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днес, ....  . 2015 г. в гр. София между:

УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД, с адрес: гр. София 1527, ул. “Бяло 
море” № 8; ЕИК 831605806, представлявано от доц. д-р Григорий Неделков, дм -  
изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ , от една 
страна, и

„АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ”ООД, със седалище и адрес: гр. София-1202, 
ул.’’Индустриална” №11, Бизнес център Василев Плаза, ет. 8, тел. 02 9531224, факс. 02 
9524183; ЕИК 121152973, представлявано от Силвана Любчова Сапунарова, от друга 
страна, наричано за краткост по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, на основание чл. 41 от ЗОП и 
Решение № РД-03- 89/19.10.2015 г. на изпълнителния директор за определяне на 
изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка, записана в РОИ на АОП 
под № 00494-2015-0037, се сключи настоящият договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни 

доставка, монтаж, пускане в експлоатация, въвеждане на методика, обучение на 
персонала за работа и гаранционна поддръжка на комплексно оборудване, състоящо се 
от затворена система за количествен анализ на ДНК чрез PCR в реално време и 
съпътстваща апаратура за подготовка на проби за УМБАЛ„Царица Йоанна -ИСУЛ” 
ЕАД съгласно техническото предложение, неразделна част от договора.

(2) Собствеността и риска от повреждането на техниката преминава върху 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването на предавателно-приемателен протокол за въвеждане 
в експлоатация, въвеждане на методика и обучение на персонала за работа.

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2.(1) При осъществяване предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се 

задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез банков превод, обща цена в размер на 
115 000,00 лева (сто и петнадесет хиляди лева), без ДДС или 138 000,00 лева (сто
тридесет и осем хиляди лева), с ДДС.

(2) Цената по предходния член се дължи както следва:
1. 20% - авансово, в петдневен срок след подписване на договора;
2. 80 % - разсрочено, на осем равни месечни вноски, платими ежемесечно до 

20-то число, след доставка, монтаж, пускане в експлоатация, въвеждане на методика, 
обучение на персонала за работа и подписване на приемо-предавателен протокол.

(3) Цената по ал. 1 е за цялостното изпълнение на предмета на обществената
поръчка.

(4) Плащането се извършва след представянето на данъчна фактура по банков 
път, в български левове, по следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: IB AN сметка: BG22 PIRB 8033 1604 7424 23, BIC: PIRBBGSF, „Пиреус Банк, 
клон „Патриарх Евтимий”.

СРОК НА ДОСТАВКА
Чл.З. Срокът за изпълнение на доставката по договора е 45 дни, считано от 

датата на подписването му.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да предаде договорената апаратура във вид и качество и с технически

показатели, съгласно представената оферта;
2. да представи гаранционна карта на доставената апаратура;
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3. да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най-малко три дни преди доставката за 
очакваната дата на пристигането на апаратурата в местоизпълнението. Неизпълнението 
на това задължение освобождава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от забава на приемането за същия 
срок.

4. да проведе обучение на персонала за работа с комплексното оборудване при
следните условия:

а. Обучение на място 5 дни;
б.Консултации за работа по телефон (02/953 1224) или Интернет

antisel@einet.bg.
5. да проведе обучението персонал, притежаващ диплом/сертификат/ 

удостоверение за правоспособност и квалификация за обучение за работа с
комплексното оборудване.

6. да осигурява сервизно обслужване на апаратурата в рамките на гаранционния
срок при следните условия:

а) срок за констатиране и изясняване характера на повредата - 48 часа;
б) срок за отстраняване на повредата - 3 дни. В случай на необходимост от 

доставка на резервна част от чужбина срокът се удължава с времето необходимо за 
доставката на резервната част, но не повече от 60 дни.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.5. (1) При установяване на явни недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да задържи апаратурата и да иска отстраняване на недостатъците за сметка на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да откаже да приеме апаратурата.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати в договорените срокове и при 

условията на договора дължимата сума на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по 

изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(4) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен 
ако са в нарушение на правилата и нормативите, стандартите и изискванията на 
производителите на апаратурата или водят до съществено отклонение от поръчката.

РЕКЛАМАЦИИ И ГАРАНЦИИ
Чл.6.(1) Рекламации за липси могат да се правят само в момента на приемането

на апаратурата.
(2) Рекламации за явни недостатъци на апаратурата могат да бъдат направени от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на приемането й, а за скрити недостатъци - при 
откриването им, в рамките на гаранционния период. При откриване на недостатъци се
подписва констативен протокол от двете страни.

Чл.7.(1) Гаранционният период на закупената апаратура е 12 месеца, считано от 
датата на пускане в експлоатация и подписването на предавателно-приемателен 
протокол.

(2) В рамките на гаранционния срок на апаратурата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 
да отстранява констатираните с протокол повреди, които не са по вина на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за своя сметка.

ОТГОВОРНОСТИ, НЕУСТОЙКИ
Чл.8.(1) При неизпълнение по този договор, отразено с констативен протокол, 

всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди, при условията на 
гражданското и търговско законодателство.

(2) При забава за изпълнение на задълженията по този договор, неизправната 
страна дължи на изправната обезщетение в размер равен на 0,5% на ден върху 
неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на неизпълнените задължения.
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(3) При неспазване на сроковете по чл. 4, т.6, б. „а” ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,01% от стойността на договора за всеки час
забава. _ тгг,

(4) При неспазване на срока по чл. 4, т. 6, б. „б” ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,03% от стойността на договора за всеки ден 
забава.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да получи размера на обезщетението и неустойката 
по чл.8 чрез писмено изявление за прихващане от внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
гаранция за изпълнение на договора.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ
Чл.9. Този договор се прекратява с изтичане на гаранционния срок по чл.7.
Чл.10. Този договор може да бъде прекратен:
а) без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при системно /повече от два пъти/ 

неизпълнение на което и да е от задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за добро изпълнение;

б) по взаимно писмено съгласие, като двете страни уреждат взаимоотношенията
си до момента на прекратяването;

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.11. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и 

след представяне на документ за гаранция за добро изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
размер на 4 /четири/ % от стойността на договора без ДДС, а именно 4 600.00 лв., която 
се освобождава след приключване на договора, освен в случаите по чл. 10, б. „а”.

Чл.12. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото
българско законодателство.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ч  - АВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Ш\/доц. д-р Григорий Неделков, дм /■

‘*ч. .J

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

c . i  О суъуи
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Приложение № 10

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Доставка на медицинска апаратура - доставка, монтаж, пускане в експлоатация, въвеждане на методика, обучение на персонала за 
■. работа и гаранционна поддръжка на комплексно оборудване, състоящо се от затворена система за количествен анализ на ДНК чрез 
j PCR в реално време и съпътстваща апаратура за подготовка на проби за УМБАЛ„Царица Йоанна -И С УЛ ” ЕАД”

Наименован
ие

1. Апарат за 
PCR в реално 
време

Изисквания на възложителя

Капацитет на блока -  96 проби, съвместим със 
стандартни 0,2мл плаки и 0,2мл епруветки

Работен обем : от 20 pi до 100р1

Характеристики на блока: тип Peltier; температурен 
обхват на блока: от мин 4.0°С до мин 100°С; 
точност на поддържане на температурата:
2±0.25°С в областта 35.0°С- 95.0°С; температурна 
равномерност <±0.5°С, скорост на промяна на 
температурата -  мин 2.5°С/сек.

Оптичен модул: източник -  халогенна лампа и 
детектор на флуоресценция -  CCD камера

Регистрация на 5 флуоресцентни маркера в проба. 
Автоматично нормализиране на флуоресцентния 
сигнал за всяка проба. Промяна на 
разпределението на пробите след изтичане на 
реакцията.

Калибрация на инструмента за отчитане на 
флуоресцентни маркери (SYBRGreen, FAM, VIC, 
JOE, NED, TAMRA, ROX, Cy5) без нужда от 
допълнителни настройки при смяна на обем, 
епруветки и други консумативи.

Аналитични техники -  5’-нукпеазен метод с 
TaqMan сонда, SYBR Green маркер

Конкретни параметри на участника

Модел m2000rt - Abbott Molecular, Германия
Капацитет на блока -  96 проби, съвместим със 
стандартни 0,2мл плаки и 0,2мл епруветки

Работен обем : от 20 pi до 100ц1

Характеристики на блока: тип Peltier; 
температурен обхват на блока: от 4.0°С до 
100°С; точност на поддържане на 
температурата: <±0.25°С в областта 35.0°С- 
95.0°С; температурна равномерност <±0.5°С, 
скорост на промяна на температурата -  
2.5°С/сек.

Оптичен модул: източник -  халогенна лампа и 
детектор на флуоресценция -  CCD камера

Регистрация на 5 флуоресцентни маркера в 
проба. Автоматично нормализиране на 
флуоресцентния сигнал за всяка проба.
Промяна на разпределението на пробите след 
изтичане на реакцията.

Калибрация на инструмента за отчитане на 
флуоресцентни маркери (SYBRGreen, FAM, VIC, 
JOE, NED, TAMRA, ROX, Cy5) без нужда от 
допълнителни настройки при смяна на обем, 
епруветки и други консумативи.

Аналитични техники -  5’-нуклеазен метод с
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Възможност за дооборудване за бъ,_ PCR в 
реално време при протичане на PCR за <30 
минути

Възможност за инсталиране на компютърен модул 
в съгласие с изискванията на 21 CFRp11

Апаратът да е сертифициран за ин-витро 
диагностика

Компютър за контрол и обработка на данни:

Минимална конфигурация -  лаптоп - процесор 
1,66GHz, 1GB RAM; 80GB HD, CD-ROM, CD-RW 
Drive, 15” LCD екран, операционна система 
Windows XP Professional или еквивалентна.

Специализиран софтуер за контрол и анализ на 
системата, мониторинг и събиране на данни в 
експоненциалната фаза на PCR, 
многокомпонентен алгоритъм за повишена 
прецизност при отчитане на мултиплексни анализи 
и намаляване на смущенията от съседни ямки, 
автоматично нормализиране на сигнала и 
обработка на резултатите, качествен и 
количествен анализ; добавяне на 
допълнителен(ни) цикъл(и) по време на протичане 
на PCR; дизайн на праймери и сонди, автоматичен 
анализ на генна експресия и SNP, алелна 
дискриминация, анализ на кривата на топене

Софтуеър за диагностика на:

- H IV -  вирусен товар и качествено определяне

- H C V - вирусен товар и генотипиране

- HBV -  вирусен товар

- CMV -  количествено

- EBV

-VZV

- Herpes HSV 1/ 2

TaqMan сонда, SYBR Green м ь ^е р

Възможност за дооборудване за бърз PCR в 
реално време при протичане на PCR за <30 
минути

Възможност за инсталиране на компютърен 
модул в съгласие с изискванията на 21CFRp11

Апаратът е сертифициран за ин-витро 
диагностика съгласно директива 98/79/ЕО

Компютър за контрол и обработка на данни:

Конфигурация -  лаптоп - процесор 1,66GHz, 1GB 
RAM; 80GB HD, CD-ROM, CD-RW Drive, 15” LCD 
екран, операционна система Windows XP 
Professional.

Специализиран софтуер за контрол и анализ на 
системата, мониторинг и събиране на данни в 
експоненциалната фаза на PCR, 
многокомпонентен алгоритъм за повишена 
прецизност при отчитане на мултиплексни 
анализи и намаляване на смущенията от 
съседни ямки, автоматично нормализиране на 
сигнала и обработка на резултатите, качествен и 
количествен анализ; добавяне на 
допълнителен(ни) цикъл(и) по време на 
протичане на PCR; дизайн на праймери и сонди, 
автоматичен анализ на генна експресия и SNP, 
алелна дискриминация, анализ на кривата на 
топене

Софтуеър за диагностика на:

- HIV -  вирусен товар и качествено определяне

- HCV -  вирусен товар и генотипиране

- HBV -  вирусен товар

- CMV -  количествено определяне

- EBV 

-V ZV
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- СТ или CT/NG

- Parvo В19

- МТВ -  детекция и резистентност

- Възможност за извършване на няколко 
диагностични процедури едновременно -  
например на HCV и HBV

- Архивиране на данни: да се архивират данните 
от калибраторите, контролите и данните от 
пациентите, и да се проследяват по време на 
процеса на анализ; да има възможност за 
архивиране и възстановяване на базата данни.

2.Ламинарен 
кабинет за 
изолиране на 
ДНК/РНК

Компактен веритикален ламинарен кабинет с УВ 
лампа
Да осигурява клас 100 чистота на въздуха 
Подвижна перфорирана работна повърхност и 
задна стена на работната площ от неръждаема 
стомана
Контролен панел -  за контрол на вентилатора, 
осветлението и УВ лампата 
УВ лампа с таймер -  за PCR приложения 
Таймер за времето на работа на кабинета 
С два режима на работа на въздушната бариера:

• поток навътре към работната площ -  
въздухът да навлиза през фронталния 
отвор, като се рециркулира и 70% се 
връща към работната площ през НЕРА 
филтър, а 30% се извежда в околното 
пространство през изпускателния филтър

• поток навън от работната площ -  въздухът 
да навлиза през префилтъра, като се 
смесва се с навлизащия рециркулиращ 
въздух и преминава през НЕРА фитлъра в 
работната площ -  30% се извежда през 
фронталния отаор, 70% се рециркулира.

’азмери на кабинета:/дълж. до 90см х дълб. до

- Herpes HSV V2 W ----------------
- HPV — скрининг на високорискови вируси с 16 

и 18 генотипиране

- СТ и/или CT/NG

- Parvo В19

- МТВ — детекция и резистентност

- Възможност за извършване на няколко 
диагностични процедури едновременно -  
maxCycle

Каталог № 
1,3

стр.1

- Архивиране на данни: архивират се данните от 
калибраторите, контролите и данните от 

пациентите, и могат да се проследяват по време 
на процеса на анализ; има възможност за 

архивиране и възстановяване на базата данни.
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Модел Aura Mini — Euroclone, Италия
Компактен веритикален ламинарен кабинет с УВ 
лампа
Осигурява клас 100 чистота на въздуха 
Подвижна перфорирана работна повърхност и 
задна стена на работната площ от неръждаема 
стомана
Контролен панел -  за контрол на вентилатора, 
осветлението и УВ лампата 
УВ лампа с таймер -  за PCR приложения 
Таймер за времето на работа на кабинета 
С два режима на работа на въздушната бариера: 

поток навътре към работната площ -  
въздухът навлиза през фронталния 
отвор, като се рециркулира и 70% се 
връща към работната площ през НЕРА 
филтър, а 30% се извежда в околното 
пространство през изпускателния 
филтър
поток навън от работната площ -  
въздухът навлиза през префилтъра, като 
се смесва се с навлизащия 
рециркулиращ въздух и преминава през 

_______ НЕРА фитлъра в работната площ -  30%

Каталог № 
4

стр.1,2 $

стр.1 
стр.2

стр.2

стр.2 
стр-1 
стр.1 J

1 :
0|
5

§:

С:



ЩЩШШВЯт

дЗ.Ламинарен
|кабинет за
^подготовка на
влроби за PCR
2.
Ьо
3

4.Лабораторна
центрофуга

60см х вие. до 82см ........
Размери на работната площ: дълж. до 74см х 
дълб. до 43см х вие. до 52см

Пасивен (без вентилация) кабинет е УВ лампа 
Работна камера — прозрачна, изработена от 
темперирано стъкло е дебелина мин бмм 
Фронтален панел разделен на 3 сектора 
Начин на работа на кабинета -  при затваряне на 
фронталния панел автоматично да се стартира 
осветяване на работната площ с УВ светлина за 
определено време
Таймер за УВ осветление -  мин. 60 мин с 
интервал от 1 мин
Работна повърхност от полиетилен -  
високоустойчива на химикали 
Размери на кабинета: дълж. до ббем х дълб. до 
55см х вие. до 75см

Максимална скорост: мин. 15 100 rpm 
Максимална относителна центрофужна сила мин- 
25 800 х g
Микропроцесорен контрол
Да има възможност за запаметяване на минимум 6
броя потребителски програми
Роторът да може да се поставя и изважда с една
ръка, без необходимост от инструменти
Дисплеят да показва оборотите, оставащото
време на стартирано центрофугиране и
допълнителна информация
Да има система за детекция на имбаланса
Времеви обхват на таймера -  мин. 9 часа или
непрекъснат режим
Моторизирано затваряне на капака в долно 
положение
Да отговаря на техническите стандарти: EN292, 
EN61326, EN55011B
Центрофугата да бъде окомплектована с ротор за 
микроплаки,
включващ два броя кошници и два адаптора с 

лацитет

се извежда през фронталния отвор, 70% 
се рециркулира.

Размери на кабинета: дълж. 82см х дълб. 59см х 
вие. 81,5см
Размери на работната площ: дълж. 73,7см х
дълб. 42,8см х вие. 51 см
Модел Aura PCR -  Euroclone, Италия
Пасивен (без вентилация) кабинет с УВ лампа 
Работна камера -  прозрачна, изработена от 
темперирано стъкло с дебелина бмм 
Фронтален панел разделен на 3 сектора 
Начин на работа на кабинета — при затваряне на 
фронталния панел автоматично се стартира 
осветяване на работната площ с УВ светлина за 
определено време
Таймер за УВ осветление -  60 мин с интервал от 
1 мин
Работна повърхност от полиетилен -  
високоустойчива на химикали 
Размери на кабинета: дълж. 65см х дълб. 54,5см 
х вие. 73см
Модел SL16, кат.№ 75004000 -  Thermo Fisher 
Scientific, Германия
Максимална скорост: 15 200 rpm 
Максимална относителна центрофужна сила 25 
830 х g
Микропроцесорен контрол 
Има възможност за запаметяване на 99 броя 
потребителски програми 
Роторът може да се поставя и изважда с една 
ръка, без необходимост от инструменти 
Дисплеят показва оборотите, оставащото време 
на стартирано центрофугиране и допълнителна 
информация
Има система за детекция на имбаланса 
Времеви обхват на таймера -  9 ч 59 мин или 
непрекъснат режим
Моторизирано затваряне на капака в долно 
положение
Отговаря на техническите стандарти: EN292 
EN61326, EN55011B
Центрофугата е окомплектована с ротор за 
микроплаки - модел М20, кат.№ 75003624
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2 x 3  стандартни микроплаки или 
2 x 1  дълбоки (Deepwell) микроплаки

включващ два броя кошници и мва адаптора с 
капацитет
2 x 3  стандартни микроплаки или 
2 х 1 дълбоки (Deepwell) микроплаки_________

6.Центрофуга 
компакгна

J0

tp7. Нагряващ 
зблок

Максимална скорост: мин 13 000 rpm 
Максимална относителна центрофужна сила: мин 
16 900 х g
Дисплеят да показва скорост на въртене и 
оставащото време на стартирано центрофугиране 
Задаване на време за центрофугиране: от 1 
минута до 99 минути, и непрекъснат режим 
Затваряне и отваряне на капака на ротора без 
нужда от инструменти
Центрофугата да бъде окомплектована с ротор за 
епруветки 24 х 1.5 / 2.0 ml, с прозрачен био- 
запечатващ се капак

Максимална скорост: мин 2 600 rpm 
Максимална относителна центрофужна сила: мин 
900 х g
Капацитет на ротора от минимум 120ml (12 х 10 ml) 
Задаване на време за центрофугиране в 
диапазона от 0 до 30 минути, и непрекъснат 
режим.
Центрофугата да бъде снабдена с гумени 
вакуумни крачета, за по-добра стабилност по 
време на работа.
Центрофугата да бъде окомплектована с ротор с 
фиксиран ъгъл от 45°за мен 12 епруветки 10 ml

Нагряващ блок, единичен 
Изработен от неръждаема стомана 
Работна температура -  от 5°С над околната до 
мин. 150°С с интервали на задаване от 0,1°С 
Дигитален дисплей 
Микропроцесорен контрол
Снабден с алуминиев блок с капацитет мин. 20 епр 

12мм

Модел Micro CL17, кат.№ 75002450 - Thermo 
Fisher Scientific, Германия
Максимална скорост: 13 300 rpm 
Максимална относителна центрофужна сила: 17 
000 х g
Дисплеят показва скорост на въртене и 
оставащото време на стартирано 
центрофугиране
Задаване на време за центрофугиране: от 1 
минута до 99 минути, и непрекъснат режим 
Затваряне и отваряне на капака на ротора без 
нужда от инструменти 
Центрофугата е окомплектована с ротор за 
епруветки 24 х 1.5 / 2.0 ml, с прозрачен био- 
запечатващ се капак
Модел Medilite, кат.№ 004590F -  Thermo Fisher 
Scientific, Германия
Максимална скорост: 2 700 rpm 
Максимална относителна центрофужна сила:
920 х g
Капацитет на ротора 120ml (12 х 10 ml)
Задаване на време за центрофугиране в 
диапазона от 0 до 30 минути, и непрекъснат 
режим.
Центрофугата е снабдена с гумени вакуумни 
крачета, за по-добра стабилност по време на 
работа.
Центрофугата да бъде окомплектована с ротор с 
фиксиран ъгъл от 45° за 12 епруветки х 10 ml
Кат.№ 11741637 - Thermo Fisher Scientific, 
Германия
Нагряващ блок, единичен 
Изработен от неръждаема стомана 
Работна температура -  от 5°С над околната до 
150°С с интервали на задаване от 0,1°С 
Дигитален дисплей 
Микропроцесорен контрол 
Снабден с алуминиев блок с капацитет 20 е п р :
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12мм -  кат.№ 11411987 ~
8.Нагряващ
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Нагряващ блок, единичен 
Изработен от неръждаема стомана 
Работна температура -  от 5°С над околната до 
мин. 150°С с интервали на задаване от 0,1 °С 
Дигитален дисплей 
Микропроцесорен контрол
Снабден с алуминиев блок с капацитет мин. 24 епр 
х 1.5мл

Кат.№ 11741637 -T h erm o  Fisher Scientific, 
Германия
Нагряващ блок, единичен
Изработен от неръждаема стомана
Работна температура -  от 5°С над околната до
150°С с интервали на задаване от 0,1 °С
Дигитален дисплей
Микропроцесорен контрол
Снабден с алуминиев блок с капацитет 24 епр х
1.5мл -  кат.№ 11411977
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Скорост: от 0 до мин. 3000 об/ми 
Диаметър на орбитата мин. 4.5мм 
Работа при допир с епруветка 
С 3 анти-плъзгащи крачета за повишена 
стабилност

Модел ZX Classic, кат.№ 11726744 -  Thermo 
Fisher Scientific, Германия
Скорост: от 0 до 3000 об/ми 
Диаметър на орбитата 4.бмм 
Работа при допир с епруветка 
С 3 анти-плъзгащи крачета за повишена 
стабилност
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диспенсер
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МШ

Обхват: от мин 1мкп до мин Юмл 
С течнокристален дисплей 
С брояч на извършените пипетирания 
Автоматично разпознаване на наконечника и 
изписване на обема му на дисплея 
Работа с наконечници от 0.1 мл до 50мл 
Избор на 20 различни обема на пипетиране с 
всеки вид наконечник
Прецизно пипетиране на вискозни течности и на 
високоизпарими течности

.

Модел Multipette М4, кат.№ 15101103 - Thermo 
Fisher Scientific, Германия
Обхват: от 1мкл до Юмл 
С течнокристален дисплей 
С брояч на извършените пипетирания 
Автоматично разпознаване на наконечника и 
изписване на обема му на дисплея 
Работа с наконечници от 0.1 мл до 50мл 
Избор на 20 различни обема на пипетиране с 
всеки вид наконечник
Прецизно пипетиране на вискозни течности и на 
високоизпарими течности
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Пипетор, съвместим с повечето марки стъклени и 
пластмасови серологични пипети с обеми от 1 мл 
до ЮОмл
Отделни бутони за аспириране и диспенсиране 
Скорости на аспириране -  мин 8 
Скорости на диспенсиране -  мин 8, и 
гравитационно диспенсиране.
Литиево-йонна батерия с капацитет мин 15 часа 
постоянна работа
Течнокристален дисплей -  с индикация за 
степента на зареденост на батерията, и за 
настоящата избрана скорост на работа 

ХГегло -  макс 220г л

Модел S1, кат.№ 9501 - Thermo Fisher 
Scientific, Германия
Пипетор, съвместим с повечето марки стъклени 
и пластмасови серологични пипети с обеми от 
1мл до ЮОмл
Отделни бутони за аспириране и диспенсиране
Скорости на аспириране -  8
Скорости на диспенсиране -  8, и гравитационно
диспенсиране.
Литиево-йонна батерия с капацитет 15 часа при 
постоянна работа
Течнокристален дисплей -  с индикация за 
степента на зареденост на батерията, и за
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настоящата избрана скорост hq работа
Тегло -  220г __________________
Автоматични вариабилни пипети -  комплект - 
Thermo Fisher Scientific, Германия 
Обем 20-200мкл -  3 броя -  кат. № 4640050 
Обем ЮО-ЮООмкп — 3 броя — кат.№ 4640060

Д 2. Комплект 
а̂ЕпЪматични 

опипети

Автоматични вариабилни пипети - комплект 
Обем 20-200мкл -  3 броя 
Обем ЮО-ЮООмкл -  3 броя
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