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Проект: BG05M2OP001-1.002-0012  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

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 № 4 – Оборудване за изследване на 

метаболизъм и хранително поведение, включваща 1 номенклатурна единица: 

Таблица 4.1. Минимални технически изисквания за метаболитна клетка – 6 бр. 

(1) Горна камера за пребиваване на животното от гладък и устойчив на гризане материал. 

(2) Отделения за събиране на изпражненията и урината. 

(3) Ефективно разделяне на изпражненията и урината. 

(4) Обслужване с минимално обезпокояване на тестваното животно. 

(5) Размери на горната камера: 

За единична мишка – площ до 250 cm2; вътрешна височина до 13 cm; 2 бр. 

За плъх с телесна маса 150-300 g – площ от 300 cm2 до 350 cm2; вътрешна височина от 13 cm до 14 

cm; 2 бр. 

За плъх с телесна маса над 300 g – площ от 400 cm2 до 500 cm2; вътрешна височина от 14 до 18 cm; 

2 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. 

Минимални необходими принадлежности: 

(1) Стойка за клетка – 4 бр 
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