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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА КОНСУМАТИВИ И МАТЕРИАЛИ ПО 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ПО ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: 

 

“Закупуване на материали и консумативи по Обособена позиция 8 (Консумативи за 

фенотипна детекция на бактерии) от първа тръжна процедура“ 

 

№ Наименование на актива 
Колич

ество 

Минимални технически и/или функционални 

характеристики 

Обособена позиция 8 - Консумативи за фенотипна детекция на бактерии 

1 Въглехидратни тестове за 

идентификация на 

микроорганизми, набор 

4 

Един набор да съдържа минимум: 

10 стрипа въглехидратни тестове; 10 х 10 мл среда 

2 Плаки за анаеробни бактерии 
5 

Минимум 10 броя в опаковка; подходящи за система за 

идентификация на микроорганизми с BIOLOG 

Microstation, или еквивалентна 

3 Епруветки с хранителна 

среда за анаеробни бактерии  
7 

Минимум 10 броя в опаковка 

4 Набор плаки за изследване на 

чувствителността на 

бактерии към химически 

съединения и антибиотици 

7 

Наборът да съдържа плаки от типа PM11 и РМ15, 

подходящи за система за фенотипен микроарей на 

микроорганизми OmniLog, или еквивалентна 

5 PM пликове  
1 

Минимум 100 броя в опаковка; подходящи за система 

за фенотипен микроарей на микроорганизми OmniLog, 

или еквивалентна 

6 Стерилни накрайници 1250 

μl  
1 

Минимум 960 броя в опаковка 

7 Стерилни тампони за 

посяване 
1 

Минимум 100 броя в опаковка 

8 Редокс багрило смес G (100x) 

1 

Минимум 20 ml; подходящо за система за 

идентификация на микроорганизми Biolog, или 

еквивалентна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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