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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ ПО 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ПО ПРОЦЕДУРА 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; 

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; 
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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” 

 

Описание на предмета на процедурата: 

 

Обособена позиция 1:  

1.1. Рестриктазни ензими, набор – 3 набора; 

Минимални технически параметри: 

Възможност за хидролиза на ДНК на специфични места. Наборът да включва минимум 

следните рестриктазни ензими: ApaI – 2бр; EcoRI – 1бр; HaeIII – 2бр; HhaI (или CfoI) – 

1бр; HindIII – 1бр; MspI – 1бр; PvuII – 1бр; SmaI – 1бр; SpeI – 1бр; XbaI – 2 бр; XhoI – 

2бр; буферен кит – 5бр 

1.2. Трихлорооцетна киселина – 5 броя; 

Минимални технически параметри: 
Опаковките да са минимум по 1 кг. Качеството да е „чиста за анализ”, или еквивалентно 

1.3. Етанол абсолютен – 10 литра; 

Минимални технически параметри: 
Реагентът да е абсолютен алкохол с чистота над 99.5% 

1.4. Сярна киселина – 3 опаковки; 

Минимални технически параметри: 
Концентрация 95-97%; качество - за анализ, или еквивалентно. Обем минимум 2.5 литра. 

1.5. Диализни сакове – 1 брой; 

Минимални технически параметри: 
Граница на задържане 12 500 Да. Дължина минимум 100 фута. 

1.6. Клипсове за диализни сакове – 10 броя;  

Минимални технически параметри: 
поне 55 мм дължина. 

1.7. Комплект декстрани – 1 набор; 

Минимални технически параметри: 
Комплектът да съдържа декстрани – стандарти за молекулно-ситова хроматография със 

следните молекулни маси: 

50 000 Да, поне 100мг; 

410 000 Да, поне 100мг; 

670 000 Да, поне 100мг; 

1 400 000, поне 100мг; 

Полулан с маса 2 300 000 Да, поне 25 мг. 
1.8. Стъклени шишета на винт с гумирана капачка, набор – 1 набор; 
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Минимални технически параметри: 
Наборът да съдържа: 

1 пакет от минимум 140 стъклени шишета с гумирана капачка 8 мл; 

1 пакет от минимум 140 стъклени шишета с гумирана капачка 16 мл; 

1 пакет от минимум 140 стъклени шишета с гумирана капачка 24 мл; 

Шишетата да са от боросиликатно сстъкло. 
1.9. Среда за клетъчни линии RMPI – 6 опаковки; 

Минимални технически параметри: 
Култивационна среда за клетъчни култури с обем на една опаковка поне 500 мл 

1.10. Фетален говежди серум – 10 опаковки; 

Минимални технически параметри: 
Термично инактивиран, одобрен за употреба в ЕС. 

Обем на опаковката минимум 100 мл 
1.11. Антибиотична смес пеницилин/стрептомицин – 10 опаковки; 

Минимални технически параметри: 
Съдържание 10 000 единици/мл пеницилин и 10 мг/мл стрептомицин. Обем на опаковката 

минимум 20мл. 
1.12. Липополизахарид – 5 опаковки; 

Минимални технически параметри: 
Изолиран от Е. коли, хроматографски пречистен. Съдържание в една опаковка минимум 1 

милиграм. 
1.13. Неесенциални аминокиселини за минимална среда – 1 опаковка; 

Минимални технически параметри: 
Разтвор от неесенциални аминокиселини за минимална среда с концентрация 100Х. Обем на 

опаковката минимум 100мл. 
1.14. Аминокиселини за минимална среда – 1 опаковка; 

Минимални технически параметри: 
Разтвор от аминокиселини за минимална среда с концентрация 50Х. Обем на опаковката 

минимум 100мл. 
1.15. Трипсин-ЕДТА разтвор за клетъчни линии – 9 опаковки; 

Минимални технически параметри: 
Концентрация на трипсин 0.25%. Концентрация на ЕДТА 0.02%. Стерилно филтруван. Обем на 

опаковката минимум 100 мл. 
1.16. Аланил-глутамин – 3 опаковки; 

Минимални технически параметри: 
Разтвор със съдържание на дипептида аланил-глутамин от 200 милимола. Разтворът да е 

стерилно филтруван с обем на опаковката минимум от 20 мл. 
1.17. Ацетонитрил – 5 опаковки; 

Минимални технически параметри: 
Една опаковка да съдържа минимум 1 литър ацетонитрил с чистота над 99% подходящ за 

градиентни HPLC анализи. 
1.18. Ацетон – 10 опаковки; 

Минимални технически параметри: 
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Една опаковка да съдържа минимум 1 литър ацетон с чистота над 99% 
1.19. Дихлорометан – 5 опаковки; 

Минимални технически параметри: 
Една опаковка да съдържа минимум 1 литър дихлорометан с чистота над 99% 

1.20. Метанол – 10 опаковки; 

Минимални технически параметри: 
Една опаковка да съдържа минимум 1 литър метанол с чистота над 99% 
 

Обособена позиция 2:  

2.1. Стъклена колона с адаптор – 1 набор; 

Минимални технически параметри: 
Комплектът да съдържа колона и адаптор за нея. Колоната да отговаря на следните размери:  

ширина 1.5-1.6 см; 

дължина: 30-40 см. 

колоната да е обезпечена с адаптор 
2.2. Маркуч PTFE – 1 брой; 

Минимални технически параметри: 
Дължина минимум 5 метра. Вътрешен диаметър 1 мм. 

2.3. Хроматографска среда за гел-филтрация – 1 опаковка; 

Минимални технически параметри: 
Суспензия в 20%-ен алкохол. Количество на опаковката минимум 500 мл. 

2.4. Хроматографска среда за анийонобменно разделяне – 1 опаковка; 

Минимални технически параметри: 
Суспензия в 20%-ен алкохол. Количество на опаковката минимум 500 мл. 

 

Обособена позиция 3: 

Ензимологичен комплект за количествена оценка на миши интерферон гама – 2 

набора; 

Минимални технически параметри: 

Комплектът да съдържа: 

1 ензимологичен тест за оценка на миши интерферон гама в минимум 20 броя 96 

ямкови платки; минимум 500мл разреждащ/блокиращ разтвор за ензимологичен тест за 

миши интерферон гама; 1 проявяващ комплект за ензимологичен тест за миши 

интерферон гама. 

 

Обособена позиция 4:  

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

– 2 набора; 

Минимални технически параметри: 
Поне 96 броя в пакет.Наборът да съдържа 1 пакет типчета за обратнофазово пречистване и 1 

пакет типчета за обезсоляване. 

4.2. Газово хроматографски колони, комплект – 1 набор; 
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Минимални технически параметри: 
Подходящи за масспектрален анализ. Комплектът да съдържа следните 8 единични колони: 1 

колона неполярна 10-15метра, 1 колона неполярна 30 метра, 1 колона високотемпературна 

(издържаща на 400°), 2 колони слабополярни, 1 колона средно полярна, 2 колони полярни. 

Вътрешен диаметър на колоните 0.25-0.32 мм. Колоните да са придружени с аксесоари за 

поставяне в газовия хроматограф: лайнери, септуми, ферули, уплътнения. 
4.3. Спринцовки за автоматично газхроматографско инжектиране, комплект – 2 

набора; 

Минимални технически параметри: 
Комплектът да съдържа 2 спринцовки за автонжектор, 2 спринцовки за хедспейс. 

4.4. Течнохроматографски обратно фазови колони, комплект – 1 набор; 

Минимални технически параметри: 
Комплектът да съдържа 5 колони за течна хроматография в обратна фаза с големина на 

частиците между 1.7 и 2 микрона, подходящи за масспектрални анализи както следва: 

1 С18 колона от 5 см, 1 С18 колона от 10 см, 1 С18 колона от 15 см, 1 полярно каптирана С18 

колона от 10 см, 1 колона с PFP каптиране 10 см. 
4.5. Течнохроматографски йонобменни колони, комплект – 1 набор; 

Минимални технически параметри: 
Комплектът да съдържа 3 йонобменни колони за течна хроматография с големина на частиците 

между 1.7 и 2 микрона, подходящи за масспектрални анализи както следва: 

1 аминопропилна колона от 10 см, 1 полимерна анийонобменна колона от 10 см, 1 полимерна 

катийонобменна колона от 10 см. 
4.6. Течнохроматографски право фазови колони, комплект – 1 набор; 

Минимални технически параметри: 
Комплектът да съдържа 2 правофазови колони за течна хроматография с големина на частиците 

между 1.7 и 2 микрона, подходящи за масспектрални анализи както следва: 

1 силикагелна колона 10 см, 1 колона за хидрофилно взаимодействие от 10 см. 
4.7. Течнохроматографски колони с пълнеж от частици с твърда сърцевина, 

комплект – 1 набор; 

Минимални технически параметри: 
Комплектът да съдържа 5 колони за течна хроматография с големина на частиците между 2.5 и 

2.8 микрона, подходящи за масспектрални анализи както следва: 

1 обратнофазова колона 15 см, 1 С18 колона 15 см, 1 полярно каптирана колона 15 см, 1 колона 

с PFP каптиране 15 см, 1 колона за хидрофилно взаимодействие от 15 см. 
4.8. Течнохроматографски колони за протеомикс, комплект – 1 набор; 

Минимални технически параметри: 
Комплектът да съдържа 5 колони за течна хроматография както следва: 

1 гел-филтрационна колона 30 см с пори 300 ангстрьома, 1 колона 15 см с пори 300 ангстрьома 

и диаметър на частиците 3 микрона, 2 колони за пептидно картиране с вътрешен диаметър по-

малък от 1 милиметър, 1 колона за протеинова идентификация с вътрешен диаметър по-малък 

от 1 милиметър. 
4.9. Предколони за течна хроматография, комплект – 1 набор; 

Минимални технически параметри: 
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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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Комплектът да съдържа 6 набора от предколони за течна хроматография: 

2 набора за обратнофазова хроматография, 2 набора от С18 предколони, 2 набора PFP 

предколони, 2 набора предколони за хидрофилно взаимодействие, 1 набор за протеинов анализ 

с пори 300 ангстрьома, държачи за предколонните набори. 
4.10. Спринцовки за течна хроматография, комплект – 2 набора; 

Минимални технически параметри: 
Комплектът да съдържа: 1 спринцовка от 2 микролитра, 2 спринцовки от 5 микролитра, 2 

спринцовки от 10 микролитра, 2 спринцовки от 25 микролитра, 1 игла за ESI масспектрално 

инжектиране. 
4.11. Йонни двойки за течно хроматографски анализи, набор – 2 набора; 

Минимални технически параметри: 
Наборът съдържа следните йонни двойки: 

хептафлуоромаслена киселина поне 10 мл, триетиламин поне поне 25 грама, мравчена киселина 

поне 10 мл, трифлуорооцетна киселина поне 10 мл, флуоро-динитрофенил-аланин-амид поне 50 

милиграма, бромофенацилат поне 10 мл, тринитро-бензен-сулфонова киселина поне 100 мл, 

дабзилхлорид поне 500 грама, фенил-изотиоцианат – 10 броя по 1 мл. 
4.12. Стандарти за течна хроматография, набор – 1 набор; 

Минимални технически параметри: 
Наборът съдържа: 

Аминокиселинен стандарт хидролизат 10 броя по 1 мл, солна киселина с постоянна точка на 

кипене 6 нормална 10 броя по 1 мл, 1 пептиден стандарт, 1 пептиден калибрационен стандарт 

за време на задържане, 1 масспектрален стандарт за електроспрейна йонизация. 
4.13. Солвенти за течна хроматография, набор – 2 набора” 

Минимални технически параметри: 
Наборът да съдържа: 

5 опаковки Ацетонитрил подходящ за масспектрални анализи по 1 литър, 5 опаковки метанол 

от по 1 литър, 1 опаковка диметилформамид от поне 50 мл, 1 опаковка диметил сулфоксид от 

поне 900 мл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


