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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

към обществена поръчка с предмет: 

„ДОСТАВКА, ИНСТАЛАЦИЯ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ВИВАРИУМ С ФИЗИОЛОГИЧНА 

ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ ДЕПАРТАМЕНТ „БИОАКТИВНОСТ НА ПРОДУКТИ”, 

включваща 8 обособени позиции, за нуждите на ЦК, изграждан по проект BG05M2OP001-

1.002-0012 „Устойчиво оползотворяване на био ресурси и отпадъци от лечебни и 

ароматични растения за иновативни биоактивни продукти”, финансиран от Оперативна 

програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕФРР. 

 

Технически изисквания за обособена позиция № 1 – Оборудване за работа с лабораторни 

животни, включваща 3 номенклатурни единици: 

Таблица 1.1. Минимални технически изисквания за холдер за гризачи – 8 бр. 

Плоскодънен холдер за гризачи: 

(1) Регулируема част към опашката за сигурно придържане на животното. 

(2) Размери: 

За гризачи с телесна маса 15-30 g – 1 бр. 

За гризачи с телесна маса 30-125 g – 1 бр. 

За гризачи с телесна маса 125-250 g – 1 бр. 

За гризачи с телесна маса 250-500 g – 1 бр. 

Цилиндричен холдер за гризачи: 

(3) Регулируема част към носа за сигурно придържане на животното. 

(4) Коничен връх към носа за ограничение на дъвченето. 

(5) Размери: 

За гризачи с телесна маса 15-30 g, плосък връх – 1 бр. 

За гризачи с телесна маса 30-125 g, плосък връх – 1 бр. 

За гризачи с телесна маса 125-250 g, коничен връх – 1 бр. 

За гризачи с телесна маса 250-500 g, коничен връх– 1 бр. 

(6) Инсталиране, обучение и гранционна подръжка: 

- инсталиране и въвеждане в експлоатация в лабораторията на заявителя; 

- обучение за работа и за рутинна подръжка на апаратурата и/или наличие на инструкция за работа 

на български или английски език; 

- гаранционна поддръжка след инсталиране и въвеждане в експлоатация – минимум 12 месеца, 

включваща всички резервни части и труд. 

Доставката трябва да включва всички консумативи (ако са приложими), аксесоари, кабели, връзки 

и други, необходими за инсталиране на апарата и начална работа с него. 

  

Таблица 1.2. Минимални технически изисквания за гилотина за гризачи – 1 бр. 

(1) Подходяща плъхове и мишки. 
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(2) Размер на страната на отвора – не по-малко от 4 cm и не повече от 6 cm. 

(3) Размери на основата – не по-малко от 18/11 cm и не повече от 26/13 cm. 

(4) Височина – не по-малко от 18 cm и не повече от 26 cm. 

(5) Лесна подмяна на остриетата. 

(6) Инсталиране, обучение и гранционна подръжка: 

- инсталиране и въвеждане в експлоатация в лабораторията на заявителя; 

- обучение за работа и за рутинна подръжка на апаратурата и/или наличие на инструкция за работа 

на български или английски език; 

- гаранционна поддръжка след инсталиране и въвеждане в експлоатация – минимум 12 месеца, 

включваща всички резервни части и труд. 

Доставката трябва да включва всички консумативи (ако са приложими), аксесоари, кабели, връзки 

и други, необходими за инсталиране на апарата и начална работа с него. 

 

Таблица 1.3. Минимални технически изисквания за изолатор – 2 бр. 

(1) Размери минимум: ШхДхВ/50х40х40 cm. 

(2) PVC конструкция. 

(3) Оборудван с латексови ръкавици с размер L. 

(4) Инсталиране, обучение и гранционна подръжка: 

- инсталиране и въвеждане в експлоатация в лабораторията на заявителя; 

- обучение за работа и за рутинна подръжка на апаратурата и/или наличие на инструкция за работа 

на български или английски език; 

- гаранционна поддръжка след инсталиране и въвеждане в експлоатация – минимум 12 месеца, 

включваща всички резервни части и труд. 

Доставката трябва да включва всички консумативи (ако са приложими), аксесоари, кабели, връзки и 

други, необходими за инсталиране на апарата и начална работа с него. 
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