може да варира, 

но трябва да е точно установена) 

стабилизирани с цитратен буфер;  

обем 25 mL 

Сребърни наночастици с 

диаметър 40nm 

Минимално 

изискване 

Съответства 

31.  Сребърни 

наночастици  

с диаметър 60nm;  референтeн 

материал; наночастиците да 

бъдат в разтвор/ суспензия 

(концентрацията може да варира, 

но трябва да е точно установена) 

Сребърни наночастици с 

диаметър 60nm 

Минимално 

изискване 

Съответства 



 

 

 

 

 

 Техническото предложение на участника „ЛАБИМЕКС“ АД за обособена позиция № 5 не съответства на минималните технически изисквания на 

възложителя. В подпозиции 33 и 34 изискването на възложителя е наночастиците да бъдат в разтвор/суспензия, като концентрацията може да варира, но 

трябва да е точно установена, видно и от публикуваното разяснение на възложителя в раздела за тази обществена поръчка от дата 18.05.2020г. 

Предложението на участника не отговаря на поставените изисквания за посочените реагенти, част от обособената позиция, поради което следва да бъде 

предложен за отстраняване. 

 Комисията приема, че офертата на участника „ЛАБИМЕКС“ АД за обособена позиция № 5 е неподходяща, тъй като горецитираните консумативи, 

посочени в техническата спецификация, не се съдържат в техническото предложение на участника. С оглед на горното комисията предлага участника за 

отстраняване от процедурата по обособената позиция. 

 

 

 

 

стабилизирани с цитратен буфер;  

обем 25 mL 

32.  Сребърни 

наночастици  

с диаметър 80nm;  референтeн 

материал; наночастиците да 

бъдат в разтвор/ суспензия 

(концентрацията може да варира, 

но трябва да е точно установена) 

стабилизирани с цитратен буфер;  

обем 25 mL 

Сребърни наночастици с 

диаметър 80nm 

Минимално 

изискване 

Съответства 

33.  Сребърни 

наночастици  

с диаметър 100nm;  референтeн 

материал; наночастиците да 

бъдат в разтвор/ суспензия 

(концентрацията може да варира, 

но трябва да е точно установена) 

стабилизирани с цитратен буфер;  

обем 25 mL 

Сребърни наночастици с 

диаметър 100nm 

Минимално 

изискване 

Съответства 

34.  Titanium(IV) 

oxide,  

brookite nanopowder; размер на 

частиците 100nm  и 150 nm; 

референтeн материал; 

наночастиците да бъдат в 

разтвор/ суспензия 

Titanium(IV) oxide, brookite 

nanopowder,  оп. 5 g 

Минимално 

изискване 

Не 

съответства 

35.  Силициев 

диоксид  

наночастици 100 nm; референтeн 

материал; наночастиците да 

бъдат във воден  разтвор/ 

суспензия 

Силициев диоксид наночастици 

100 nm, оп. 10 g 

Минимално 

изискване 

Не 

съответства 



7.ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА „ФИЛЛАБ“ ЕООД 

 

1.1 Участникът е представил Техническо предложение за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - Неорганични реагенти (химикали) с общо 

предназначение 

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие 

с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на 

предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни  след получаване на заявка от Възложителя. В техническото 

предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на 

дружеството. 

  Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в 

предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото 

предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу 

таблица: 

№ Реагент 
Стойности на техническите 

параметри (спецификации) 

Предложение на участника за 

стойности за техническите 

параметри 

Изисквания 

и точки за 

параметрите

, които се 

оценяват 

количествен

о 

Съответст

вие на 

офертата с 

участника 

с 

изисквани

ята на 

възложите

ля 

1.  Calcium chloride 

dihydrate  

ACS reagent, 25G Calcium chloride dihydrate, ACS 

reagent, 25G 

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

2.  CaCL2,  0,500 kg CaCL2 , 0,500 kg Минимално 

изискване 

Съответств

а 

3.  МgSO4X7H2O,  1 kg МgSO4X7H2O, 1 kg Минимално 

изискване 

Съответств

а 

4.  КАЛИЕВ 

ДИХИДРОГЕН 

ФОСФАТ,  

чза, 1480, 1 kg КАЛИЕВ ДИХИДРОГЕН ФОСФАТ, 

чза, 1480, 1 kg 

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

5.  калиев сулфат  1 kg калиев сулфат, 1 kg Минимално 

изискване 

Съответств

а 

6.  КCl  500 g КCl, 500 g Минимално 

изискване 

Съответств

а 



№ Реагент 
Стойности на техническите 

параметри (спецификации) 

Предложение на участника за 

стойности за техническите 

параметри 

Изисквания 

и точки за 

параметрите

, които се 

оценяват 

количествен

о 

Съответст

вие на 

офертата с 

участника 

с 

изисквани

ята на 

възложите

ля 

7.  NaCl 1 kg NaCl, 1 kg Минимално 

изискване 

Съответств

а 

8.  Натриев 

дихидрогенфосфат 

дихидрат 

 Натриев дихидрогенфосфат 

дихидрат 

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

9.  ди-Натриев 

хидрогенфосфат 

додекахидрат 

 ди-Натриев хидрогенфосфат 

додекахидрат 

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

10.  K3[Fe(CN)6],  p.a. > 98%, 100 g K3[Fe(CN)6], p.a. > 98%, 100 g Минимално 

изискване 

Съответств

а 

11.  Copper(II) chloride 

dihydrate 

ACS reagent, ≥99.0%, 100 g Copper(II) chloride dihydrate, ACS 

reagent, ≥99.0%, 100 g 

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

12.  Zinc Oxide 99.9%, 100 g Zinc Oxide (99.9%, 100 g) Минимално 

изискване 

Съответств

а 

13.  1M Na OH  1M Na OH Минимално 

изискване 

Съответств

а 

14.  Натриева основа  кг Натриева основа, кг Минимално 

изискване 

Съответств

а 

15.  Солна киселина  л Солна киселина, л Минимално 

изискване 

Съответств

а 

16.  Солна киселина  36%, чиста Солна киселина, 36%, чиста Минимално 

изискване 

Съответств

а 

17.  ВОДОРОДЕН 

ПЕРОКСИД  

30%, 1 л ВОДОРОДЕН ПЕРОКСИД, 30%, 1 л Минимално 

изискване 

Съответств

а 

18.  Буфер за 

калибриране (4 pH)  

1000 мл Буфер за калибриране (4 pH) 1000 мл Минимално 

изискване 

Съответств

а 

19.  Буфер за 

калибриране (7 pH)  

1000 мл Буфер за калибриране (7 pH) 1000 мл Минимално 

изискване 

Съответств

а 



№ Реагент 
Стойности на техническите 

параметри (спецификации) 

Предложение на участника за 

стойности за техническите 

параметри 

Изисквания 

и точки за 

параметрите

, които се 

оценяват 

количествен

о 

Съответст

вие на 

офертата с 

участника 

с 

изисквани

ята на 

възложите

ля 

20.  Буфер за 

калибриране (10 

pH)  

1000 мл Буфер за калибриране (10 pH) 1000 

мл 

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

 

                        По обособена позиция № 1 икономически най-изгодната оферта се определя само  по критерий  „най-ниска цена”. 

Участникът се допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура и може да бъде отворена ценовата му оферта. 

 

1.2 Участникът е представил Техническо предложение за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - Органични разтворители 

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие 

с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на 

предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни  след получаване на заявка от Възложителя. В техническото 

предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на 

дружеството. 

  Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в 

предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото 

предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу 

таблица: 

№ Реагент 
Стойности на техническите 

параметри (спецификации) 

Предложение на участника за 

стойности за техническите 

параметри 

Изисквания 

и точки за 

параметрите

, които се 

оценяват 

количествен

о 

Съответств

ие на 

офертата с 

участника с 

изисквания

та на 

възложител

я 

1.  Ацетон бут. по 1 л Ацетон , (бут. по 1 л) Минимално 

изискване 

Съответства 



№ Реагент 
Стойности на техническите 

параметри (спецификации) 

Предложение на участника за 

стойности за техническите 

параметри 

Изисквания 

и точки за 

параметрите

, които се 

оценяват 

количествен

о 

Съответств

ие на 

офертата с 

участника с 

изисквания

та на 

възложител

я 

2.  Ацетон  чист,  1L Ацетон, чист,  1L Минимално 

изискване 

Съответства 

3.  Етилов алокохол  96%, чза (литри) Етилов алокохол (96%), чза (литри) Минимално 

изискване 

Съответства 

4.  Спирт за горене л Спирт за горене, л  Минимално 

изискване 

Съответства 

5.  Метилов алкохол  ч.з.а., 1L Метилов алкохол ч.з.а. ,  1L Минимално 

изискване 

Съответства 

6.  Метилов алкохол  Метилов алкохол Минимално 

изискване 

Съответства 

7.  Хлороформ  ч.з.а. , 1L Хлороформ, ч.з.а. 1L Минимално 

изискване 

Съответства 

8.  Диетилов етер  Бут. по 1 л Диетилов етер, (бут по 1 л) Минимално 

изискване 

Съответства 

9.  Петролев етер  ч.з.а. , 1L Петролев етер ч.з.а., 1L Минимално 

изискване 

Съответства 

10.  Petroleum Ether  boiling range 40-60,  2.5L Petroleum Ether (boiling range 40-60), 

2.5L 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.  Хексан  ч.з.а. 1L Хексан ч.з.а.,  1L Минимално 

изискване 

Съответства 

12.  N,N-диметил 

формамид   

2,5 l N,N-диметил формамид - 2,5 l Минимално 

изискване 

Съответства 

13.  Diethyl amine,  1L Diethyl amine,  1L Минимално 

изискване 

Съответства 

14.  Изобутанол,  ХЧ Изобутанол, ХЧ Минимално 

изискване 

Съответства 

 

                        По обособена позиция № 3 икономически най-изгодната оферта се определя само  по критерий  „най-ниска цена”. 

Участникът се допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура и може да бъде отворена ценовата му оферта. 



 

 

1.3 Участникът е представил Техническо предложение за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 - Органични разтворители с висока чистота 

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за 

съответствие с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически 

параметри на предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни  след получаване на заявка от 

Възложителя. В техническото предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано 

от участника и е положен печат на дружеството. 

  Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в 

предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото 

предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу 

таблица: 

№ Реагент 
Стойности на техническите 

параметри (спецификации) 

Предложение на участника за 

стойности за техническите 

параметри 

Изисквания 

и точки за 

параметрите

, които се 

оценяват 

количествен

о 

Съответств

ие на 

офертата с 

участника с 

изисквания

та на 

възложител

я 

1.  

Dichloromethane,  

Chromasolv, For HPLC (≥99.8%),  

Contains amylene as stabilizer, 2.5 л. 

Dichloromethane, Chromasolv, For 

HPLC (≥99.8%),  Contains amylene as 

stabilizer, 2.5 л. 

Минимално 

изискване 

Съответства 

2.  Petroleum ether,  ACS reagent, reag. ISO, low boiling 

point hydrogen treated naphtha, bp 40-

60 °C (≥90%), 2.5 л.   

Petroleum ether, ACS reagent, reag. 

ISO, low boiling point hydrogen treated 

naphtha, bp 40-60 °C (≥90%), 2.5 л.   

Минимално 

изискване 

Съответства 

3.  Diethyl ether  Puriss. p.a., contains BHTas inhibitor, 

ACS Reagent, Reag. ISO,Reag. Ph. 

Eur., (≥99.8%), 2.5 л. 

Diethyl ether Puriss. p.a., contains 

BHTas inhibitor, ACS Reagent, Reag. 

ISO,Reag. Ph. Eur., (≥99.8%), 2.5 л. 

Минимално 

изискване 

Съответства 

4.  Methanol,  for HPLC, ≥99.9%  2.5 л. Methanol, for HPLC, ≥99.9%  2.5 л. Минимално 

изискване 

Съответства 

5.  1-Methyl-2-

pyrrolidinone,  

For HPLC, (≥99%), 1 л. 1-Methyl-2-pyrrolidinone, For HPLC, 

(≥99%), 1 л. 

Минимално 

изискване 

Съответства 

6.  Метанол  HPLC Gradient grade, 2,5 L 

(градиентна чистота за HPLC, 

HiPerSolv Chromanorm) 

Метанол HPLC Gradient grade, 2,5 L 

(градиентна чистота за HPLC, 

HiPerSolv Chromanorm) 

Минимално 

изискване 

Съответства 



№ Реагент 
Стойности на техническите 

параметри (спецификации) 

Предложение на участника за 

стойности за техническите 

параметри 

Изисквания 

и точки за 

параметрите

, които се 

оценяват 

количествен

о 

Съответств

ие на 

офертата с 

участника с 

изисквания

та на 

възложител

я 

7.  Ацетонитрил  Super Gr. Grade HPLC, 2,5 L 

(суперградиентна чистота за HPLC, 

HiPerSolv Chromanorm) 

Ацетонитрил Super Gr. Grade HPLC, 

2,5 L (суперградиентна чистота за 

HPLC, HiPerSolv Chromanorm) 

Минимално 

изискване 

Съответства 

8.  Ацетон,  HPLC grade, 2,5 л. Ацетон, HPLC grade, 2,5 л. Минимално 

изискване 

Съответства 

9.  Метилов алкохол,  HPLC-2,5 литра Метилов алкохол, HPLC-2,5 литра Минимално 

изискване 

Съответства 

10.  Dimethyl Sulfoxide, 

anhydrous,  

≥99.9%, , CAS 67-68-5) 1 л Dimethyl Sulfoxide, anhydrous, 

≥99.9%, , CAS 67-68-5) 1 л 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.  Diethyl Ether  (puriss., 99.5% by GC, 2.5L) Diethyl Ether (puriss., 99.5% by GC, 

2.5L) 

Минимално 

изискване 

Съответства 

12.  Dichloromethane  (puriss. p.a., 99.9% by GC, 2.5L) Dichloromethane (puriss. p.a., 99.9% 

by GC, 2.5L) 

Минимално 

изискване 

Съответства                                                 

 

                        По обособена позиция № 4 икономически най-изгодната оферта се определя само  по критерий  „най-ниска цена”. 

Участникът се допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура и може да бъде отворена ценовата му оферта. 

 

1.4 Участникът е представил Техническо предложение за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11 - Консумативи с общо предназначение 

(лабораторна стъклария, пластмасови консумативи и др.) 

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за 

съответствие с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически 

параметри на предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни  след получаване на заявка от 

Възложителя. В техническото предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано 

от участника и е положен печат на дружеството. 

  Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в 

предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото 

предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу 

таблица: 



№ 
Стойности на техническите параметри 

(спецификации) 
Количество 

Предложение на участника за 

стойности за техническите 

параметри 

Изисквания и 

точки за 

параметрите, които 

се оценяват 

количествено 

Съответствие на 

офертата на 

участника с 

изискванията на 

възложителя 

11.1. 

Центрофужни епруветки, капачка на 

винт, с основа, полипропилен, 30х120 

мм., 50 мл (50 бр. /опаковка) 40 

Центрофужни епруветки, капачка на 

винт, с основа, полипропилен, 30х120 

мм., 50 мл (50 бр. /опаковка) 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.2. 

стерилни полипропиленови конични 

центрофужни епруветки 50 mL, с капак, 

с повърхност за надписване. 400 

стерилни полипропиленови конични 

центрофужни епруветки 50 mL, с 

капак, с повърхност за надписване. 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.3. 

стерилни полипропиленови конични 

центрофужни епруветки 15 mL, с капак, 

с повърхност за надписване. 400 

стерилни полипропиленови конични 

центрофужни епруветки 15 mL, с 

капак, с повърхност за надписване 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.4. 

ЕПРУВЕТКИ 15 мл.полипропилен - с 

винтова капачка тип “Falкon”-

нестерилни 150 бр. 8 

ЕПРУВЕТКИ 15 мл.полипропилен - с 

винтова капачка тип “Falкon”-

нестерилни 150 бр. 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.5. 

Цилиндрични епрувертки с винтова 

капачка, стерилни, ПВЦ, опаковани по 

единично 750 бр./оп 8 

Цилиндрични епрувертки с винтова 

капачка, стерилни, ПВЦ, опаковани по 

единично 750 бр./оп 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.6. 
Уринови контейнери, нестерилни, 500 

бр. в опаковка 2 

Уринови контейнери, нестерилни, 500 

бр. в опаковка 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.7. 
Пластмасови контейнери за проби, 

стерилни, с обем 40 ml 40 

Пластмасови контейнери за проби, 

стерилни, с обем 40 ml 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.8. 
Пластмасови контейнери за проби, 

нестерилни, с обем 40 ml 100 

Пластмасови контейнери за проби, 

нестерилни, с обем 40 ml 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.9. 
микропепруветки за PCR  0.5 мл с 

плоска капачка, 1000 бр/оп. 2 

микропепруветки за PCR  0.5 мл с 

плоска капачка, 1000 бр/оп. 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.10. 
Микроцентрофужни епруветки, 

прозрачни  -1,5 мл -500 бр./оп. 2 

Микроцентрофужни епруветки, 

прозрачни  -1,5 мл -500 бр./оп. 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.11. 
Микроцентрофужни епруветки, 

прозрачни  -2,0 мл -500 бр./оп. 2 

Микроцентрофужни епруветки, 

прозрачни  -2,0 мл -500 бр./оп. 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.12. 

спектрофотометрични кювети, 

полистирен-macro, 2,5-4,5 мл, 100 mm 

path length, 100 броя в опаковка 8 

спектрофотометрични кювети, 

полистирен-macro, 2,5-4,5 мл, 100 mm 

path length, 100 броя в опаковка 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.13. 
Кювети за спектрофотометър – за 

еднократна употреба -обем 2,5 мл., 4 

Кювети за спектрофотометър – за 

еднократна употреба -обем 2,5 мл., 

Минимално 

изискване 

Съответства 



размери 12,5 x 12,5 x 45 мм, материал 

полиметил метакрилат (PMMA) 100 

бр./оп 

размери 12,5 x 12,5 x 45 мм, материал 

полиметил метакрилат (PMMA) 100 

бр./оп 

11.14. 

спектрофотометрични кювети, 

полистирен, semi-micro, 1,5-3,0 мл, 100 

mm path length, 100 броя в опаковка 8 

спектрофотометрични кювети, 

полистирен, semi-micro, 1,5-3,0 мл, 100 

mm path length, 100 броя в опаковка 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.15. 

Кювети за спектрофотометър – за 

еднократна употреба - обем 1,5 мл., 

размери 12,5 x 12,5 x 45 мм, материал 

полиметил метакрилат (PMMA) 4 

Кювети за спектрофотометър – за 

еднократна употреба - обем 1,5 мл., 

размери 12,5 x 12,5 x 45 мм, материал 

полиметил метакрилат (PMMA) 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.16. Накрайници за пипети жълти, оп 
4 

Накрайници за пипети жълти, оп 
Минимално 

изискване 

Съответства 

11.17. 
Накрайници,200 µл, жълти, универсални 

,стерилни, 96 бр. в кутия C 
80 

Накрайници,200 µл, жълти, 

универсални, стерилни, 96 бр. в кутия 

C 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.18. 

Накрайници за автоматични пипети - 

свободни от РНК-ази, ДНК-ази и 

пирогени, от 1-200 µL, жълти, 1000 

бр./оп. 12 

Накрайници за автоматични пипети - 

свободни от РНК-ази, ДНК-ази и 

пирогени, от 1-200 µL, жълти, 1000 

бр./оп. 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.19. Накрайници за пипети сини, оп 
4 

Накрайници за пипети сини, оп 
Минимално 

изискване 

Съответства 

11.20. 

Накрайници за автоматични пипети - 

свободни от РНК-ази, ДНК-ази и 

пирогени, 100-1000 µL, сини, 1000 бр./оп 
12 

Накрайници за автоматични пипети - 

свободни от РНК-ази, ДНК-ази и 

пирогени, 100-1000 µL, сини, 1000 

бр./оп 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.21. 
Плаки за тъканни култури 96-ямкови, 

стерилни 40 

Плаки за тъканни култури 96-ямкови, 

стерилни 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.22. 

полистиренови стерилни 96-ямкови 

плаки за клетъчни култури, единично 

опаковани, с плоско дъно и капак, 

повърхност за надпис. 600 

полистиренови стерилни 96-ямкови 

плаки за клетъчни култури, единично 

опаковани, с плоско дъно и капак, 

повърхност за надпис. 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.23. Лопатки - мерителни от РР 10 мл 
10 

Лопатки - мерителни от РР 10 мл 
Минимално 

изискване 

Съответства 

11.24. 
тегловни ладийки –полипропилен, 

антистатични, бели, 100 мл (100 бр/оп.) 
2 

тегловни ладийки –полипропилен, 

антистатични, бели, 100 мл (100 

бр/оп.) 

Минимално 

изискване 

Съответства 



11.25. 
тегловни ладийки - полипропилен, 

антистатични, бели, 30 мл (100 бр. /оп.) 
2 

тегловни ладийки - полипропилен, 

антистатични, бели, 30 мл (100 бр. 

/оп.) 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.26. Пипета "Пастьор" - полиетилен (РЕ) 1 мл 
200 

Пипета "Пастьор" - полиетилен (РЕ) 1 

мл 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.27. Статив за епруветки "Епендорф" 
2 

Статив за епруветки "Епендорф" 
Минимално 

изискване 

Съответства 

11.28. 
Държател за бюрети от полипропилен - 

за 2 бюрети 4 

Държател за бюрети от полипропилен 

- за 2 бюрети 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.29. 
ФУНИЯ - обикновенна от 

полипропилен, t до 121о С-d=50 мм. 8 бр. 

ФУНИЯ - обикновенна от 

полипропилен, t до 121о С-d=50 мм. 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.30. Предпазни очила - химически 
4 

Предпазни очила - химически 
Минимално 

изискване 

Съответства 

11.31. ръкавици Нитрилни – М размер 
6 

ръкавици Нитрилни – М размер 
Минимално 

изискване 

Съответства 

11.32. Ръкавици , нитрилни, размер L 
2 

Ръкавици , нитрилни, размер L 
Минимално 

изискване 

Съответства 

11.33. ръкавици Латексови – М размер 
4 

ръкавици Латексови – М размер 
Минимално 

изискване 

Съответства 

11.34. Лъжичка - метална 200 мм 
4 

Лъжичка - метална 200 мм 
Минимално 

изискване 

Съответства 

11.35. Пинсета - метална 200 мм 
2 

Пинсета - метална 200 мм 
Минимално 

изискване 

Съответства 

11.36 Шпатула - метална, д. 150 мм., ш. 3 мм. 
10 

Шпатула - метална, д. 150 мм., ш. 3 

мм. 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.37. Шпатула - метална, д. 150 мм., ш. 6 мм. 
10 

Шпатула - метална, д. 150 мм., ш. 6 

мм. 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.38. 
Магнитна бъркалка с тефлоново 

покритие 6/25 мм 4 

Магнитна бъркалка с тефлоново 

покритие 6/25 мм 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.39. 
Магнитна бъркалка с тефлоново 

покритие, д. 6 мм., ш. 30 мм. 10 

Магнитна бъркалка с тефлоново 

покритие, д. 6 мм., ш. 30 мм. 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.40. 
Магнитна бъркалка с тефлоново 

покритие 8/50 мм 4 

Магнитна бъркалка с тефлоново 

покритие 8/50 мм 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.41. 
Магнитна бъркалка с тефлоново 

покритие, д. 8 мм., ш. 40 мм. 10 

Магнитна бъркалка с тефлоново 

покритие, д. 8 мм., ш. 40 мм. 

Минимално 

изискване 

Съответства 



11.42. лакмус ленти (не ролка) – pH – 0-14 
4 

лакмус ленти (не ролка) – pH – 0-14 Минимално 

изискване 

Съответства 

11.43. ленти за твърдост на водата (100 бр/оп.) 
6 

ленти за твърдост на водата (100 

бр/оп.) 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.44. ленти за нитрати и нитрити (общи) 
4 

ленти за нитрати и нитрити (общи) 
Минимално 

изискване 

Съответства 

11.45. 
Филтърна хартия (червена лента) за 

качествен анализ Ф110 4 бр. 

Филтърна хартия (червена лента) за 

качествен анализ Ф110 

Минимално 

изискване 

Съответства 

   
 Минимално 

изискване 

 

 ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ     

11.46. 
Фуния - делителна, крушовидна форма 

(обем - 500 мл) 8 

Фуния - делителна, крушовидна форма 

(обем - 500 мл) 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.47. 
Цилиндър - мерителен градуиран 

стъклен 1000 мл 2 

Цилиндър - мерителен градуиран 

стъклен 1000 мл 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.48. 

ЦИЛИНДЪР - мерителен, градуиран 

Клас А DIN 12 685-2 стъклена основа, 

висока форма със синя градуировка- 100 

ml. 6 бр. 

ЦИЛИНДЪР - мерителен, градуиран 

Клас А DIN 12 685-2 стъклена основа, 

висока форма със синя градуировка- 

100 ml. 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.49. Колба - мерителна /клас А/ 1000 мл 
4 

Колба - мерителна /клас А/ 1000 мл Минимално 

изискване 

Съответства 

11.50. 
КОЛБА - мерителна / Клас А /-250 мл. 

ISO 1042, DIN 12 664 4 бр. 

КОЛБА - мерителна / Клас А /-250 мл. 

ISO 1042, DIN 12 664 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.51. Мерителни колби 100 мл 
20 

Мерителни колби 100 мл Минимално 

изискване 

Съответства 

11.52. 
КОЛБА - мерителна / Клас А /-50 мл. 

ISO 1042, DIN 12 664 12 бр. 

КОЛБА - мерителна / Клас А /-50 мл. 

ISO 1042, DIN 12 664 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.53. 
КОЛБА - мерителна / Клас А /-25 мл. 

ISO 1042, DIN 12 664 12 бр. 

КОЛБА - мерителна / Клас А /-25 мл. 

ISO 1042, DIN 12 664 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.54. Колба – (за йодно число) 200 мл 
10 

Колба – (за йодно число) 200 мл 
Минимално 

изискване 

Съответства 

11.55. Колба -  (за йодно число) 500 мл 
10 

Колба -  (за йодно число) 500 мл 
Минимално 

изискване 

Съответства 

11.56. Чаша "Бехер" - ниска форма 1000 мл 
10 

Чаша "Бехер" - ниска форма 1000 мл 
Минимално 

изискване 

Съответства 



11.57. Чаша "Бехер" - ниска форма 400 мл 
10 

Чаша "Бехер" - ниска форма 400 мл 
Минимално 

изискване 

Съответства 

11.58. ЧАША “Бехер” - ниска форма-150 мл. 
20 бр. 

ЧАША “Бехер” - ниска форма-150 мл. 
Минимално 

изискване 

Съответства 

11.59. Бехерова чаша 100 мл 
20 

Бехерова чаша 100 мл 
Минимално 

изискване 

Съответства 

11.60. Чаша "Бехер" - ниска форма 100 мл 
10 

Чаша "Бехер" - ниска форма 100 мл 
Минимално 

изискване 

Съответства 

11.61. ЧАША “Бехер” - ниска форма-50 мл. 
20 бр. 

ЧАША “Бехер” - ниска форма-50 мл. 
Минимално 

изискване 

Съответства 

11.62. Бехерова чаша 25 мл 
10 

Бехерова чаша 25 мл 
Минимално 

изискване 

Съответства 

11.63. 
Бюрета "Микро" с извит кран (обем 2 мл 

и градуировка 0.01 мл) 2 

Бюрета "Микро" с извит кран (обем 2 

мл и градуировка 0.01 мл) 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.64. 
Бюрета "Микро" с извит кран (обем 5 мл 

и градуировка 0.02 мл) 2 

Бюрета "Микро" с извит кран (обем 5 

мл и градуировка 0.02 мл) 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.65. Бюрета с прав кран - Мор, 50 мл 
20 

Бюрета с прав кран - Мор, 50 мл 
Минимално 

изискване 

Съответства 

11.66. 

Хладник "Алин" - обратен с два шлифа 

(Дължина - 400 мм; диаметър - 24 мм; с 

шлиф, мм - 29/32) 4 

Хладник "Алин" - обратен с два 

шлифа (Дължина - 400 мм; диаметър - 

24 мм; с шлиф, мм - 29/32) 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.67. 
Ексикатор без кран с плоча - диаметър 

200 мм 2 

Ексикатор без кран с плоча - диаметър 

200 мм 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.68. 
Епруветки стъклени автоклавируеми с 

винтова капачка, 16/100, кашон 4 

Епруветки стъклени автоклавируеми с 

винтова капачка, 16/100, кашон 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.69. 
Епруветки стъклени автоклавируеми с 

винтова капачка, 16/120, кашон 4 

Епруветки стъклени автоклавируеми с 

винтова капачка, 16/120, кашон 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.70. 
реактивно шише, градуирано с винтова 

капачка, 250 мл 10 

реактивно шише, градуирано с 

винтова капачка, 250 мл 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.71. 
универсални стъклени контейнери с 

винт, 30 мл, 25х90 мм, 400 бр/оп 2 

универсални стъклени контейнери с 

винт, 30 мл, 25х90 мм, 400 бр/оп 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.72. Шишенца тип "Vials" - 20 мл, цвят бяло 
80 

Шишенца тип "Vials" - 20 мл, цвят 

бяло 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.73. Шишенца тип "Vials" - 20 мл, цвят тъмно 
40 

Шишенца тип "Vials" - 20 мл, цвят 

тъмно 

Минимално 

изискване 

Съответства 



11.74. Резил пипета 5 мл 
10 

Резил пипета 5 мл 
Минимално 

изискване 

Съответства 

11.75. Резил пипета 10 мл 
10 

Резил пипета 10 мл 
Минимално 

изискване 

Съответства 

11.76. Пипета “мор - резила”, обем 2 мл. 
4 

Пипета “мор - резила”, обем 2 мл. 
Минимално 

изискване 

Съответства 

11.77. Пипета “мор - резила”, обем 5 мл. 
4 

Пипета “мор - резила”, обем 5 мл. 
Минимално 

изискване 

Съответства 

11.78. Пипета “мор - резила”, обем 10 мл. 
8 

Пипета “мор - резила”, обем 10 мл. 
Минимално 

изискване 

Съответства 

11.79. Пипета "Мор - Резила" 20 мл 
4 

Пипета "Мор - Резила" 20 мл 
Минимално 

изискване 

Съответства 

11.80. Пипета, 2 mL 
10 

Пипета, 2 mL 
Минимално 

изискване 

Съответства 

11.81. Пипета, 5 mL 
10 

Пипета, 5 mL 
Минимално 

изискване 

Съответства 

11.82. Пипета, 10 mL 
4 

Пипета, 10 mL 
Минимално 

изискване 

Съответства 

11.83. 

стерилни пипети 5 мл, единично 

опаковани, с тесни върхове, 

непирогенни, без ДНК/РНК, без ДНК-

аза/РНК-аза. 1400 

стерилни пипети 5 мл, единично 

опаковани, с тесни върхове, 

непирогенни, без ДНК/РНК, без ДНК-

аза/РНК-аза. 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.84. 

стерилни пипети 10 мл, единично 

опаковани, с тесни върхове, 

непирогенни, без ДНК/РНК, без ДНК-

аза/РНК-аза. 1400 

стерилни пипети 10 мл, единично 

опаковани, с тесни върхове, 

непирогенни, без ДНК/РНК, без ДНК-

аза/РНК-аза. 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.85. Пипети “Пастьор” – стъклени, д. 150 мм. 
200 

Пипети “Пастьор” – стъклени, д. 150 

мм. 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.86. Петри-стерилни, 90 мм - 480 бр./оп 
8 

Петри-стерилни, 90 мм - 480 бр./оп 
Минимално 

изискване 

Съответства 

11.87. 

петрита за клетъчни култури, 60х15 мм, 

стерилни, непирогенни, без ДНК/РНК, 

без ДНК-аза/РНК-аза, повърхност за 

надпис. 400 

петрита за клетъчни култури, 60х15 

мм, стерилни, непирогенни, без 

ДНК/РНК, без ДНК-аза/РНК-аза, 

повърхност за надпис. 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.88. Блюдо "Петри" стъклено 150/25 мм 
10 

Блюдо "Петри" стъклено 150/25 мм 
Минимално 

изискване 

Съответства 



11.89. 
ПОКРИВНИ СТЪКЛА 18 х 18мм. 100 

бр. 20 к. 

ПОКРИВНИ СТЪКЛА 18 х 18мм. 100 

бр. 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.90. покривни стъкла, 24х60 100 бр./оп. 
20 

покривни стъкла, 24х60 100 бр./оп. 
Минимално 

изискване 

Съответства 

11.91. 
ПРЕДМЕТНИ СТЪКЛА  с матиран край 

76/26-50 бр. в кутия Deltalab 20 бр. 

ПРЕДМЕТНИ СТЪКЛА  с матиран 

край 76/26-50 бр. в кутия Deltalab 

Минимално 

изискване 

Съответства 

11.92. 
предметни стъкла Silver, двойно матиран 

край, шлифовани, 50 бр./оп., 26х76 мм) 
20 

предметни стъкла Silver, двойно 

матиран край, шлифовани, 50 бр./оп., 

26х76 мм) 

Минимално 

изискване 

Съответства 

                       По обособена позиция № 11 икономически най-изгодната оферта се определя само  по критерий  „най-ниска цена”. 

Участникът се допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура и може да бъде отворена ценовата му оферта. 

 

 

1.5 Участникът е представил Техническо предложение за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12 - Консумативи със специфично 

предназначение 

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие 

с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на 

предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни  след получаване на заявка от Възложителя. В техническото 

предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на 

дружеството. 

  Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в 

предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото 

предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу 

таблица: 

№ 

Стойности на техническите 

параметри 

(спецификации) 

Количеств

о 

Предложение на участника 

за стойности за 

техническите параметри 

Изисквания и точки 

за параметрите, които 

се оценяват 

количествено 

Съответствие на 

офертата на 

участника с 

изискванията на 

възложителя 

12.1. Agilent торч (плазмена 

горелка), кварцов за ICP 

7700, 2.5mm, кат. № G3280-

80053  

2 Agilent торч (плазмена 

горелка), кварцов за ICP 

7700, 2.5mm, кат. № G3280-

80053 

Минимално изискване Съответства 

12.2. "Easy-fit" плазмена горелка , 

съвместима с Agilent 

Thecnologies MP-AES 4200 

4 "Easy-fit" плазмена горелка, 

съвместима с Agilent 

Thecnologies MP-AES 4200 

Минимално изискване Съответства 



№ 

Стойности на техническите 

параметри 

(спецификации) 

Количеств

о 

Предложение на участника 

за стойности за 

техническите параметри 

Изисквания и точки 

за параметрите, които 

се оценяват 

количествено 

Съответствие на 

офертата на 

участника с 

изискванията на 

възложителя 

12.3. Плазмена горелка за 

радиално наблюдение, 

съвместима с ICP-OES 

Thermo Fisher iCAP 6300 

4 Плазмена горелка за 

радиално наблюдение, 

съвместима с ICP-OES 

Thermo Fisher iCAP 6300 

Минимално изискване Съответства 

12.4. ICP-MS skimer конус, Никел. 

Съвместим с Agilent 

Thecnologies модели 

77/78/7900 и 88/8900. За Ni 

sampler конус и за skimer 

основа от неръждаема 

стомана. Стандартен за x-

lens. 

4 ICP-MS skimer конус, Никел. 

Съвместим с Agilent 

Thecnologies модели 

77/78/7900 и 88/8900. За Ni 

sampler конус и за skimer 

основа от неръждаема 

стомана. Стандартен за x-

lens. 

Минимално изискване Съответства 

12.5. ICP-MS sampler конус, Никел. 

Съвместим с Agilent 

Thecnologies модели 

77/78/7900 и 88/8900. За Ni 

skimmer конус и основа за 

него от неръждаема стомана. 

Стандартен за x-lens. 

4 ICP-MS sampler конус, 

Никел. Съвместим с Agilent 

Thecnologies модели 

77/78/7900 и 88/8900. За Ni 

skimmer конус и основа за 

него от неръждаема стомана. 

Стандартен за x-lens. 

Минимално изискване Съответства 

12.6. Пулверизатор OneNeb series 

2, концентричен, съвместим с 

Agilent Thecnologies MP-AES 

4200 

2 Пулверизатор OneNeb series 

2, концентричен, съвместим 

с Agilent Thecnologies MP-

AES 4200 

Минимално изискване Съответства 

12.7. Небулайзер, тип Conical, 

боросиликатно стъкло, 

съвместим с ICP-OES Thermo 

Fisher iCAP 6300 

2 Небулайзер, тип Conical, 

боросиликатно стъкло, 

съвместим с ICP-OES 

Thermo Fisher iCAP 6300 

Минимално изискване Съответства 

12.8. Небулайзер, тип MicroMist, 

боросиликатно стъкло, кат. № 

G3266-65003 (ТЕАМ) 

2 Небулайзер, тип MicroMist, 

боросиликатно стъкло, кат. 

№ G3266-65003 (ТЕАМ) 

Минимално изискване Съответства 



№ 

Стойности на техническите 

параметри 

(спецификации) 

Количеств

о 

Предложение на участника 

за стойности за 

техническите параметри 

Изисквания и точки 

за параметрите, които 

се оценяват 

количествено 

Съответствие на 

офертата на 

участника с 

изискванията на 

възложителя 

12.9. Пулверизационна камера, 

съвместима с ICP-OES 

Thermo Fisher iCAP 6300 

2 Пулверизационна камера, 

съвместима с ICP-OES 

Thermo Fisher iCAP 6300 

Минимално изискване Съответства 

12.10. Масло за ротационна вакуум 

помпа, 3.8 лтр./опаковка  

2 Масло за ротационна вакуум 

помпа, 3.8 лтр./опаковка 

Минимално изискване Съответства 

12.11. Топчета от неръждаема 

стомана (диаметър 5 мм),  

200бр./оп., подходящи за 

използване със системи 

TissueLyser 

2 оп. Топчета от неръждаема 

стомана (диаметър 5 мм),  

200бр./оп., подходящи за 

използване със системи 

TissueLyser 

Минимално изискване Съответства 

12.12. Eheim Air Pomp 200 за 200 л - 

компресор за въздух в 

комплект с 2 метра шлаух и 2 

броя разпръсквател на въздух 

8 Eheim Air Pomp 200 за 200 л 

- компресор за въздух в 

комплект с 2 метра шлаух и 2 

броя разпръсквател на 

въздух 

Минимално изискване Съответства 

12.13. Помпа Вакуумна - метална с 

холендър 

2 Помпа Вакуумна - метална с 

холендър 

Минимално изискване Съответства 

12.14. пипети с променлив обем и 

ежектор 0.5 – 2.5 µl 

2 пипети с променлив обем и 

ежектор 0.5 – 2.5 µl 

Минимално изискване Съответства 

12.15. пипети с променлив обем и 

ежектор 0.5 – 10 µl 

2 пипети с променлив обем и 

ежектор 0.5 – 10 µl 

Минимално изискване Съответства 

12.16. пипети с променлив обем и 

ежектор 1000-10000 µl 

2 пипети с променлив обем и 

ежектор 1000-10000 µl 

Минимално изискване Съответства 

12.17. Автоматична пипета с 

променлив обем  10 –100 µl 

4 Автоматична пипета с 

променлив обем  10 –100 µl 

Минимално изискване Съответства 

12.18. Автоматична пипета с 

променлив обем 20 – 200 µl 

4 Автоматична пипета с 

променлив обем 20 – 200 µl 

Минимално изискване Съответства 

12.19. Автоматична пипета с 

променлив обем 100-1000 µl 

4 Автоматична пипета с 

променлив обем 100-1000 µl 

Минимално изискване Съответства 

12.20. Автоматична пипета с 

променлив обем 500-5000 µl 

4 Автоматична пипета с 

променлив обем 500-5000 µl 

Минимално изискване Съответства 



№ 

Стойности на техническите 

параметри 

(спецификации) 

Количеств

о 

Предложение на участника 

за стойности за 

техническите параметри 

Изисквания и точки 

за параметрите, които 

се оценяват 

количествено 

Съответствие на 

офертата на 

участника с 

изискванията на 

възложителя 

12.21. Авроматична микропипета 

(20-200 µл) 

2 Авроматична микропипета 

(20-200 µл) 

Минимално изискване Съответства 

12.22. Автоматична бюрета, 50 ml 2 Автоматична бюрета, 50 ml Минимално изискване Съответства 

12.23. Електрод за pH метър 

A1230B 

2 Електрод за pH метър 

A1230B 

Минимално изискване Съответства 

12.24. Типове за атомносилов 

микроскоп (10 бр./оп) 

2 Типове за атомносилов 

микроскоп (10 бр./оп) 

Минимално изискване Съответства 

12.25. Стъклени сензори без 

покритие за MP-SPR Navi 

210A VASA (BioNavis), 10 

бр/кутия 

2 Стъклени сензори без 

покритие за MP-SPR Navi 

210A VASA (BioNavis), 10 

бр/кутия 

Минимално изискване Съответства 

12.26. Метални сензори за MP-SPR 

Navi 210A VASA (BioNavis), 

Au, 10 бр/кутия 

2 Метални сензори за MP-SPR 

Navi 210A VASA (BioNavis), 

Au, 10 бр/кутия 

Минимално изискване Съответства 

12.27. Сириндж филтри, 25 мм, 0.45 

µм, CA, 500/опаковка 

2 Сириндж филтри, 25 мм, 0.45 

µм, CA, 500/опаковка 

Минимално изискване Съответства 

12.28. Диализна мембрана от 

целулоза, ширина 25 mm, 

MWCO 12400 

2 Диализна мембрана от 

целулоза, ширина 25 mm, 

MWCO 12400 

Минимално изискване Съответства 

12.29. шипки за диализна мембрана 

от целулоза, ширина 25 mm, 

MWCO 12400 

2 шипки за диализна мембрана 

от целулоза, ширина 25 mm, 

MWCO 12400 

Минимално изискване Съответства 

12.30. хроматографска колона с 

фрита-400 mm - dia.20 mm, 

NS 29/32 

4 хроматографска колона с 

фрита-400 mm - dia.20 mm, 

NS 29/32 

Минимално изискване Съответства 

12.31. Силикагел (Silica gel, high-

purity grade, 40, 35-70 mesh, 

for column chromatography) 1 

кг. 

4 Силикагел (Silica gel, high-

purity grade, 40, 35-70 mesh, 

for column chromatography) 1 

кг. 

Минимално изискване Съответства 



№ 

Стойности на техническите 

параметри 

(спецификации) 

Количеств

о 

Предложение на участника 

за стойности за 

техническите параметри 

Изисквания и точки 

за параметрите, които 

се оценяват 

количествено 

Съответствие на 

офертата на 

участника с 

изискванията на 

възложителя 

12.32. Силикагел 40 (0.063-0.200 

mm)  за колонна 

хроматография, 1 кг 

2 Силикагел 40 (0.063-0.200 

mm)  за колонна 

хроматография, 1 кг 

Минимално изискване Съответства 

12.33. Плаки за тънкослойна 

хроматография (Silica gel 60, 

Aluminium sheets, 20x20 cm. 

Приложената цена е за 

опаковки, съдържащи по 25 

плаки) 

10 Плаки за тънкослойна 

хроматография (Silica gel 60, 

Aluminium sheets, 20x20 cm. 

Приложената цена е за 

опаковки, съдържащи по 25 

плаки) 

Минимално изискване Съответства 

12.34. Филтър - "Шот", чашковидна 

форма (марка G2, с диаметър 

- 40 мм, височина -65 мм, 

размер на порите - 40-100 μm 

8 Филтър - "Шот", чашковидна 

форма (марка G2, с диаметър 

- 40 мм, височина -65 мм, 

размер на порите - 40-100 μm 

Минимално изискване Съответства 

12.35. Glass microfiber filters, binder 

free, Grade GF/C, circles, 37 

mm, 100/pk 

2 Glass microfiber filters, binder 

free, Grade GF/C, circles, 37 

mm, 100/pk 

Минимално изискване Съответства 

12.36. Йонообменни смоли, филтри 

и консумативи, съвместими с 

апарат за чиста/ултрачиста  

вода Chronus Complete 

за 

комплект 

Йонообменни смоли, филтри 

и консумативи, съвместими с 

апарат за чиста/ултрачиста 

вода Chronus Complete 

Минимално изискване Съответства 

12.37. Апарат на Клевенджър, 

Окомплектовка: с 

нагревателна мантия, 

стъклена колба 2000 мл и 

държател с муфа 

4 Апарат на Клевенджър, 

Окомплектовка: с 

нагревателна мантия, 

стъклена колба 2000 мл и 

държател с муфа 

Минимално изискване Съответства 

12.38. диспензер парафилм 100 мм 

ширина, материал ABS 

2 диспензер парафилм 100 мм 

ширина, материал ABS 

Минимално изискване Съответства 

12.39. парафилм 100 мм ширина, 75 

м дължина 

2 парафилм 100 мм ширина, 75 

м дължина 

Минимално изискване Съответства 

12.40. Парафилм, 1 ролка 2 Парафилм, 1 ролка Минимално изискване Съответства 



№ 

Стойности на техническите 

параметри 

(спецификации) 

Количеств

о 

Предложение на участника 

за стойности за 

техническите параметри 

Изисквания и точки 

за параметрите, които 

се оценяват 

количествено 

Съответствие на 

офертата на 

участника с 

изискванията на 

възложителя 

12.41. лепило за криостат среда за 

замразяване/, 125 мл/оп, 

безцветна 

6 лепило за криостат среда за 

замразяване/, 125 мл/оп, 

безцветна 

Минимално изискване Съответства 

12.42. Тефлонови съдове за МВ 

разтваряне  

20 Тефлонови съдове за МВ 

разтваряне 

Минимално изискване Съответства 

12.43. Рибарски ботуши, размер 38-

39 непромокаеми, устойчиви 

на пробиване, с 

термоизолация  

2 Рибарски ботуши, размер 38-

39 непромокаеми, устойчиви 

на пробиване, с 

термоизолация 

Минимално изискване Съответства 

 

 

                       По обособена позиция № 12 икономически най-изгодната оферта се определя само  по критерий  „най-ниска цена”. 

Участникът се допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура и може да бъде отворена ценовата му оферта. 

 

 

1.6 Участникът е представил Техническо предложение за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13 - Реагенти (химикали) със специфично 

предназначение 

Техническото предложение е представено съгласно образец – Приложение № 2 на възложителя. Приложени са Сравнителна таблица за съответствие 

с минималните технически изисквания. Приложени са каталози, брошури и друга документация, доказваща оферираните технически параметри на 

предлаганото оборудване. Предложеният срок за изпълнение на всяка доставка е до 10 дни  след получаване на заявка от Възложителя. В техническото 

предложение участникът е декларирал, че се съгласява с всички условия по изпълнението, като същото е подписано от участника и е положен печат на 

дружеството. 

  Комисията направи проверка за наличие на доказателства за всички специфицирани от участника параметри на оферираните консумативи в 

предоставените каталози, брошури и техническа документация и констатира, че те са налични. Комисията установи, че предложените в техническото 

предложение на участника консумативи съответства на всички минимални изисквания на възложителя. Резултатите са представени в приложената по-долу 

таблица: 

 



№ Реагент 
Стойности на техническите 

параметри (спецификации) 

Предложение на участника за 

стойности за техническите 

параметри 

Изисквания 

и точки за 

параметрите

, които се 

оценяват 

количествен

о 

Съответст

вие на 

офертата с 

участника 

с 

изисквани

ята на 

възложите

ля 

1.  Течен азот   30 л. Течен азот  (30 л.) Минимално 

изискване 

Съответств

а 

2.  Аргон-газ,  чистота > 99%, в стоманена бутилка, 

с редуцир-вентил за аргон 

Аргон-газ, чистота > 99%, в 

стоманена бутилка, с редуцир-

вентил за аргон 

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

3.  Кислород – газ,  чистота > 99%, в стоманена бутилка 

от 3 до 6 литра, с редуцир-вентил за 

кислород 

Кислород – газ, чистота > 99%, в 

стоманена бутилка от 50 литра 

Минимално 

изискване 

Съответств

а 

4.  Хелий,  Ниво на чистота: ≥ 99.998% Хелий, Ниво на чистота: ≥ 99.998% Минимално 

изискване 

Съответств

а 

5.  Аргон  Ниво на чистота: ≥ 99.996% Аргон Ниво на чистота: ≥ 99.996% Минимално 

изискване 

Съответств

а 

 

 

                         По обособена позиция № 13 икономически най-изгодната оферта се определя само  по критерий  „най-ниска цена”. 

Участникът се допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура и може да бъде отворена ценовата му оферта. 

 

 

 

 II. Класиране на участниците по обособени позиции по показателя Технически характеристики 

 

    След приключване на разглеждането и оценката на Техническите предложения на участниците, комисията изготви класиране по обособени 

позиции по показателя Технически характеристики. 

 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1  

1. „ХИМТЕКС“ АД – предложен за отстраняване 

2. ЕТ „ВАЛЕРУС -ВАЛЕРИ РУСИНОВ“ 

3. „ЛАБИМЕКС“ АД 



4. „ФИЛЛАБ“ ЕООД 

 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2  

1. „ФОТ“ ООД - предложен за отстраняване 

2. „ХИМТЕКС“ АД 

3. „ЛАБИМЕКС“ АД 

 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3  

1. „ХИМТЕКС“  АД 

2. ЕТ „ВАЛЕРУС -ВАЛЕРИ РУСИНОВ“ 

3. „ЛАБИМЕКС“ АД 

4. „ФИЛЛАБ“ ЕООД 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4  

1. „ХИМТЕКС“ АД 

2. ЕТ „ВАЛЕРУС-ВАЛЕРИ РУСИНОВ“ – предложен за отстраняване 

3. „ЛАБИМЕКС“ АД 

4. „ФИЛЛАБ“ ЕООД 

 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5  

1. „ФОТ“ ООД 

2.  „ХИМТЕКС“ АД - предложен за отстраняване 

3. ЕТ „ВАЛЕРУС -ВАЛЕРИ РУСИНОВ“  

4. „ЛАБИМЕКС“ АД - предложен за отстраняване 

 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 - няма подадени оферти 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7  

1. „АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ООД 

 

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 - няма подадени оферти 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9  

                  1.“ФОТ“ ООД 

  

 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 

1. „ФОТ“ ООД 
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