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Образец на входящ регистър на получените оферти по чл. 14, ал. 2 

от ПМС №69 от11.03.2013 г.  

 
ВХОДЯЩ РЕГИСТЪР НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОФЕРТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ: 

 „Доставка на материали и консумативи за научноизследователска и развойна дейност в „Ел Би Булгарикум” ЕАД по обособени позиции: 

Обособена позиция 1:  

1.1. Рестриктазни ензими, набор; 

1.2. Трихлорооцетна киселина; 

1.3. Етанол абсолютен; 

1.4. Сярна киселина; 

1.5. Диализни сакове; 

1.6. Клипсове за диализни сакове; 

1.7. Комплект декстрани; 

1.8. Стъклени шишета на винт с гумирана капачка, набор; 

1.9. Среда за клетъчни линии RMPI; 

1.10. Фетален говежди серум; 

1.11. Антибиотична смес пеницилин/стрептомицин; 

1.12. Липополизахарид; 

1.13. Неесенциални аминокиселини за минимална среда; 

1.14. Аминокиселини за минимална среда; 

1.15. Трипсин-ЕДТА разтвор за клетъчни линии; 

1.16. Аланил-глутамин; 

1.17. Ацетонитрил; 

1.18. Ацетон; 

1.19. Дихлорометан; 

1.20. Метанол; 

Обособена позиция 2:  

2.1. Стъклена колона с адаптор; 
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2.2. Маркуч PTFE; 

2.3. Хроматографска среда за гел-филтрация; 

2.4. Хроматографска среда за анийонобменно разделяне; 

Обособена позиция 3: 

Ензимологичен комплект за количествена оценка на миши интерферон гама; 

Обособена позиция 4:  

4.1. Типчета за твърдофазна микроскална екстракция, обратнофазови С18, набор; 

4.2. Газово хроматографски колони, комплект; 

4.3. Спринцовки за автоматично газхроматографско инжектиране, комплект; 

4.4. Течнохроматографски обратно фазови колони, комплект; 

4.5. Течнохроматографски йонобменни колони, комплект; 

4.6. Течнохроматографски право фазови колони, комплект; 

4.7. Течнохроматографски колони с пълнеж от частици с твърда сърцевина, комплект; 

4.8. Течнохроматографски колони за протеомикс, комплект; 

4.9. Предколони за течна хроматография, комплект; 

4.10. Спринцовки за течна хроматография, комплект; 

4.11. Йонни двойки за течно хроматографски анализи, набор; 

4.12. Стандарти за течна хроматография, набор; 

4.13. Солвенти за течна хроматография, набор” 
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Име лицето, съставило регистъра: Васил Зографов 

Длъжност: Изпълнителен директор 
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