
   

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

Проект BG16RFOP002-1.005-0291 „Разработка на пробиотичен препарат, съдържащ биоактивни пептиди с 

антихипертоничен и имунорегулативен потенциал и български млечнокисели бактерии с благоприятен ефект 

срещу високия холестерол и с антиинфламаторна активност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации 

и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ ПО 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ПО ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: 

 

“Закупуване на материали и консумативи по Обособена позиция 4 (Лабораторни 

консумативи) от втора тръжна процедура“ 

 

№ Наименование на актива 
Колич

ество 

Минимални технически и/или функционални 

характеристики 

Обособена позиция 4 - Лабораторни консумативи 

1 платки за клетъчни линии с 6 

кладенеца 
1 

платките да са третирани за клетъчни линии и с плоско 

дъно; материалът да е прозрачен полистирен; минимум 

50 индивидуално опаковани стерилни платки в пакет; 

платките да са с капаци 

2 микроцентрофужни епруветки с 

минимизирано протеиново 

задържане, 1,5 ml 

5 

минимум 100 в пакет; чисти от ДНК-зи, РНК-зи и АТР; 

да издържат центрофугиране при 18000 x g; изготвени 

от полипропилен без повърхностно покритие 

3 микроцентрофужни епруветки с 

минимизирано протеиново 

задържане, 2,0 ml 

4 

минимум 100 в пакет; чисти от ДНК-зи, РНК-зи и АТР; 

да издържат центрофугиране при 18000 x g; изготвени 

от полипропилен без повърхностно покритие 

4 микроцентрофужни епруветки с 

безопасно заключване, 1,5 ml 
5 

минимум 1000 в пакет;  

5 микроцентрофужни епруветки с 

безопасно заключване, 2,0 ml 
3 

минимум 1000 в пакет;  

6 ултрафилтрационни 

центрофужни единици, 10 kDa 1 

минимум 96 в пакет; възможност за центрофужно 

ултрафилтриране на течности с обем до 0,5 милилитра; 

мембрана от регенерирана целулоза 

7 ултрафилтрационни 

центрофужни единици, 3 kDa  1 

минимум 96 в пакет; възможност за центрофужно 

ултрафилтриране на течности с обем до 0,5 милилитра; 

мембрана от регенерирана целулоза 

8 филтри за спринцовки, 0,2 μm 

1 

минимум 100 в пакет; материал на мембраната – 

регенерирана целулоза; диаметър – от 12 до 14 

милиметра; наличие на връх с минимизиран обем 

9 филтри за спринцовки, 0,2 μm, 

PVDF 1 

минимум 50 в пакет; материал на мембраната – PVDF; 

диаметър – от 12 до 14 милиметра; наличие на връх с 

минимизиран обем 

10 центрофужни епруветки, 50 ml, 

стерилни  
1 

минимум 500 в опаковка; материал – полипропилен; с 

конично дъно; наличие на капачки на винт; минимум 

20 пакета с поне 25 епруветки; градуирани; да 

издържат центрофугиране при поне 17000 g 

11 центрофужни епруветки, 15 ml, 

стерилни  
1 

минимум 500 в опаковка; материал – полипропилен; с 

конично дъно; наличие на капачки на винт; минимум 

10 пакета с поне 50 епруветки; градуирани; да 

издържат центрофугиране при поне 12500 g 
 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020, 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 Управляващия 

орган. 
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