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Проект BG161PO003-1.1.06-0030 „Разработка на микробиален препарат с профилактичен антиканцерогенен потенциал” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от 

националния бюджет на Република България. Проектът е по Oперация 1.1.2: „Подкрепа за разработване на иновации от предприятия и внедряването им в икономиката” 
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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 7 обособени позиции: 

Обособена позиция 1: 

1.1. Комплекти за полимеразна верижна реакция; 

1.2. Комплекти за обратнотранскрибционен PCR; 

1.3. Комплекти за количествен PCR; 

1.4. Комплекти за изолиране и пречистване на РНК; 

1.5. Кит за приготвяне на ДНК от  дрожди за пулсова електрофореза; 

1.6. Агароза за пулсова електрофореза; 

1.7. Комплект молекулярни маркери за Пулсова електрофореза; 

1.8. Електроди за пулсова електрофореза, набор; 

1.9. Калъпи за блокчета за пулсова електрофореза 

Обособена позиция 2:  

2.1. Комплекти за изолиране и пречистване на ДНК; 

2.2. Комплекти за ELISA (ензимно-свързан имуносорбентен анализ), набор; 

2.3. Амфолити за изоелектрично фокусиране, комплект; 

2.4. 96-ямкови платки, набор 

Обособена позиция 3:  

3.1. Рестриктазни ензими, набор; 

3.2. Трихлорооцетна киселина; 

3.3. Етанол абсолютен; 

3.4. Сярна киселина; 

3.5. Диализни сакове; 

3.6. Клипсове за диализни сакове; 

3.7. Комплект декстрани; 

3.8. Стъклени шишета на винт с гумирана капачка, набор; 
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3.9. Среда за клетъчни линии RMPI; 

3.10. Фетален говежди серум; 

3.11. Антибиотична смес пеницилин/стрептомицин; 

3.12. Липополизахарид; 

3.13. Неесенциални аминокиселини за минимална среда; 

3.14. Аминокиселини за минимална среда; 

3.15. Трипсин-ЕДТА разтвор за клетъчни линии; 

3.16. Аланил-глутамин; 

3.17. Ацетонитрил; 

3.18. Ацетон; 

3.19. Дихлорометан; 

3.20. Метанол 

Обособена позиция 4:  

4.1. Комплект антитела за имунокомпетентни клетки, флуоресцентно белязани; 

4.2. Дехидратирана среда MRS бульон; 

4.3. Обезмаслено мляко 

Обособена позиция 5:  

5.1. Колонки за твърдофазова екстракция, комплект; 

5.2. Колонки за твърдофазова екстракция, полимерни – полистирен-дивинилбензен, комплект; 

5.3. Колонки за твърдофазова екстракция, силикагелни, комплект; 

5.4. Микрофилтри за спринцовки, набор; 

5.5. Виали за хедспейс анализ, комплект; 

5.6. Виали за хроматографски автоинжектор, комплект; 

5.7. Газхроматографски инжекционни спринцовки, комплект; 

5.8. Дериватизационни реагенти, комплект 

Обособена позиция 6:  

6.1. Комплекти за пречистване на PCR амплификанти; 

6.2. Комплект консумативи за двудименсионална електрофореза; 
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6.3. Кит за сребърно оцветяване на гелове; 

6.4. Реагенти за флуоресцентно оцветяване на гелове след диференциална двудименсионална електрофореза, набор; 

6.5. Гелове за полиакриламидна гел-електрофореза, набор; 

6.6. Гелове за изоелектрично фокусиране, набор; 

6.7. Комплект за нерадиоактивно белязане и детекция на ДНК върху мембрани; 

6.8. Стъклена колона с адаптор; 

6.9. Маркуч PTFE; 

6.10. Хроматографска среда за гел-филтрация; 

6.11. Хроматографска среда за анийонобменно разделяне 

Обособена позиция 7:  

7.1. Въглехидратни тестове за идентификация на микроорганизми, набор" 
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Име лицето, съставило регистъра: Димитър Петков 

Длъжност: Изпълнителен директор 

 

Подпис: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Ел Би Булгарикум ЕАД и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 


