
ДОГОВОР 

Днес, .'1.!f ... . /?...l.:„ .. ...... 2016 г., в гр. София, между 

1. Институт по органична химия с Център по фитохимия към Българска 

академия на науките, със седалище и адрес на управление : гр. София, 1113, ул. "Акад. 
Георги Бончев" бл. 9, представляван от Зам.директор доц. д-р Павлета Шестакова, съгл. 

Заповед № РД-09 84/ 01.07.2016 г. на Директора на ИОХЦФ и Донка Димитрова - гл. 

счетоводител, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

и 

2. "ФОТ"ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Овча купел" № 
13; с ЕИК 131025586, представлявано от Елена Кадийска - управител, наричано по долу за 

краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

след събиране на оферти чрез обява по реда на чл.187 от ЗОП, се сключи настоящият договор за 

следното: 

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

„Доставка на химикали и разтворители за нуждите на Институт по органична химия с Център 

по фитохимия към Българска академия на науките", Обособена позиция 1, съгласно 
условията на настоящия договор, пълното описание на предмета на поръчката и техническите 

спецификации на Възложителя за изпълнение на поръчката, и предложената от участника 

оферта-техническо предложение. 
Чл.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ запазва правото си да променя количествата в заявките за целия 

период на действие на договора, в рамките на договорените количества, в зависимост от 

потребностите и финансовата си обезпеченост. 

Количествата, посочени в техническата спецификация, са прогнозни и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се задължава да ги закупи в пълен обем. Фактическото изпълнение на 

поръчката се определя от обема на конкретните заявки на Възложителя. 

Чл. 3. Изпълнението на договора се удостоверява с двустранно подписани от 
страните приема - предавателни протоколи, удостоверяващи вида и количеството на 

доставените материали. 

11. ЦЕНИ И НА ЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл. 4 Единичните цени на продуктите/химикали и/или лабораторни консумативи/ са 

определени в Ценовата оферта на участника, съставляваща неразделна част от настоящия 
договор. 

Цените са определени при условия на доставката до краен получател. 

Чл.5 . Цените са фиксирани и не подлежат на промяна за срока на действие на договора, · 
освен в случаите, предвидени в ЗОП. 

Чл.6. Общата стойност по договора възлиза на 21 860,74 лв. (двадесет и една хиляди 
осемстотин и щестдесет лева и 74 стотинки) без ДДС, определена по договорените единичните 
цени. 

Чл.7. (1) Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева, чрез банков 
превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IВAN 
BG51 UNCR 7000 1521 7636 70 банков код UNCR7000 Банка УниКредит Булбанк АД. 



(2) При промяна на банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или други негови банкови 
данни, същият е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок от настъпване на 

промяната. 

(3) Заплащането на доставените стоки се извършва отложено в срок от 30 (тридесет ) 
дни, считано от датата на извършена доставка и след представяне на следните документи: 

- Доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДЦС и ШIЗДЦС - оригинал 

и 2 /два/ броя заверени копия; 
- Приемателно - предавателни протоколи; 
- Писмени заявки. 
Чл.8. Банковите разходи по превода са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл.9. За количества, доставени извън заявените (без писмена заявка), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

няма задължения за плащане. 

111. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл.10.(1) Всяка отделна доставка, предмет на настоящия договор, следва да бъде 

извършена в срок до три седмици, считано от получаване на заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

и за количества, точно определени в заявката. 

(2) При писмена заявка за спешна доставка, същата следва да бъде доставена в срок до 
5/пет/работни дни от получаване на заявката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в количествата точно 

определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 11. Мястото на изпълнение на дейностите по договора е: Република България, гр. 
София, ул. „Акад. Георги Бончев", бл. 9 

Чл.12. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава върху 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставяне. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. Да изпълнява възложените доставки в сроковете по договора 

2. Да достави продукти, които са нови, не отваряни в оригинални опаковки. 

3. Да представи всички необходими документи при доставката на продуктите доказващи 

техния произход, качество и др. 

4. Да достави химикали с остатъчен срок на годност към датата на всяка доставка не 
по-малък от 70 (седемдесет) на сто от обявения от производителя. 

5. При установени материали, неотговарящи на изискваното качество от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши нова доставка на 
същото количество артикули изцяло за негова сметка. 

6. Доставените продукти задължително трябва да бъдат придружени със 
сертификат, издаден от фирмата - производител, в който да има посочени: дата на 
производство и/или срок на годност. При липса на посочен срок на годност, 
фирмата - ИЗПЪЛНИТЕЛ, която ще извърши доставката се задължава да изиска 
документ от фирмата - производител, с който да докаже годността за употреба на 
доставения продукт. 

7. При доставка на опасни химични вещества и препарати, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва 
да предостави съответните Информационни листове за безопасност, преведени на 

български език и съдържащи информация съгласно Наредбата за реда и начина на 
класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси (Обн. ДВ. 
бр.68 от 31 август 2010г.); 

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да предостави сертификати за анализ от производителя, 
при доставка на следните продукти, както следва: 

Обособена позиция 1, за продукти под номера 1, 20, 23, 61-64, 71, 74 и 76; 
Обособена позиция 2, за продукти под номера 49 и 50; 

9. Предлаганите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разфасовки трябва да са съобразени с 



техническото задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай на предложение от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което се отличава от посоченото в техническото задание като 

обем на разфасовката, е необходимо оферираните брой опаковки да бъдат по-малки 

и кратни на зададените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В противен случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже приемане на доставката и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставка, съгласно изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

1 О. Химикали, за които изрично в техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е 
посочена степен на чистота, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя такива с идентична или 

еквивалентна на посочената. За всички останали химикали изискваната степен на 

чистота следва да е в съответствие с ACS или ISO спецификациите. За продуктите, 
за които няма публикувани ACS или ISO спецификации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
доставя продукти, за които производителят е гарантирал, че са приложими за 

аналитични цели (химически чисти). 
Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

настъпили проблеми по изпълнението на договора, както и за предприетите действия по 

отстраняването им. 

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подмени изцяло за своя сметка продукти, за 
които се установи, че не са годни за употреба. 

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да прехвърля задълженията си по този договор на 
други юридически или физически лица или техни обединения. 

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за точното и качествено изпълнение на 
извършваните от него доставки по този договор. 

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договорената цена в сроковете по 
настоящия договор. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изпраща писмени заявки на посочените от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ електронен адрес за контакти и/или факс . 
Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да извършва в срок плащанията по договора, 

съобразно приетите единични цени на продуктите. 

VI. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 
Чл. 21. (1) При забава на плащане, с повече от 10 дни от определения в договора срок 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 0.02% (нула цяло и две 
стотни на сто) от стойността на забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 10% 
от тази стойност. 

(2) При доставка на материали неотговарящи на изискваното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
качество, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 10% от стойността на конкретната 
доставка, включваща некачествените материали. 

Чл. 22. При забавено изпълнение на задължения по договора от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.02% (нула 
цяло и две на сто) от стойността на забавената доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 
10% от тази сума. 

Чл. 23. Страните по договора могат да претендират за нанесени вреди и пропуснати ползи 
по общия ред, в случай, че превишават размера на предвидените неустойки. 

Чл. 24. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение или неустойка, определени в 
констативен протокол, при забава на изплащането на обезщетението или неустойката с повече от 
14 (четиринадесет) календарни дни от датата на съставянето на протокола, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има право да получи обезщетението или неустойката чрез прихващане на остатъка от сумата на 
обезщетението или неустойката с вземането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за следващи доставки по 
договора. 



VIII. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 25. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и важи до 

26.06.2017 г. 
Чл. 26. ( 1) Действието на договора се прекратява: 
1. с изтичането на срока му и с изпълнението на всички задължения на страните по него; 
2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора без предизвестие: 
1. ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да 

изпълни своите задължения. 

2. при системно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора с 14-дневно предизвестие: 

1. 1. ако е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да 
бъде изменен на основание чл.116, ал.1 от ЗОП. 

2. ако се установи, че по време на избора за възлагане на поръчката за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
са били налице обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде 
отстранен от процедурата. 

(4) В случаите по ал. 2, т. 1и2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка за неизпълнение на 
договора в размер на 10% от цената на договора без ДДС. 

(5) В случаите по ал. 3, т. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за претърпени 
вреди от прекратяване на договора. 

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ 
Чл. 27. (1) Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнение 

на задълженията по настоящия договор, ако това се явява следствие от появата на непреодолима 

сила, като: пожар, земетресение, наводнение, бедствия и други подобни. Страните не носят 
отговорност за неизпълнение поради непредвидени обстоятелства - т.е. обстоятелства от 

извънреден и обективен характер, възникнали след сключването на договора, независимо от 
волята и дължимата грижа на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят 

невъзможно изпълнението при договорените условия. 

(2) Никоя от страните не може да се освободи от отговорност, ако е била в забава или не е 
информирала другата страна за възникването на непредвидените обстоятелства или 
непреодолимата сила. 

(3) Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по този 
договор поради непредвидени обстоятелства или непреодолима сила, е длъжна незабавно: 

1. да уведоми писмено другата страна за това в какво се състоят непредвидените 
обстоятелства или непреодолимата сила и какви са възможните последици от тях, за 
предполагаемото им времетраене, както и за всяка промяна в съобщените обстоятелства. 

2. да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до минимум 
понесените вреди и загуби за другата страна. · 

(4) Докато траят непредвидените обстоятелства или непреодолимата сила, изпълнението на 
задължението се спира, доколкото то не може да бъде изпълнено по алтернативен начин, чрез 
полагане на всички разумни грижи. 

(5) Не може да се позовава на непредвидени обстоятелства или непреодолима сила онази 
страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за 
изпълнението на договора. 

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 28.(1) Валидни адреси, на които страните ще изпращат/получават съобщения във 

връзка с изпълнението на този договор са следните: 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Име, длъжност: доц. д-р Георги Добриков; проф. дхн Владимир Димитров 
Адрес 



Тел.: 089 659 63 95 (Г. Добриков); 088 791 90 82 (Вл. Димитров) 
Факс: 02/8700 225 
Е-поща: gшdob@oгgchm.bas.bg (Добриков); vdi111@.шgch111.bas.bg (Димитров) 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Име, длъжност: Д-р Валентина Гетова 

Адрес 

Тел.: 0878 71 62 69; 02 950 66 60 
Факс: 02 955 9551 
Е-поща: valia@fot.bg 

(2) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са 

валидни , ако са направени в писмена форма, включително по факса или по електронен път при 

условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. 

Чл. 29. Всяка една от страните се задължава при промяна на обстоятелствата по този 
договор, да уведоми незабавно писмено другата страна. Писмено съобщение изпратено на стар 

адрес, електронна поща или факс ще се счита за получено със съответните последици от това, в 

случай че страната, която е променила данните си за кореспонденция не е уведомила другата 

страна, съгласно изискванията по този член. 

Чл. 30. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилагат разпоредбите на ЗОП, 
ЗЗД, ТЗ и действащото законодателство на Р България . 

При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи, които са 

неразделна негова част: 

1. Приложение 1 - оферта-техническо предложение. 
2. Приложение 2 - ценово предложение 
3. Документи по чл. 67, ал. 6 от ЗОП. 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра -~о е ~ за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. / / 

/ / 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

и тел 

/ 
~ --_.) /lfk / 

Д_о_н_к_а_Д_и_м_и_т_р_о_в-а--Г_.,,,_л_С_ч_е_т_о~ 



30/06/2016 Електронно свидетепство эа съдимост 

Република България Начало Обратна воъзка 1 1Jor:1oШ 1 За сиgемата 1 

Свидетелство за съдимост 

Регистрационен номер: 16040500125 
Registration number: 16040500125 

Валидно до: 06 октомври 2016 
Date of expiry: 06 October 2016 

ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ 
ELECTRONIC CONVICТION STATUS CERТIFICATE 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

MINISTRY OF JUSТICE OF ТНЕ REPUBLIC OF BULGARIA 

Удостоверява, че лицето: 
Certifies that the person: 

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА КАДИЙСКА 
(име, презиме и фамилия) 

ELENA DIMITROVA KADIYSKA 
(name, father's name, surname) 

ЕГН:I!~!!,~ •••• Persona/ number: 

Роден( а):~,====~· Date of Ьirth: 

НЕ Е ОСЪЖДАНО 

И НЕ Е ОСВОБОЖДАВАНО ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 78а НК 

HAS NOT BEEN CONVICTED 
AND HAS NOT BEEN RELEASED FROM CRIMINAL RESPONSIBILIТY 

UNDER ART. 78а OF ТНЕ CRIMINAL CODE 

Дата на издаване: 06 април 2016 
Date of issue: 06 April 2016 

Адрес за проверка: http://cs.mjs.bg 
Verify at: http://cs.mjs.bg/en 

Код за досrьп : 3RTZП4GEA 

Access code: 3RTZП4GEA 

Забележка: Електронното свц.qетепство за сьднносr с.ано в електронния си ви.д, достьтю на обявената от Министерсrвото на 
правосqqнето ннтернет страница, нна същата снла, като св.щетепството за СЬt/lННОСТ, ~адено на хартиен носител. 

Електронното свидетелство эа ~нност е достъпно от эаннтересоваоото лице на страницата на Министерсrво на правосьднето, чрез 
предосrавення код за достъп. 

Note: The Electгonlc Convlction Status Cert/f/cate in electгonlc fonnat оп/у is access/Ьle thгough the web page of the Ministry of Jиst/ce 
and has the same legal value as the Conviction Status Certificate /ssued оп paper. 

Persons concemed сап access the Е/есtгоп/с Conviction Status Certiflcate thгough the web page of the Mlnlstry of Justice vla access 
code. 

https://cs.mjs .t:>g.'Щ'Home/Display/5fe5fd4d-fa8d-40fЗ-8358-fcЬde736a7f9 1/2 



НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОФИЯ, офис СДО - СОФИЯ 
БУЛСТАТ 1310631880221 

Изх.№ 22250201600164593/31.05.2016г. 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
за наличието или липсата на задължения 

Настоящето се издава на основание чл.87, ал.6 от ДОПК, в уверение на това, че: 
ФОТ/ООд/ 

(и.'ll'e1 наи.иенование на задълженото лице) 

ЕГН/ЛНЧ/ Служебен № от регистъра на НАП 

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР 131025586 

Адрес за 

кореспонденция 

Адрес по чл.8 от 

допк 

обл.София - град, общ.Столична гр.СОФИЯ, бул. ОВЧА 
КУПЕЛ №13, 

Представлявано от ЕЛЕНА ДИМИТРОВА КАДИЙСКА 
(трите имена на представляващия 'пълно.•.ющника) 

В качеството му на 
(длъжност на представляващия) 

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП 

(в случай на упълномощаване - N!! и дата на пълномощното) 

Няма задължения. 

Настоящото се издава по искане вх.№ 2225ИОО48045/30.05.2016 г., 

за да послужи пред за сключване на договори 

Удостоверението се издава по данни на ТД СОФИЯ. офис СДО - СОФИЯ, актуалн.и 
към 31.05.2016 год. 

31.05.2016 

ОРГАН ПО 

ПРИХОДИТЕ: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ 

(име,подпис, печат) 

. Стр. 1от1 
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Изх. № 7217004735 / 31.05.2016 r. 

tтоличнА ОБЩИНА 
ДИРЕКЦИЯ .ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ 

ОТДЕЛ ОП ОВЧАКУПЕЛ 
1000 rр.СОФИЯ Р-Н ОВЧА КУПЕЛ бу.iЩАР БОРИС 

11\/ДЕВЕТИ СЕПТ. N: 1368 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ .. 87, АЛ.б ОТ ДОПК 

Настояi.цото се издава на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, в Увер~ние на·това, че:

ФОТ ООД ООД 

ЕИК по БУЛСТАТ 131025586 
Адрес за кореспонденция 

бул. ОВЧА КУПЕЛ № 13. ·г.р; СОФИЯ 1000, общ. СТОЛИЧНА, обЛ. СОФИЯ-град 

Адрес по ч:Л;8 отДОПК . . .. . . .· 
бул; ОВЧА КУПЕЛ № I~/f:P• СОФИ Я 1000, орщ. СТОЛИЧНА, .~бл. СОФИЯ•rрад 

НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗАМЕСТНИ ДАНЪЦИ и ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ къмсtОЛИЧНА 
ОБЩИНА-·. . ··.··.· ·,·.. . .·.· . .. . 

. . . . . . . ·с· ;}' • . .· . . . . ·.' r 
Наст:оs~щото, се издаsа ;ПО искане Вх. No 7217004735/31,()_5.2016 Г\·· за да пщ:Лужи пред 
••••• „ • •"-: . ,_.,. •· • • -„,..,... .• „ • • •'. :..-.:. „ .• • ~ 

УдосfоВеР"Ниеfо ·се .и'М~··~ дан"и на столичн~щщи:~n::~.=--:~~l~:~.~:~016 . Г·· .. 
Издал: ЛИЛИЯ ЛАВЛ9~··,.. ~ -·::~- --

. . . /~~"о . .:;j'\~: .. 
Началник отдел: ······11-.::;'..С;'-А .... : •. „ •• • . \ . 

/! ~// ~,~, \ . ...s \ 
\( -~-~ ~~~:~i'~·~·~ ) ~ 1·~ 
'\ (..)\ .' . / l{' i , \\. ·>----~;~Yi.: .. 

::>'-v/ (.)4 <:, ~с.- ~· 
.... -:--:.„, -:.-~~.: ·~··-·- .. :„._„_ 

-~: 

На 06.06.2016 t .,. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, нотариус в район РС СОФИЯ с per. No 637 fia 
Нотариалната камара, удостоверявам веtрностrа на този препис, -снет от: ОРИГИНАЛ на 
официален (частен} документ nредстав~"' ~!4 01~ . 

1 АНЕЛИЯ АНГЕЛОВА ПЕНДЖУР081.t_~~:·770'З!W,96, АДРЕС: GОФИЯ ~лр~носител 
1 като в първообраза нямаше ·зачер~ния, при~бавк'Иt.эоправки и друrи особености. 
, Рег. No 4208 _.,_, C"ьt5~a'+t81 fli.кc.a: З.60 лв. 
! ."'4.f »ГИhl:i · 
1 '- ?- . 
1 Нотариу~ 
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РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ iq 1 7 8 1 3 : · 
Г ЛАВНАТА>РЕПУБЛИКАНСКА. IIPOKYP АТУРАВ-. БАКЪРКЪQЙ .. 

п. n u .Ус: ~ft 
, - ~.,..r .. "''.Р-

. о ·. ·tl'· 

Номер :,/(}180::--::201~04S027/16:39 
t/i- · Ге орти ·-~ 

~~i~· Тема : itЬ~НАИнстАiщия-· 

~идв=~=ент:)i)ii~~ 
-·'·-'·-'--':.:.:- :;..,:,:;.'„ 

Паспорmи данни наJЩцЩ~~ 
ГраЖданскИ Номер : ~~F~. · ,_. · · 

Фамилия 

Име 

Баща . 

Майка 

: кут~ .. 
,~, _ I<Jcyф , ф~рух 

-~ --· 

;-.~ Абдiоnхан ~:: 
:· ГьоНюл 

Дата на раж,дЩ!е ·. : :~ :._~:д95i_ ;c·rO~~ "' 
Място на pЩaJie . .. ,_ 

Място на гражданска регистрация: 

'1 lJ k.a i;~:t.' 

. ~- "-: . - . 

РЕЗУЛТАТ ~от:: ПРqВЕРКАТА -Н)_\<РЕ.Р;С~~~ ·зл ·съ№М;рGТ.:.: '""''-·. 
- _...·_ - ' ,';_-,, -~--·-

ЛИЦЕТО, ЩЩfQ ·~~~~~~p~Q:(Q~( ~ ~!~~ 
- ~( ..,_;-.--~~-:..:·:-:. . "> -. 

диЦЕто;· чиито, лИчни: ДАННИ. сл посоЧвни· по"'rоРЕ, нямл- :ЗАпИсИ св.:i.-~ 
.. . . - . АРХИВА НА СЪДЕБIIИЯ РЕГИСТЪР. · 

ЗАМ. -ГJIАВЕН ПРОКУРОР 
' (Ilo·~ ,<~ _-офЙ_~\Й@~н„, Йечат} ' 

ЗАБЕ.Щ)Кl(А;· НАСТОЯЩОТО СВИДЕТЕЛСТВО -.ЗА ~-ьЪдЮАобт '~Е; :о~О~МJ!iIО< 
в СЪОТВЕТСТВИЕ с ЛИЧНИТЕ ДАННИ ·нл ГQPEff~~qЧEнorp ,. JIЩ.Щ~ . .· , 

."-: 

•i' 

·. 



т.с. 

ВАКIRКбУ 
CUМНURiYEТ IW?SAVCILIGI 

0180-2016-048027 / 16:39 
RESMI КURUМ 

VЕКАLЕТNАМЕ 

lll:::llli8Af!llU~ ESAS к±мL±К BILGILERi 
. :, 

~~AD 
БАБА ADI 
D0Guм YERI: 

КUТАУ, YUSUF FARUK 
AВDULНAN APTI 

ADLi s±c· КAYDI SORGULAМASI SONUGLARI 

DOGuм т. ..1951 

ANA ADI : OONUL 

NfJFus К.У: 

BAKIRKOY 

02.06.2016 

YUКARI 

YUКARI 

к мLiк в±LGiLER± BULUNAN' к±~±N±N ADL± 

К MLIK BILGILERi BULUNAN Ki~iNIN ADLI 

КAYDI YOKTUR. 

AR~iV КAYDI YOKTUR. 

02.06.201 
YETKILI МЕ 
108374.Н. 

NOT : BU SORGULAМA YUКARIDAKI 11 SORGULAМAYA ESAS кiмL±К 
YAPILMI;>TIR. 

„. 

1/1 

. .. 
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APOSTILLE 

( Convention de La Науе du 5 Octobre 1961} 

1. 01ke/Country/Pays/Staat TORKIYE - LA TURQUIE 

l~bu resmi belgefТhis puЫic document/Le present acte puЬlic/Dieses zeugnis wurde 

2. BOlent CELIKMAN taraf1ndan imzalanm1~t1r./Has been signed Ьу/а ete signe par/durch ... 
unterschrieben 

3. lmzalayan1n s1fat1 BA~КATIP'd1r./Acting in the capacity of/Agissant еп qualite defТitel des 
Unterzeichneten 

4. BOyukvekmece 5.Noterligi 'nin muhOr/damgas1n1 ta~1maktad1r-bears the seaUstamp of-/est 
revetu du sceau/timbre de-tr~gt Siegel/Stempet von 

TASDIK / CERTIFIED / А ТТЕSТЕ / BEGLAUBIGUNG: 

5. BOyOk<;:ekmece Kaymakaml1g1' da/at/a/in 

6. 3.6.2016 gOnO/the/le/Am 

7. Yaz1 l~leri Md. Halis <;OREK<;I taraf1ndanlby/par/durch denldie 

8. No : 5856 ile tasdik edilmi~tir./No :/sous No:/unter Nr. 

10. lm ignature/Signature/Unterschrift: 

.i 
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ОБРАЗЕЦ 1 

ДО 
Институт по органична химия с Център по фитохимия, 

Българска академия на науките 

ОФЕРТА - ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА 

с предмет: „ Доставка на химикали и разтворители за нуждите на Институт по 
органична химия с Център по фитохимия, Българска академия на науките" 

от ФОТ ООД, ВИК 131025583, тел: 02/950 66 60, факс 02/9559551, info@fot.bg. 
(пълно наименование на участника и правно-организационната му форма, 

адрес на управление, ЕИК по Закона за Търговския регистър, тел./факс, 

ел.адрес) 

чрез Елена Димитрова Кадийска, гр. София 1618, бул. Овча купел № 13, тел. 
02/950 66 60, факс 02/9559551, info@fot.bg 
(собствено, бащино и фамwто име на представляващия участника, адрес за 

кореспонденция, тел./факс, ел.адрес) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Съгласно Обява за събиране на оферти по реда на чл.187 от ЗОП за избор 

на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

химикали и разтворители за нуждите на Институт по органична химия с 

Център по фитохимия към Българска академия на науките " и след като се 

запознах с условията за участие, съгласно утвърдената документация, приемам 

да изпълня обществената поръчка, съгласно изискванията на възложителя и 

предоставям на вниманието Ви следното предложение за изпълнение на 

обществената поръчка: / -
1. Предлагам да извършвам периодични доставки на {iМ}f{(али и 

и / и / 
разтворители за нуждите на нститут по органична хим,WI )1~)RТЪР по 

фитохимия, Българска академия на науките, необходимиwа :Юlнение на 
дейностите на Възложителя, посочени в позиция/~ 1 а т ическата 

спецификация. { // 

(/ ;/ 

'/ 



2. Задължавам се да извършвам доставките след получаване на 

писмена заявка от Възложителя, изпратена по факс и/или електронна поща - в 

срок не по - късно от три седмици, считано от получаване на заявката на 

Възложителя. 
При необходимост от спешна доставка на малки количества и изпратена 

писмена заявка /факс и/или електронна поща/ от Възложителя, в която да се 

упоменава спешна нужда от доставка), срокът за доставка ще бъде не по

дълъг от 5 работни дни. 
Доставките следва да се извършват само за продукти и в количествата, 

посочени в съответната заявка. 

3. Задължавам се да извършвам доставките за своя сметка на 

следния адрес - Институт по органична химия с Център по фитохимия - гр. 

София, ул. „Акад. Георги Бончев" бл. 9. 
4. Доставените химични вещества ще бъдат в оригинални, с ненарушена 

цялост, затворени опаковки, които да имат защита до първоначално отваряне и 

с оригинални етикети на фирмата - производител. 
5. Срокът на годност на всички химикали към датата на всяка доставка 

ще бъде не по - малък от 70 (седемдесет) на сто от обявения от производителя. 
6. Всички продукти ще бъдат придружени със сертификат, издаден от 

фирмата - производител, в който да има посочени: дата на производство и/или 

срок на годност. При липса на посочен срок на годност се задължаваме да 

изискаме документ от фирмата - производител, с който да докаже годността за 

употреба на доставения продукт. 

7. При доставка на опасни химични вещества и препарати, се 

задължаваме да предоставим съответните Информационни листове за 

безопасност, преведени на български език и съдържащи информация съгласно 

Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на 

химични вещества и смеси (Обн. ДВ. бр.68 от 31 август 201 Ог.) . 

8. При доставка на продукти изпълнителят трябва да предостави 
сертификати за анализ от производителя, на следните продукти, както следва: 

Обособена позиция 1, за продукти под номера 1, 20, 23, 61-64, 71 , 74 и 76; 
Обособена позиция 2, за продукти под номера 49 и 50; 
9. Декларирам, че химикалите, за които изрично в техническите 

изисквания на възложителя е посочена степен на чистота, са оферирани, с 

идентична или еквивалентна на посочената. 

За всички останали химикали изискваната степен на чистота е в 

съответствие с ACS или ISO спецификациите. 
За продуктите, за които няма публикувани ACS или ISO спецификации, 

оферирам продукти, за коит.9-'fiроизводителят е гарантирал, че са приложими за 
аналитични цели (химичес,КИ чисти). 

Забележка: Деклари.рр~а ,e'fo на обстоятелствата по т.9 зависи от позицията/ите, 
за която/коиrо е под~nа фертата. 

10. ПрцемаМ': :Ла ането на доставките да се извършва с платежно 
нареждануiiо %ану.о;s,. ни сметка, в срок до 30 (тридесет) дни, след извършена 
достав.~~ и 1ед·п]>о. вяне на следните документи: 

; v)/ : 
/ 1 ,' 

v 



- Доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и 

ППЗД,ЦС - оригинал и 2 /два/ броя заверени копия; 
- Приемателно - предавателни протоколи; 
- Писмени заявки. 

11 Срокът за изпълнение на поръчката е 12 месеца, с начална дата на 
изпълнение датата на сключване на договора. 

12. В случай, че бъда избран за Изпълнител, се задължавам да 

осъществявам доставките за целия срок на договора в рамките на предложените 

цени. 

13. Запознат съм с условията на приложения проект на договор и го 
приемам без възражения. 

14. Ако бъда определен за изпълнител на обществената поръчка, преди 
подписване на договора ще представя документите, съгласно чл. 67, ал. 6 от 
ЗОП, а именно: ще представя документи, издадени от компетентен орган за 

удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 -3 и декларации 
за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 4, 5 и 7 от ЗОП. 

15. Декларирам, че срокът на валидност на техническото предложение е 60 
дни след крайния срок на приемане на офертите. 

Гарантирам, че съм в състояние да изпълня качествено поръчката в 

пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в обявата за 

представяне на оферти и в документацията. 

Приложения: 

1. Копие на Сертификат за качество по ISO 9001 или еквивалент за 
дистрибуция/производство на оферираните химикали/разтворители в 

случай, че участникът е дистрибутор/производител. Сертификатът е 
валиден към датата на подаване на офрертата. 

2. Оторизационно писмо или друг еквивалентен документ /договор, 

декларация и др./, от който е видно, че представлява производителя, 

чиито продукти предлага, в случай, че участникът не е производител на 

предлаганите продукти. 

3. Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника 

доставки, през последните три години, с предмет, сходен с предмета 

на поръчката. Всяка услуга/доставка, посочена в декларацията е 

придружена от доказателство за извършването й, което се предоставя под 

формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетенте~н 
орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикува~ 
информация за услугата/доставката. · 

4. Декларация, съдържаща информация относно мястото и . ов)яiпа ,
за съхранение на оферираните продукти на тер орията н 

България - свободен текст. 
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5. Ценово предложение, попълнено по представен образец, с посочени 

производител, каталожен № и цени на продуктите от позицията, за 

която/които подава оферта участникът. В случай, че предлаганата 

расфасовка не отговаря на зададената в спецификацията, посочвам 
размера на предлаганата опаковка и брой опаковки, които да 

съответстват на предлаганата расфасовка. Посочените единични цени и 

обща стойност съответстват на предлаганата разфасовка и брой. 

Прилагам ценовото предложение и в електронен вид във формат на MS 
Excel. 

6. Декларации по чл. 54, ш~. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП във връзка с чл.9_}, ал.5 и 
ал.6 от ППЗОП - 2 бр. 

/ „ / 

С УВАЖЕ1t~~~К~ у:равитм 
(7 и ~7hлия, длъжност,подпис) 

Дата: 27.06.2016 г. 
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1 Единичн Обща Каталожен 
Мерна Колич~~т 

No Име на химикала Качество единица 80 
а цена цена (без 

Производител 
номер на 

(опаковка) (брой) 
(без ДДС)в производител 

ЛЛС)в лв я 

ПОЗИЦИЯ 1: Химикали и разтворители със специфични свойства и чистота 

1 TETRAНYDROFURAN for НРLС, >=99.9%, inhiЬitor-free опак. от 2.5L 4 65.00 260.00 Sioma-Aldrich 34865-2.5L 

2 Diethyl ether 
puriss., meets analytical specification of 

опак. от 2.5L 84 24.50 2058.00 Sigma-Aldrich 24004-2.5L-R 
Ph. Eur. ВР. =99.5% (GC) 

3 НЕРТАNЕ 99% опак. от 2.5L 4 60.00 240.00 Sioma-Aldrich H2198-2.5L 

4 НЕХАNЕ >=96.5% опак. от 2.5L 2 38.00 76.00 S ioma-Aldrich 208752-2.5L 

5 1-PENTANOL >=99% опак. от 500 ml 1 153.20 153.20 Sioma-Aldrich 398268-500ML 

6 Mvricetin analvtical standard опак. от 1 О mg 2 180.00 360.00 Sioma-Aldrich 72576-lOMG 

7 Kaempferol analytical standard опак. от 1 О mg 2 360.00 720.00 Sioma-Aldrich 96353-lOMG 

8 Histamine analvtical standard опак. от 100 mg 4 71.00 284.00 S ioma-Aldrich 59964-lOOMG 

9 L-Alanine опак. от 1 g 3 137.00 411.00 Sioma-Aldrich PHR1110-1G 

10 SILICONE OIL for oil baths (from -50С to +200С) опак. от 1 L 1 378.00 378.00 S i{!ffia-Al drich 85409-lL 

11 1-PYRENEMETНANOL 98% опак. от 1 g 2 93.60 187.20 Sioma-Aldrich 389439-lG 

12 LINDLAR CATAL YST опак. от 10 g l 203.40 203.40 Sioma-Aldrich 62145-lOG-F 

13 (S)-Ru(OAc )2(BINAP) опак. от 500 mg 1 201.00 201.00 Sioma-Aldrich 693189-500MG 

14 RuC12((S)-(DM-BINAP))((S)-DAIPEN) опак. от 100 mg 1 91.40 91.40 S ioma-Aldrich 693227-lOOMG 

15 Platinum on activated charcoal hydrogenation catalyst, 10% Pt basis опак. от 5 g 1 300.00 300.00 S ioma-Aldrich 80980-SG 

16 (R)-Ru(OAc)2(T-BINAP) опак. от 500 mg 1 179.80 179.80 S ioma-Aldrich 692239-500MG 

17 (R)-Ru(0Ac)2(DM-SEGPHOS(R)) опак. от 100 mg 1 85.80 85.80 Sioma-Aldrich 692182- lOOMG 

18 2-PYRROLIDINONE purum, >=98.0% (GC) опак. от 250 ml l 52.20 52.20 Si{!ffia-Aldrich 83300-250ML 

19 SODIUM CHLORITE 80%, technical grade опак. от 100 g l 58.80 58.80 Sioma-Aldrich 244155-lOOG 

20 ТЕМРО, FREE RADICAL 98% опак. от 5 g l 69.60 69.60 Sioma-Aldrich 214000-5G 

21 (R)-RuCl((P-CYМENE)(BINAP))Cl опак. от 500 mg l 209.00 209.00 Sioma-Aldrich 692492-500MG 

22 N-МETHYLCAPROLACT АМ 99% опак. от 25 g l 113.80 113.80 Sioma-Aldrich 224766-25G 

23 P-CRESOL >=98% опак. от 1 kg 1 135.60 135.60 S io:ma-Aldrich W233706-1KG-K 

24 PARAFORМALDEНYDE reagent grade, crystalline опак. от 1 kg 1 94.80 94.80 Si{!ffia-Aldrich P6148-1KG 

25 NIТRONIUМ >=95% опак. от 5 g 1 268.00 268.00 Sigma-Aldrich 366153-5G 

26 1-NAPHTHOL puriss. р.а., Ph. Eur., >=99% (GC) опак. от 100 g l 252.00 252.00 Si{!ffia-Aldrich 33420-lOOG-R 

27 (S)-(-)-1-(2-Naphthyl)ethylamine опак. от 25 g l 682.50 682.50 Sioma-Aldrich 726877-2SG 

28 АМВЕRL YST 15, ION-EXCHANGE dry, moisture <=1.5% опак. от25 g l 76.20 76.20 Sigma-Aldrich 216380-25G 

29 SODШM НYDRIDE 60 % dispersion in mineral oil опак. от 100 g 1 79.80 79.80 Sioma-Aldrich 452912- lOOG 

30 2,6-DIНYDROXYNAPHTНALENE 98% опак. от 5 g 1 193.20 193.20 S igma-Aldrich 275603-5G 

31 -~-"' г.JI..Гv-.~г1XYNAPHTНALENE 97% опак. от 5 g 1 34.80 34.80 S igma-Aldrich D116408-5G 

32'= ==-·- · · ~-D.ihvdrOXvnaphthalene technical, >=90% (HPLC) опак. от 10 g 1 209.00 209.00 Si{!ffia-Aldrich 70430-lOG 

33 о:::::::- 6-НYDROXYQПJN()LINE 95% опак. от 5 g l 107.80 107.80 Sioma-Aldrich 304484-5G 
~ РА RAFORМALDEHYDE. powder 95% опак. от 500 g 1 75.80 75.80 Si{!ffia-Aldrich 158127-SOOG 

35 3-NI'I'RQPflENYLвo&QN.fc ACID опак. от 1 g 1 69.40 69.40 Si{!l1}a-Aldrich 325104-lG 

36 ---ELULJ139RIC АСЮ·-~------ 48 wt. % in water опак. от 500 g 2 82.20 164.40 Sigma-Aldrich 207934-500G 
' -



pw;is?.,,.Щ.eefs analytical specification of 
37 Glycerol ~1 _/.~ur., ВР, USP, FCC, Е422, опак. от 1 L 2 39.60 79.20 Sigma-Aldrich 15523-lL-R 

/,~1 / . ./.-5-J anhvdrous 99.0-1О1.0% 

38 мвтнviЕNБ BLUE co#NтRAiJl1 ~microscopy, concentrate according to 
опак. от 250 ml 1 72.60 72.60 Sigma-Aldrich 03978-250ML . / Ehrlich, concentrated, aqueous solution 

39 5-NIТR0.:.2-FURALE5EНYDE/ / 99% опак. от 5 g 1 58.00 58.00 Sigma-Aldrich 170968-5G 

40 2-NIТROFUКA.N // 97% опак. от 1 g 1 270.00 270.00 Si!!l11a-Aldrich 319740-lG 

41 4-METHYLMORPHOL{N€° 99% опак. от 100 ml 1 31.20 31.20 Sigma-Aldrich M56557-100ML 

42 (L )-( +)-ALPНA-PHENYШLVCINE 99% опак. от25 g 1 135.00 135.00 Sigma-Aldrich 237647-25G 

43 2-ETHYNYLPYRirnNE 98% опак. от 1 g 1 112.00 112.00 Si!!l11a-Aldrich 469920-lG 

44 5-bromo-2-hydroxy-4-methyl- опак. от 50 mg 1 330.00 330.00 Sigma-Aldrich CDS009877-50MG 

45 CAPSAICIN, natural опак. от 250 mg 1 197.80 197.80 Sigma-Aldrich 360376-250MG 

46 N-VANILL YLNONANAMIDE >=97% powder опак. от 1 g 1 79.40 79.40 Sigma-Aldrich V9130-1G 

47 PLA TINUM(II) CНLORIDE 98% опак. от 250 mg 1 161.60 161.60 Si!!l11a-Aldrich 206091-250MG 

48 
4-( 4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-

>=96.0% (calc. on dry substance, АТ) опак. от 1 g 
methvlmoroholinium chloride 

1 98.40 98.40 Sigma-Aldrich 74104-lG-F 

49 SODIUM СПRА ТЕ DIНYDRA ТЕ >=99% опак. от 1 kg 1 138.00 138.00 Sigma-Aldrich W302600-1KG-K 

50 
PROTEINASE К FROM lyophilized powder, >=30 units/mg 

опак. от 25 mg 
TRIТRACHIUM ALBUM orotein 

1 150.00 150.00 Sigma-Aldrich P6556-25MG 

51 DIAION НР-20 опак. от 500 g 1 198.00 198.00 Si!!l11a-Aldrich 13606 

52 POLYAMIDE6 for column chromatography опак. от 250 g 4 596.00 2384.00 Si!!l11a-Aldrich 02395-250G 

53 
FOLIN &/ CIOCAL TEU##S PHENOL 

опак. от 500 ml 4 
REAGENT 2 М (with resoect to acid) 

140.00 560.00 Sigma-Aldrich 47641-500ML-F 

54 
ALGINIC ACID SODIUМ SALT FROM 

опак. от 500 g 2 
BROWN& low viscositv 

365.00 730.00 Sigma-Aldrich A1112-500G 

55 BSTFA опак. от 25 ml 1 200.00 200.00 Si1rn1a-A\drich 33027 

56 3',4',5'- 98% опак. от25 g 1 172.00 172.00 Sigma-Aldrich T68101-25G 

57 AGAROSE 
MOLECULAR BIOLOGY REAGENT 

опак. от 10 g 1 95.40 95.40 Sigma-Aldrich A9539-10G 
for routine use 

58 B-CYCLODEXTRIN, CRYST ALLINE >=98% опак. от 25 g 1 194.80 194.80 Si!!l11a-Aldrich C4767-25G 

59 Tetramethylammonium bromide >=98.0% опак. от25 g 1 140.00 140.00 Si!!l11a-Aldrich 426296-25G 

60 Ellagic acid analytical standard опак. от 50 що; 1 138.00 138.00 Si1rn1a-Aldrich 14668-SOMG 

61 ( +/-)-A-TOCOPHEROL synthetic, >=96% (НРLС) опак. от 25 g 1 106.35 106.35 Si1rn1a-Aldrich ТЗ251-25G 

62 5-FLUOROURACIL >=99%, oowder опак. от 1 g 1 52.49 52.49 Si!!l11a-Aldrich F6627-1G 

63 ROSМARINIC ACID FROM опак. от 1 О mg 1 79.60 79.60 Sigma-Aldrich R4033-10MG 

64 Tetraethvl orthosilicate 98% опак. от 1 L 1 125.00 125.00 Si!!l11a-Aldrich 131903-lL 

65 PLURONIC(R) F-127 BIOREAGENT oowder, suitaЫe for cell culture опак. от 1 kg 1 589.00 589.00 Si!!l11a-Aldrich P2443-1KG 

66 ZIRCONYL NIТRA ТЕ HYDRATE 99% опак. от 100 g 1 220.00 220.00 Si!!l11a-Aldrich 243493-lOOG 

67 LEVULINIC ACID 98% опак. от 1 kg 1 207.00 207.00 Sigma-Aldrich L2009-1KG 

68 
(3-

95% опак. от25 g 
MERCAPTOPROPYL)ТRIМETHOXYSI 

1 61.40 61.40 Sigma-Aldrich 175617-25G 

69 Zirconium(IV) chloride >=99 .5% trace metals basis опак. от 100 g 2 183.40 366.80 S igma-Aldrich 221880-lOOG 

70 Cerium(III) chloride heptahydrate purum р.а., >=98.0% опак. от 100 g 1 146.00 146.00 Sigma-Aldrich 22300-lOOG 

71 Titanium(IV) chloride ( Juriss., >=99.0% опак. от 250 ml ( 120.00 240.00 Sigma-Aldrich 89545-250ML 



72 CERIUM(III) NIТRA ТЕ ( 1о trace metals basis опак. от 100 g 1 115.00 230.00 S ioma-Aldrich 238538-lOOG 

73 SODIUM TUNGSTATE-2-HYDRA ТЕ purum, >=99% опак. от 100 g 1 100.00 100.00 Sioma-Aldrich 14304-lOOG 

74 
FOLIN & CIOCAL TEU'S PНENOL suitaЫe for determination of total protein 

опак. от 500 ml 1 260.00 260.00 Sigma-Aldrich F9252-500ML 
REAGENT bv Lowrv method. 2 N 

75 LIGNIN, ALКALI low sulfonate content опак. от 100 g 1 100.00 100.00 Sioma-Aldrich 471003-lOOG 

meets analytical specification of Ph. Eur., 
76 HEXAМETHYLENETETRAМINE ВР, 99-100.5% (calc. to the dried опак. от 1 kg 1 80.00 80.00 Sigma-Aldrich 15614-lKG 

substance) 
77 Aluminum chloride 99.99% trace metals basis опак. от 100 g l 212.00 212.00 Sioma-Aldrich 294713-lOOG 

78 Picein analvtical standard опак. от 1 О mg 1 320.00 320.00 Sioma-Aldrich 74192-lOMG 

79 D( + )-SACCНAROSE 
puriss„ meets analytical specification of 

опак. от 1 kg 1 85.41 85.41 Sigma-Aldrich 16104-lKG 
Ph. Eur„ ВР. NF 

80 SODIUM SULFATE ANНYDROUS 
puriss. р.а., reag. ISO, reag. Ph. Eur., 

опак. от 1 kg 1 30.00 30.00 Sigma-Aldrich 31481-lKG-R 
>=99% 

81 4-METHYLНIPPURIC ACID 98% опак. от 1 g 1 105.00 105.00 Sioma-Aldrich 328022-lG 

82 Heptane for residue analvsis опак. от 2.5L 1 100.00 100.00 Sioma-Aldrich 34495-2.Sl 

83 МЕТНУL НЕХАNОАТЕ >=99% опак. от 100 g 1 94.82 94.82 Sioma-Aldrich W270806-SAM PLE 

84 CHLORDAN TECНNICAL analvtical standard опак. от 250 mg 1 55.00 55.00 Siюna-Aldrich 45378-250MG 

85 CALCIUM SULFATE 99%, 325 mesh опак. от 500 g 1 85.00 85.00 Sioma-Aldrich 237132-500G 

86 DIETНANOLAMINE >=99.5% (GC) опак. от 100 g 1 60.45 60.45 Siюna-Aldrich 31589-lOOG 

87 рН Buffer Solution рН9.225 ±0.010 at опак. от 500 ml 1 43.03 43.03 Reagecon 109225 

88 рН Buffer Solution рНб.881 ±0.010 at опак. от 500 ml 1 43.03 43.03 Reagecon 106881 

89 SULFURIC ACID 95-97 % 
puriss. р.а„ for determination of 

опак. от 2.5L 1 30.00 30.00 Sigma-Aldrich 30741-2.5L 
mercurv. reag. ISO. reag. Ph. Eur. 

90 Potassium hexacvanocobaltate(III) purum >=95.0% (Т) опак. от 500 g 1 650.00 650.00 Siюna-Aldrich 60270-500G-F 

91 
NISIN 2.5% (balance sodium chloride and 

опак. от 1 g 1 105.00 105.00 Sigma-Aldrich N5764-1G 
denatured milk solids) 

92 METHYL HEPTADECANOATE 
puriss. р.а., standard for GC, >=99.5% 

опак. от 5 g 1 285.00 285.00 Sigma-Aldrich 51633-5G 
(GC) 

93 POTASSIUM СНRОМА ТЕ puriss., >=99% опак. от 1 kg 1 60.00 60.00 S igma-Aldrich 12249-lKG 

94 1,4-DIOXAN 
puriss. р.а., reag. ISO, reag. Ph. Eur., 

опак. от 2.5L 1 235.00 235.00 Sigma-Aldrich 33147-2.5L 
>=99.5% (GC) 

95 ТОС Standard O.lmg/L С as КНР опак. от 35 ml 1 96.23 96.23 Reagecon RTOCK06 

96 TIN FOIL, PURE, ROLL опак. от 250 g 1 120.00 120.00 S ioma-Aldrich 14511-250G 

97 
Wijs solution, О, 1 mol Cl/l, volumetric 

опак. от IL 1 55.00 55.00 Sigma-Aldrich 35071-ll 
solution 0.1 М ICI 

POTASSIUМ НYDROXIDE, solution 
G 

~-·: _D 
98 (volumetric), 0.1 М in denatured ethanol опак. от lL ~ 70~~ 7n nn ~ igma-Aldrich 35127-ll 

with toluene ~-- ·~-- ··-..-•' r- „_.-
.. . . --

99 ТОС Standard 0.25mg/L С as КНР опак. от 35 ml ~ 
___ .. --- 9§_.,__:ц -- -- Reagecon RTOCK07 1"'- _,_.&...._ 

-- -
Обща стойност без ДДС 21860.74 
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