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Чл.3. Изпълнителят се задължава:  

3.1. да доставя на Възложителя заявените от последния консумативи в уговорения срок, 

придружени със съответните документи и сертификати за качество; 

3.2.  да предава на Възложителя консумативи, в заявените от последния вид и количество. 

Чл.4 Изпълнителят следва да осигури доставка на консумативи с еквивалентни  или по-високи 

параметри от оферираните, на същата цена в случай, че след подписване на договор не може 

да достави консумативите  предмет на договора поради спиране от производство или каквато и 

да е друга причина. 
 

ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.5. Възложителят се задължава: 

5.1. да приеме доставените от Изпълнителя в уговорените срокове и на уговореното място 

консумативи, когато те съответстват по вид и количество на направената заявка като провери 

съответствието им с предварителните условия. При наличие на несъответствие между доставените 

консумативи с посочените производител, марка, каталожен номер, технически показатели и 

характеристики и други данни, съдържащи се в офертата, на базата на които е избран 

Изпълнителят, по своя преценка Възложителят може да откаже приемането им; 

5.2. да заплати на Изпълнителя заявените и доставени консумативи в уговорените срокове, когато 

същите отговарят на техническата спецификация и изискванията на възложителя. 

Чл.6. Възложителя има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители 

 

ІV. СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВЯНЕ 

Чл.7. Изпълнителят се задължава да доставя на Възложителя заявените от него консумативи в срок 

до 15 работни дни от датата на заявката. 

Чл.8. Изпълнителят се задължава да уведомява Възложителя за всяка предстояща доставка не по-

късно от 12 (дванадесет) часа преди експедицията. 

 

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ И РИСК 

Чл.9. Мястото за доставяне на консумативите – предмет на този договор е гр. София 1113, ул. 

„Акад. Георги Бончев” бл 26, Товаро-разтоварната дейност до склада на Възложителя се 

извършва от Изпълнителя за негова сметка. 

Чл.10. Рискът от случайното погиване или повреждане на консумативите – предмет на този 

договор преминава върху Възложителя от момента на приемането им на мястото на доставяне, 

което се удостоверява с подписването на приемно-предавателен протокол от страните. 

 

VІ. ГАРАНЦИИ, КАЧЕСТВО И СРОК НА ГОДНОСТ 

Чл.11. Качеството на консумативите – предмет на този договор трябва да отговаря на техническите 

стандарти на производителите и нормативно установените стандарти за Република България и ЕС. 

Чл.12. Към датата на всяка конкретна доставка гаранционните срокове на консумативите трябва да 

бъдат не по-малки от 70% (седемдесет процента) от обявените от производителите. В случай на 

доставка на консумативи с по – кратък от договорения срок на годност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

неустойка, както следва: 

 69.99-65 % срок на годност – неустойка 10 % върху стойността на доставката; 

 64.99-50% срок на годност – неустойка 15 % върху стойността на доставката; 

 при остатъчен срок на годност по-малък от 50 % се извършва само с писмено съгласие 

на възложителя, като се дължи неустойка в размер на 20 % върху стойността на доставката.  

Чл.13. Доставката на стоки с остатъчен срок на годност по-малък от 70  на сто от обявения от 

производителя се извършва само с писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за конкретно 

количество, определено от него. Без изрично писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоките няма 

да бъдат заплатени. 
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Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на тяхното 

приемане остатъчният срок на годност е по – малък  от 70% (седемдесет процента) от обявените от 

производителите. 

 

VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.15. (1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои 

задължения с гаранция за изпълнение в размер 3% от стойността на договора без ДДС.Гаранцията 

се внася по банкова сметка на Възложителя или се учредява като безусловна и неотменима банкова 

гаранция или сключена застраховка в полза на Възложителя със срок на валидност не по-малко от 

30 календарни дни след изтичане срока на договора. Банковата сметка за внасяне на гаранция за 

изпълнение е:  

ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ 

Банка – УниКредит Булбанк 

kлон Хан Аспарух 

IBAN – BG47UNCR76303100117357 

BIC-UNCRBGSF 

(2) Възложителят има право да удържи от гаранцията всички дължими от Изпълнителя неустойки, 

както и всички суми, които Изпълнителят дължи при отстраняване на дефекти за сметка на 

последния. Възложителят има право да получи всички дължими неустойки и компенсации в пълен 

размер, включително в случаите, в които надвишават размера на гаранцията по ал.1. 

(3) При липса на възражения по изпълнението на договора Възложителят освобождава гаранцията 

по ал. 1, внесена като парична сума или връща банковата гаранция/застраховка в срок до 30 

(тридесет) календарни дни след изтичането на срока на договора, без да дължи лихви за периода, 

през който средствата законно са престояли при него. 

(4) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на 

договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на 

Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на 

Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение. 

 

VІІІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ 

Чл.16. Възложителят има право да предявява пред Изпълнителя рекламации за: 

а/ количество и/или некомплектованост на доставени консумативи и/или на придружаващата ги 

техническа документация (явни недостатъци); 

б/ качество (скрити недостатъци): 

- при доставяне на консумативи не от уговорения вид; 

- при установяване на дефекти. 

Чл.17. Рекламациите за явни недостатъци могат да бъдат предявявани в 14-дневен срок от 

доставянето и приемането с приемо-предавателен протокол. 

Чл.18. Възложителят е длъжен да уведоми писмено Изпълнителя за наличието на дефекти в 14-

дневен срок от установяването им. 

Чл.19. Във всяка рекламация се посочват: номерът на договора, точното количество на получените 

консумативи, основанието за рекламацията и конкретното искане на Възложителя.  

Чл.20. В 5 /пет/ дневен срок от получаването на рекламацията Изпълнителят е длъжен да отговори 

на Възложителя в писмена форма конкретно приема ли рекламацията или я отхвърля. 

Чл.21. В случай на рекламация за явни недостатъци Изпълнителят е длъжен в 10-дневен срок от 

получаването на рекламацията, за своя сметка и на свой риск, да достави на място договорените 

консумативи. 

Чл.22. В случай на рекламация за скрити недостатъци Изпълнителят е длъжен в 14-дневен срок от 

получаването на рекламацията, за своя сметка и на свой риск, да замени консумативите, които са 

без необходимото качество, или да върне на Възложителя съответната част от заплатената цена, 

заедно с лихвите от деня на плащането. 
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Чл.23. Правото на избор между посочените по-горе варианти – да се върне съответната част от 

заплатената цена или да се доставят нови консумативи принадлежи на Възложителя, като 

разходите по новото доставяне са за сметка на Изпълнителя. 

 

ІХ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

Чл.24. (1) При забава на Изпълнителя да изпълни задължението си за доставка, както и в случай, че 

при предаването на консумативите на Възложителя се открият недостатъци или несъответствие с 

договора, той дължи неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет десети от процента) от 

стойността на договора вноска за всеки просрочен ден, но не повече от 20% (двадесет процента) от 

стойността на целия договор.  

(2) Ако при наличие на рекламации Изпълнителят не изпълни задълженията си по този договор в 

срок, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на цялата стойност на рекламирания 

продукт. 

(3) В случаите, че Изпълнителят не изпълни задължението си по чл.4, същият дължи неустойка в 

размер на 10% (десет процента) от стойността на договора. 

(4) В случаите по ал.1 - 3 Възложителят може да удържи неустойката от гаранцията за добро 

изпълнение или да прихване неустойката от дължимо плащане към Изпълнителя без допълнително 

да кани или уведомява Изпълнителя. 

Чл.25. При забава на Възложителя при заплащането на консумативите, той дължи неустойка в 

размер на 0.5% (нула цяло и пет десети от процента) от стойността на неплатената сума за всеки 

просрочен ден, но не повече от 5% (пет процента) от стойността на просроченото плащане. 

Чл.26. Възложителят запазва правото си да търси обезщетение по общия ред за вредите, 

надхвърлящи размера на неустойките по този раздел. Неустойките могат да бъдат удържани от 

дължимо към Изпълнителя плащане. 

 

Х. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.27. Плащанията по този договор се извършват в български лева чрез банкови преводи от страна 

на Възложителя по следната банкова сметка на Изпълнителя: 

BG15RZBB91551069459819                    

BIC-  RZBBBGSF           

Райфайзенбанк България ЕАД                                      

Чл.28. Консумативите се заплащат по цените, посочени в приложението към този договор, които 

не подлежат на промяна за срока на действие на този договор.  

Чл.29. Възложителят заплаща цената на заявените и доставени консумативи до 60 дни, след 

доставка, приемане и одобряване на консумативите, и след като Изпълнителят му представи 

следните документи: 

- фактура; 

- приемно-предавателен протокол; 

- заявка от Възложителя; 

Чл.30. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, Възложителят 

извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че 

Изпълнителят е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, 

които са приети по реда на чл.9 и чл.10. 

 

ХІ. СПОРОВЕ 

Чл.31. Възникналите във връзка с изпълнението на този договор спорове между страните ще бъдат 

решавани чрез преговори между тях.  

Чл.32. В случай, че по конкретен спор не бъде постигнато споразумение между страните, то 

същият ще бъде разрешен съгласно действащото в Република България законодателство. 

 

ХІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 
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Чл.33. Този договор влиза в сила от датата на неговото подписване и поражда действие в 

продължение на 36 месеца. 

 

ХІІІ..ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ (когато е приложимо) 

Чл.34(1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само 

подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител. 

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да 

бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя. 

(3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на 

Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при 

предвидените в ЗОП условия. 

(4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия 

Договор и на Изпълнителя. 

(5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е 

включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на 

дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се 

счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от 

страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение. 

Чл.35. При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на 

Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 

1. Приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите; 

2. действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на 

Договора;  

3. При осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може 

безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.. 

Чл.36 (1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 

предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща 

възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя. 

(2) Разплащанията по ал.1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до 

Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок 

от получаването му. 

(3) Към искането по ал.2 Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва 

плащанията или част от тях като недължими. 

(4) Възложителят има право да откаже плащане по ал.2, когато искането за плащане е оспорено, до 

момента на отстраняване на причината за отказа. 

 

XIV ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.37. Действието на този договор се прекратява с изтичането на неговия срок или с изчерпване на 

количествата. 

Чл.38. (1) Договорът може да бъде прекратен от Възложителя едностранно и без предизвестие в 

случай на забава от страна на Изпълнителя на която и да е доставка по този договор, продължила 

повече от 14 (четиринадесет) дни. 

(2) Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена 

форма. 

Чл.39. (1)Възложителят може да прекрати едностранно и безвиновно договора с петнадесетдневно 

предизвестие, отправено до Изпълнителя, в случай че намери това за целесъобразно или са налице 

трудности при осигуряване на финансиране.В този случай на прекратяване на договора 

Възложителят не дължи на Изпълнителя обезщетение и/или неустойка за неизпълнените доставки 

и работа до пълната стойност на договора. 

(2) Възложителят може да прекрати едностранно и безвиновно договора с петнадесетдневно 

предизвестие отправено до Изпълнителя, в случай че същият използва подизпълнител, без да е 

декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в 







Анти-човешко CD3 антитяло маркирано с FITC или еквивалентен 

флуорохром, клон: HIT3a

 Изотипен контрол: FITC Mouse IgG2a, κ Isotype Ctrl

 Реактивност: човек

 Тип антитяло:моноклонално

 Произход: мишка

 Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография и 

да е конюгирано с Fluorescein Isothiocyanate (FITC) или еквивалентен 

флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални 

условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран FITC.

  Приложение: FC- Quality tested; Дължина на възбуждане: Син лазер (488 

nm);

тест 1,140 100 114,00

Всичко по позиция 97 114,00
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Анти-човешко CD4 антитяло маркирано с APC или еквивалентен 

флуорохром, клон: A161A1

 Изотипен контрол: APC Rat IgG2b, κ Isotype Ctrl

 Реактивност:човек

 Тип антитяло: моноклонално

 Имуноген: човешки CD4 T клетки.Произход: плъх 

 Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография и 

да е конюгирано с Allophycocyanin (АРС) или еквивалентен флуорохром 

поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. 

Разтворът да е свободен от неконюгиран Allophycocyanin и неконюгирано 

антитяло.

Приложение: FC - Quality tested;  Дължина на възбуждане: Червен лазер 

(633 nm);

тест 3,20000 100 320,00

Всичко по позиция 98 320,00



99

Анти-мише CD4 антитяло маркирано с APC или еквивалентен флуорохром, 

клон: GK1.5 ; Изотипен контрол: APC Rat IgG2b, κ Isotype Ctrl; Реактивност: 

Мишка; Тип антитяло: моноклонално; Произход: плъх; Имуноген: Mouse 

CTL clone V4; Получаване: Получаване: Антитялото да бъде пречистено чрез 

афинитетна хроматография и конюгирано с Allophycocyanin (АРС)  или 

еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при 

оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран АРС и 

неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.2 mg/ml; Приложение: FC; 

Дължина на възбуждане: Червен лазер (633 nm)

микрогр

ам
2,740 100 274,00

Всичко по позиция 99 274,00

100

Анти-човешко CD8a антитяло маркирано с Pacific Blue или еквивалентен 

флуорохром,клон: HIT8a

 Изотипен контрол: Pacific Blue Mouse IgG1, κ Isotype Ctrl

 Реактивност: човек, Кръстосана реактивност: шимпанзе, мармозетка

 Тип антитяло:моноклонално 

 Произход: мишка

 Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография и 

да е конюгирано с Pacific Blue или еквивалентен флуорохром поглъщащ при 

същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е 

свободен от неконюгиран Pacific Blue и неконюгирано антитяло. 

Приложение: за флоуцитометрия.  Дължина на възбуждане: Виолетов 

лазер (405 nm)

тест 5,600 100 560,00

Всичко по позиция 100 560,00

101



Анти-човешко CD8a антитяло маркирано с PE-Cy7 или еквивалентен 

флуорохром, клон: HIT8a

 Изотипен контрол: PE/Cy7 Mouse IgG1, κ Isotype Ctrl

 Реактивност: човек;

  Кръстосана реактивност: шимпанзе, мармозетка 

 Тип антитяло: моноклонално

 Произход: мишка 

 Приложение: FC, Дължина на възбуждане: син лазер (488 nm); зелен лазер 

(532 nm)/жълто-зелен лазер (561 nm) 

тест 6,050 100 605,00

Всичко по позиция 101 605,00

102
Анти-човешко CD11b моноклонално антитяло маркирано с PE, клон ICRF44, 

Mouse IgG1, κ; APC label excitation at 633 nm, concentration 0.2 mg/ml, ; 

Приложение: за флоуцитометрия

тест 2,280 100 228,00

Всичко по позиция 102 228,00

103

Анти-мишо/човешко CD11b антитяло маркирано с APC или еквивалентен 

флуорохром, клон: M1/70; Изотипен контрол: APC Rat IgG2b, κ Isotype Ctrl; 

Реактивност: мишка, човек; Тип антитяло: моноклонално; Произход: плъх; 

Имуноген: C57BL/10 спленоцити; Получаване: Антитялото да бъде 

пречистено чрез афинитетна хроматография и конюгирано с APC или 

еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при 

оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран APC и 

неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.2 mg / ml; Дължина на 

възбуждане: Червен лазер (633 nm); Приложение: за флоуцитометрия

микрогр

ам
2,170 100 217,00

Всичко по позиция 103 217,00

104



Анти-мише CD11c антитяло маркирано с FITC , клон: N418; Изотипен 

контрол: FITC Armenian Hamster IgG Isotype Ctrl; Реактивност: Мишка; Тип 

антитяло: моноклонално; Произход: арменски хамстер; Имуноген: NKP46-

IgG1 Fc фюжън протеин; Получаване: Антитялото да бъде пречистено чрез 

афинитетна хроматография и конюгирано с Fluorescein (FITC) или 

еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при 

оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран FITC и 

неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.5 mg/ml; Дължина на 

възбуждане: Син лазер (488 nm); Приложение: за флоуцитометрия

микрогр

ам
0,480 500 240,00

Всичко по позиция 104 240,00

105

Анти-човешко CD15 (SSEA-1) антитяло маркирано с FITC или еквивалентен 

флуорохром, клон HI98

 Изотипен контрол: FITC Mouse IgM, κ Isotype Ctrl

 Реактивност: човек, Кръстосана реактивност: шимпанзе

 Тип антитяло: моноклонално

 Произход: мишка

 Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография и 

да е конюгирано с FITC или еквивалентен флуорохром поглъщащ при 

същата дължина на вълната, при оптимални условия до >85% чистота. 

Разтворът да е свободен от неконюгиран FITC.

Дължина на възбуждане: Син лазер (488 nm);  Приложение: за 

флоуцитометрия

тест 3,650 100 365,00

Всичко по позиция 105 365,00

106



Анти-човешко CD19 антитяло маркирано с Pacific Bluе или еквивалентен 

флуорохром, клон: HIB19

 Изотипен контрол: Pacific Blue Mouse IgG1, κ Isotype Ctrl

 Реактивност: Човек, Шимпанзе, 

 Тип антитяло: моноклонално 

 Произход: плъх 

 Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография и 

да е конюгирано с Pacific Blue или еквивалентен флуорохром поглъщащ при 

същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът е свободен 

от неконюгиран Pacific Blue и неконюгирано антитяло.

Концентрация: 0.5 mg/ml;   Дължина на възбуждане: Виолетов лазер (405 

nm);  Приложение: за флоуцитометрия

микрогр

ам
5,140 100 514,00

Всичко по позиция 106 514,00

107

Анти-мише CD23 антитяло маркирано с Alexa Fluor 700 или или 

еквивалентен флуорохром, клон: B3B4. Реактивност: мишка. Тип антитяло: 

моноклонално. Произход: Плъх. Имуноген: Комплекс от IgE с Fcε рецептор, 

изолиран от миша В хибридомна клетъчна линия О1.2В2. Формулировка: 

Фосфатно буфериран разтвор, рН 7.2, съдържащ 0.09% натриев азид. 

Получаване: Антитялото да бъде пречистено чрез афинитетна 

хроматография и конюгирано с Alexa Fluor 700 или еквивалентен 

флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални 

условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран Alexa Fluor 700 и 

неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.5 mg/ml. Приложение: FC. 

Дължина на възбуждане: Червен лазер (633 nm). 

микрогр

ам
4,570 100 457,00

Всичко по позиция 107 457,00
108



Анти-човешко CD24 антитяло маркирано с Allophycocyanin (АРС) или 

еквивалентен флуорохром, клон: ML5

 Изотипен контрол: APC Mouse IgG2a, κ Isotype Ctrl

 Реактивност: човек, Кръстосана реактивност: шимпанзе Тип 

антитяло:моноклонално

 Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография и 

да е конюгирано с Allophycocyanin (АРС) или еквивалентен флуорохром 

поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. 

Разтворът да е свободен от неконюгиран АРС.  Дължина на възбуждане: 

Червен лазер (633 nm);  Приложение: за флоуцитометрия

тест 6,740 100 674,00

Всичко по позиция 108 674,00
109

Анти-мише CD25 антитяло маркирано с FITC или еквивалентен флуорохром, 

клон: PC61; Изотипен контрол: FITC Rat IgG1, λ Isotype Ctrl; Реактивност: 

Мишка; Тип антитяло: моноклонално; Произход: плъх; Имуноген: IL-2-

dependent cytolytic mouse T-cell clone B6.1; Получаване: Антитялото да бъде 

пречистено чрез афинитетна хроматография и конюгирано с Fluorescein 

(FITC) или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на 

вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран 

FITC и неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.5 mg/ml; Приложение: FC; 

Дължина на възбуждане: Син лазер (488 nm); 

микрогр

ам
0,980 500 490,00

Всичко по позиция 109 490,00

110



Анти-човешко CD27 антитяло, маркирано с Fluorescein Isothiocyanate (FITC) 

или еквивалентен флуорохром, клон: O323

 Изотипен контрол: FITC Mouse IgG1, κ Isotype Ctrl

 Реактивност: Human, African Green, Baboon, Cynomolgus, Rhesus, Squirrel 

Monkey

 Тип антитяло:моноклонално

 Произход: мишка

 Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография и 

да е конюгирано с Fluorescein Isothiocyanate (FITC) или еквивалентен 

флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални 

условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран FITC.

 Дължина на възбуждане: Син лазер (488 nm); Приложение: за 

флоуцитометрия

тест 1,940 100 194,00

Всичко по позиция 110 194,00

111

Анти-човешко CD38 антитяло маркирано с Fluorescein Isothiocyanate (FITC) 

или еквивалентен флуорохром, клон: HIT2

 Изотипен контрол: FITC Mouse IgG1, κ Isotype Ctrl

 Реактивност: човек, шимпанзе, Кон

 Тип антитяло:моноклонално

 Произход: мишка

 Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография и 

да е конюгирано с Fluorescein Isothiocyanate (FITC) или еквивалентен 

флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални 

условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран FITC.

 Приложение: FC- Quality tested;  Дължина на възбуждане: Син лазер (488 

nm);

тест 1,820 100 182,00

Всичко по позиция 111 182,00



112
Анти-човешко CD45 антитяло конюгирано с Phycoerythrin (PE) или 

еквивалентен флуорохром, клон: 2D1

 Изотипен контрол: PE Mouse IgG1, κ Isotype Ctrl (FC)

 Реактивност: човек;

 Тип антитяло: моноклонално

 Произход: мишка 

 Имуноген: човешки PBMC 

 Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография и 

да е конюгирано с Phycoerythrin (PE) или еквивалентен флуорохром 

поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. 

Разтворът да е свободен от неконюгиран Phycoerythrin и неконюгирано 

антитяло.

 Дължина на възбуждане: син лазер (488 nm); зелен лазер (532 nm)/жълто-

зелен лазер (561 nm). Приложение: за флоуцитометрия

тест 2,850 100 285,00

Всичко по позиция 112 285,00

113
Анти-човешко CD45 антитяло конюгирано с Fluorescein Isothiocyanate (FITC) 

или еквивалентен флуорохром, клон: 2D1

 Изотипен контрол: FITC Mouse IgG1, κ Isotype Ctrl

 Реактивност: човек; 

 Тип антитяло: моноклонално

 Произход: мишка 

 Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография и 

да е конюгирано с Fluorescein Isothiocyanate (FITC) или еквивалентен 

флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални 

условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран Fluorescein Isothiocyanate 

и неконюгирано антитяло.

Приложение: FC,  Дължина на възбуждане: син лазер (488 nm);

тест 2,850 100 285,00

Всичко по позиция 113 285,00



114

Анти-мише CD45 антитяло конюгирано с Alexa Fluor 700 или еквивалентен 

флуорохром, клон: 30-F11. Изотипен контрол: Alexa Fluor 700 Rat IgG2b, κ 

Isotype Ctrl. Реактивност: Мишка. Тип антитяло: моноклонално. Произход: 

Плъх. Имуноген: Миши тимус или слезка. Получаване: Антитялото да бъде 

пречистено чрез афинитетна хроматография и конюгирано с Alexa Fluor 700 

или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, 

при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран Alexa 

Fluor 700 и неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.5 mg / ml. Дължина на 

възбуждане: Червен лазер (633 nm) Приложение: за флоуцитометрия

микрогр

ам
4,450 100 445,00

Всичко по позиция 114 445,00

115
Анти-мише CD68 антитяло конюгирано с Phycoerythrin (РЕ) или 

еквивалентен флуорохром, клон: FA-11

 Изотипен контрол: PE Rat IgG2а, κ Isotype Ctrl

 Реактивност: мишка

 Тип антитяло: моноклонално

 Произход: плъх

 Имуноген: Purified Con A receptor glycoproteins from the P815 cell line

 Получаване: Антитялото да бъде пречистено чрез афинитетна 

хроматография и конюгирано с Phycoerythrin (РЕ) или еквивалентен 

флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални 

условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран Phycoerythrin и 

неконюгирано антитяло.

 Концентрация: 0.2 mg/ml

Дължина на възбуждане: Син лазер (488 nm); Зелен лазер (532 nm)/Жълто-

зелен лазер (561 nm). Приложение: за флоуцитометрия

микрогр

ам
6,280 100 628,00

Всичко по позиция 115 628,00

116



Анти-мише CD80 антитяло конюгирано с Pacific Blue или еквивалентен 

флуорохром, клон: 16-10A1

 Изотипен контрол: Pacific Blue Armenian Hamster IgG Isotype Ctrl

 Реактивност: мишка

 Тип антитяло: моноклонално 

 Произход: арменски хамстер

 Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография и 

да е конюгирано с Pacific Blue или еквивалентен флуорохром поглъщащ при 

същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е 

свободен от неконюгиран Pacific Blue и неконюгирано антитяло.

 Концентрация: 0.5 mg/ml; Дължина на възбуждане: Виолетов лазер (405 

nm); Приложение: за флоуцитометрия

микрогр

ам
6,280 100 628,00

Всичко по позиция 116 628,00

117
Анти-мише CD86 антитяло конюгирано с Allophycocyanin (АРС) или 

еквивалентен флуорохром, клон: GL-1

 Изотипен контрол: APC Rat IgG2а, κ Isotype Ctrl

 Реактивност:мишка

 Тип антитяло: моноклонално

 Имуноген: LPS-activated CBA/Ca mouse splenic B cells

 Произход: плъх

 Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография и 

да е конюгирано с Allophycocyanin (АРС) или еквивалентен флуорохром 

поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. 

Разтворът да е свободен от неконюгиран Allophycocyanin и неконюгирано 

антитяло.

 Концентрация: 0.2 mg/ml; Дължина на възбуждане: Червен лазер (633 nm); 

Приложение: за флоуцитометрия

микрогр

ам
5,480 100 548,00

Всичко по позиция 117 548,00

118



Анти-мише CD117 (c-Kit) антитяло конюгирано с Allophycocyanin (АРС) или 

еквивалентен флуорохром , клон: 2B8. Изотипен контрол: APC Rat IgG2b, κ 

Isotype Ctrl. Реактивност: мишка, Тип антитяло:моноклонално. Произход: 

плъх. Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна 

хроматография и да е конюгирано с Allophycocyanin (АРС) или еквивалентен 

флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални 

условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран АРС. Концентрация: 0.2 

mg / ml. Дължина на възбуждане: Червен лазер (633 nm). Приложение: за 

флоуцитометрия

микрогр

ам
4,000 100 400,00

Всичко по позиция 118 400,00

119

Анти-човешко Siglec-8 антитяло конюгирано с Allophycocyanin (АРС) или 

еквивалентен флуорохром, клон: 7C9

 Изотипен контрол: APC Mouse IgG1, κ Isotype Ctrl

 Реактивност: човек,

 Тип антитяло:моноклонално

 Произход: мишка

 Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография и 

да е конюгирано с Allophycocyanin (АРС) или еквивалентен флуорохром 

поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. 

Разтворът да е свободен от неконюгиран АРС.  Дължина на възбуждане: 

Червен лазер (633 nm). Приложение: за флоуцитометрия

тест 6,850 100 685,00

Всичко по позиция 119 685,00

120



Анти-мише CD163 антитяло конюгирано с Brilliant Violet 421 или 

еквивалентен флуорохром, клон: S15049I 

 Изотипен контрол: Brilliant Violet 421 Rat IgG2a, κ Isotype Ctrl

 Реактивност:мишка

 Тип антитяло: моноклонално

 Имуноген: Recombinant mouse CD163 extracellular domain

 Произход: плъх

 Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография и 

да е конюгирано с Brilliant Violet 421 или еквивалентен флуорохром 

поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. 

Разтворът да е свободен от неконюгиран Brilliant Violet 421 и неконюгирано 

антитяло.

 Концентрация: 0.2 mg/ml; Приложение: FC - Quality tested; Дължина на 

възбуждане: 405 nm и излъчва при 421 nm.

микрогр

ам
11,880 50 594,00

Всичко по позиция 120 594,00

121
Анти-мише CD206 (MMR) антитяло конюгирано с Allophycocyanin (АРС) или 

еквивалентен флуорохром, клон: C068C2

 Изотипен контрол: APC Rat IgG2а, κ Isotype Ctrl

 Реактивност:мишка

 Тип антитяло: моноклонално

 Имуноген: Recombinant mouse CD206 (MMR)

 Произход: плъх

 Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография и 

да е конюгирано с Allophycocyanin (АРС) или еквивалентен флуорохром 

поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. 

Разтворът да е свободен от неконюгиран Allophycocyanin и неконюгирано 

антитяло.

 Концентрация: 0.2 mg/ml;  Дължина на възбуждане: Червен лазер (633 

nm). Приложение: за флоуцитометрия

микрогр

ам
5,710 100 571,00

Всичко по позиция 121 571,00



122

Анти-човешко FcεRIα антитяло конюгирано с FITC или еквивалентен 

флуорохром, клон AER-37

 Изотипен контрол: FITC Mouse IgG2b, κ Isotype Ctrl

 Реактивност: човек,

 Тип антитяло: моноклонално

 Произход: мишка

 Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография и 

да е конюгирано с FITC или еквивалентен флуорохром поглъщащ при 

същата дължина на вълната, при оптимални условия до >85% чистота. 

Разтворът да е свободен от неконюгиран FITC.

 Приложение: FC- Quality tested; Дължина на възбуждане: Син лазер (488 

nm); 

тест 5,480 100 548,00

Всичко по позиция 122 548,00

123

Анти-мише FcεRIα антитяло конюгирано с Pacific Blue или еквивалентен 

флуорохром, клон: MAR-1. Изотипен контрол: Pacific Blue Armenian Hamster 

IgG Isotype Ctrl. Реактивност: мишка, Тип антитяло:моноклонално. 

Произход: арменски хамстер. Получаване: Антитялото да е пречистено чрез 

афинитетна хроматография и да е конюгирано с Pacific Blue или 

еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при 

оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран Pacific Blue и 

неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.5 mg / ml. Дължина на 

възбуждане: Виолетов лазер (405 nm). Приложение: за флоуцитометрия

микрогр

ам
6,050 100 605,00

Всичко по позиция 123 605,00

125



Заешко анти-човешко/мише Gonadotropin-releasing hormone receptor 

(GNRHR) поликлонално антитяло

 Реактивност: мишка, човек

 Тип антитяло: поликлонално

 Произход: заек

 Получаване: Антитялото да бъде пречистено чрез афинитетна 

хроматография

  Приложение: ELISA (EIA), Western Blot (WB), имунохистохимия (IHC), 

флоуцитометрия (FC/FACS), имунопреципитация (IP)

микрогр

ам
8,000 100 800,00

Всичко по позиция 125 800,00

126
Моноклонално заешко Estrogen Related Receptor alpha антитяло

 Реактивност: мишка, плъх, човек

 Тип антитяло: моноклонално

 Произход: заек

 Имуноген: Recombinant Protein

 Получаване: Антитялото да бъде пречистено чрез афинитетна 

хроматография

 Съхранение:  - 20 °С. Приложение: Western Blot (WB), Immunoprecipitation 

(IP), Flow Cytometry (FC/FACS)

микроли

тър
9,500 100 950,00

Всичко по позиция 126 950,00

127

Анти-мише Ly6C, конюгирано с АРС или еквивалентен флоурохром, клон 

HK1.4, rat Rat IgG2a, κ; Immunogen L3 cloned CTL cells; APC label excitation at 

633 nm, concentration 0.2 mg/ml. Приложение: за флоуцитометрия

микрогр

ам
9,600 25 240,00

Всичко по позиция 127 240,00

128
goat anti-rat IgG (minimal x-reactivity) антитяло HRP-маркирано, клон 

Poly4054, Goat polyclonal IgG; suitable for immunoblot, ELISA, IHC; lot specific 

concentration in 500 microL. Приложение: за флоуцитометрия

микроли

тър
0,520 500 260,00



Всичко по позиция 128 260,00

129

Анти-мише Ly6G антитяло конюгирано с PerCP или еквивалентен 

флуорохром, клон 1A8

  Rat IgG2a, κ; Immunogen Ly-6G transfected EL-4J cell line; tested for flow 

cytometry; label with maximum absorption of 482 nm and a maximum emission 

of 675 nm; concentration 0.2 mg/ml. Приложение: за флоуцитометрия

микрогр

ам
7,790 25 194,75

Всичко по позиция 129 194,75

130

Пречистено анти-SIRT1 антитяло Rat IgG2a, κ; immunogen partial human 

SIRT1 recombinant protein (548-747 a.a.) expressed in E. coli., for immunoblot 

application; concentration 0.5 mg/ml. Приложение: за флоуцитометрия

микрогр

ам
4,660 100 466,00

Всичко по позиция 130 466,00

131

Анти-мише Ly-6C антитяло конюгирано Alexa Fluor 700 или еквивалентен 

флуорохром, клон: HK1.4. Изотипен контрол: Alexa Fluor 700 Rat IgG2c, κ 

Isotype Ctrl. Реактивност:мишка. Тип антитяло: моноклонално. Произход: 

Плъх . Имуноген: L3 клонирани CTL клетки. Получаване: Антитялото да е 

пречистено чрез афинитетна хроматография и да е конюгирано Alexa Fluor 

700 или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на 

вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран 

Alexa Fluor 700. Концентрация: 0.5 mg / ml. Приложение: флоуцитометрия, 

ICFC. Дължина на възбуждане: Червен лазер (633 nm)

микрогр

ам
4,880 100 488,00

Всичко по позиция 131 488,00

132



Анти-мише CD25 антитяло конюгирано с APC или еквивалентен 

флуорохром, клон: PC61; Изотипен контрол: APC Rat IgG1, λ Isotype Ctrl; 

Реактивност: мишка, Тип антитяло: моноклонално; Произход: плъх; 

Имуноген: IL-2-dependent cytolytic mouse T-cell clone B6.1; Получаване: 

Антитялото да бъде пречистено чрез афинитетна хроматография и 

конюгирано с APC или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата 

дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от 

неконюгиран APC и неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.2 mg / ml; 

Дължина на възбуждане: Червен лазер (633 nm) Приложение: за 

флоуцитометрия

микрогр

ам
3,040 100 304,00

Всичко по позиция 132 304,00

133

Анти-мише CD8a антитяло конюгирано с APC или еквивалентен 

флуорохром, клон: 53-6.7 ; Изотипен контрол: APC Rat IgG2b, κ Isotype Ctrl; 

Реактивност: мишка, Тип антитяло: моноклонално; Произход: плъх; 

Имуноген: миши тимус или слезка; Получаване: Антитялото да бъде 

пречистено чрез афинитетна хроматография и конюгирано с APC или 

еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при 

оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран APC и 

неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.2 mg / ml; Дължина на 

възбуждане: Червен лазер (633 nm) Приложение: за флоуцитометрия

микрогр

ам
2,060 100 206,00

Всичко по позиция 133 206,00

134



Анти-мише CD335 (NKp46) антитяло конюгирано с Fluorescein (FITC) или 

еквивалентен флуорохром, клон: 29A1.4; Изотипен контрол: FITC Rat IgG2a, 

κ Isotype Ctrl; Реактивност: Мишка; Тип антитяло: моноклонално; Произход: 

плъх; Имуноген: NKP46-IgG1 Fc фюжън протеин; Получаване: Антитялото да 

бъде пречистено чрез афинитетна хроматография и конюгирано с 

Fluorescein (FITC) или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата 

дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от 

неконюгиран FITC и неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.5 mg/ml; 

Дължина на възбуждане: Син лазер (488 nm); Приложение: за 

флоуцитометрия

микрогр

ам
4,770 100 477,00

Всичко по позиция 134 477,00

135

Анти-мише CD8a антитяло конюгирано с Fluorescein (FITC) или еквивалентен 

флуорохром , клон: 53-6.7; Изотипен контрол: FITC Rat IgG2a, κ Isotype Ctrl; 

Реактивност: Мишка; Тип антитяло: моноклонално; Произход: плъх; 

Имуноген: миши тимус или слезка; Получаване: Антитялото да бъде 

пречистено чрез афинитетна хроматография и конюгирано с Fluorescein 

(FITC) или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на 

вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран 

FITC и неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.5 mg/ml; Дължина на 

възбуждане: Син лазер (488 nm); Приложение: за флоуцитометрия

микрогр

ам
0,390 500 195,00

Всичко по позиция 135 195,00

136



Анти-мише/човешко CD45R/B220 антитяло конюгирано с Fluorescein 

Isothiocyanate (FITC) или еквивалентен флуорохром, клон: RA3-6B2

 Изотипен контрол: FITC Rat IgG2a, κ Isotype Ctrl

 Реактивност: мишка;човек 

 Тип антитяло: моноклонално

 Произход: плъх 

 Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография и 

да е конюгирано с Fluorescein Isothiocyanate (FITC) или еквивалентен 

флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални 

условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран Fluorescein Isothiocyanate 

и неконюгирано антитяло.  Концентрация: 0.5 mg/ml;  Дължина на 

възбуждане: син лазер (488 nm); Приложение: за флоуцитометрия

микрогр

ам
0,410 500 205,00

Всичко по позиция 136 205,00

137

Анти-мише CD19 антитяло конюгирано с Pacific Blue или еквивалентен 

флуорохром, клон: HIB19; Изотипен контрол: Pacific Blue Mouse IgG1, κ 

Isotype Ctrl; Реактивност: Човек, Шимпанзе; Тип антитяло: моноклонално; 

Произход: плъх; Получаване: Антитялото да бъде пречистено чрез 

афинитетна хроматография и конюгирано с Pacific Blue или еквивалентен 

флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални 

условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран Pacific Blue и 

неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.5 mg/ml; Дължина на 

възбуждане: Виолетов лазер (405 nm). Приложение: за флоуцитометрия

микрогр

ам
4,230 100 423,00

Всичко по позиция 137 423,00

138



Анти-мише CD3ε антитяло, конюгирано с Pacific Blue или еквивалентен 

флуорохром, клон: 145-2C11. Изотипен контрол: Pacific Bluе Armenian 

Hamster IgG Isotype Ctrl. Реактивност: мишка. Тип антитяло: моноклонално. 

Произход: Арменски хамстер. Имуноген: H-2Kb- специфични миши 

цитотоксични Т лимфоцити клон BM10-37. Произход: Арменски хамстер. 

Имуноген: H-2Kb- специфични миши цитотоксични Т лимфоцити клон BM10-

37. Получаване: Антитялото да бъде пречистено чрез афинитетна 

хроматография и конюгирано с Pacific Blue или еквивалентен флуорохром 

поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. 

Разтворът да е свободен от неконюгиран Pacific Blue и неконюгирано 

антитяло. Концентрация: 0.5 mg / ml. Приложение: FC. Дължина на 

възбуждане: Виолетов лазер (405 nm). 

микрогр

ам
4,880 100 488,00

Всичко по позиция 138 488,00

139

Анти-мише Ly-6G антитяло конюгирано с Pacific Blue или еквивалентен 

флуорохром, клон: 1A8; Изотипен контрол: Pacific BlueRat IgG2a, κ Isotype 

Ctrl; Реактивност: мишка; Тип антитяло: моноклонално; Произход: плъх; 

Имуноген: Ly-6G трансфектирана EL-4J клетъчна линия; Получаване: 

Антитялото да бъде пречистено чрез афинитетна хроматография и 

конюгирано с Pacific Blue или еквивалентен флуорохром поглъщащ при 

същата дължина на вълната, при оптимални условия. Разтворът да е 

свободен от неконюгиран Pacific Blue и неконюгирано антитяло. 

Концентрация: 0.5 mg / ml; Дължина на възбуждане: Виолетов лазер (405 

nm) Приложение: за флоуцитометрия

микрогр

ам
4,880 100 488,00

Всичко по позиция 139 488,00

140



Анти-човешко CD203c (E-NPP3) антитяло конюгирано с Phycoerythrin (PE) 

или еквивалентен флуорохром, клон: NP4D6

 Изотипен контрол: PE Mouse IgG1, κ Isotype Ctrl (FC)

 Реактивност: човек;

 Тип антитяло: моноклонално

 Произход: мишка 

 Имуноген: човешки PBMC 

 Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография и 

да е конюгирано с Phycoerythrin (PE) или еквивалентен флуорохром 

поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. 

Разтворът да е свободен от неконюгиран Phycoerythrin и неконюгирано 

антитяло.

Дължина на възбуждане: син лазер (488 nm); зелен лазер (532 nm)/жълто-

зелен лазер (561 nm). Приложение: за флоуцитометрия

тест 5,200 100 520,00

Всичко по позиция 140 520,00

141

Анти-мише CD107a (LAMP-1) антитяло конюгирано с Phycoerythrin (PЕ) или 

еквивалентен флуорохром, клон: 1D4B. Изотипен контрол: PE Rat IgG2a, κ 

Isotype Ctrl. Реактивност: мишка. Тип антитяло: моноклонално. Произход: 

Плъх. Имуноген: срещу NIH / 3T3 миши ембрионални фибробластни 

тъканни култури - N-края на LAMP-1. Получаване: Антитялото да бъде 

пречистено чрез афинитетна хроматография и конюгирано с Phycoerythrin 

(PЕ) или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на 

вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран 

PЕ и неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.2 mg / ml. Дължина на 

възбуждане: Син лазер (488 nm); Зелен лазер (532 nm)/Жълтозелен лазер 

(561 nm). Приложение: за флоуцитометрия

микрогр

ам
2,870 200 574,00

Всичко по позиция 141 574,00

142



Анти-мише CD138 (Syndecan-1)антитяло конюгирано с Phycoerythrin (РЕ) 

или еквивалентен флуорохром , клон: 281-2; Изотипен контрол: PE Rat 

IgG2a, κ Isotype Ctrl; Реактивност: Мишка; Тип антитяло: моноклонално; 

Произход: Плъх; Имуноген: Епителна клетъчна линия на миши млечна 

жлеза NmuMG;Получаване: Антитялото да бъде пречистено чрез 

афинитетна хроматография и конюгирано с Phycoerythrin (РЕ) или 

еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при 

оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран РЕ и 

неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.2 mg/ml; Дължина на 

възбуждане: Син лазер (488 nm); Зелен лазер (532 nm)/Жълтозелен лазер 

(561 nm). Приложение: за флоуцитометрия

микрогр

ам
3,200 200 640,00

Всичко по позиция 142 640,00

143

Анти-мише CD170 (Siglec-F) антитяло конюгирано с  Phycoerythrin (РЕ) или 

еквивалентен флуорохром, клон 1B1; Изотипен контрол PE/Dazzle 594 Rat 

IgG2b, κ Isotype Ctrl; Реактивност: Мишка; Тип антитяло: моноклонално; 

Произход: Плъх; Имуноген: Mouse Cd1.1 cDNA-transfected RMA-S mouse T 

lymphoma; Получаване: Антитялото да бъде пречистено чрез афинитетна 

хроматография и конюгирано с  Phycoerythrin (РЕ) или еквивалентен 

флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални 

условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран РЕ и неконюгирано 

антитяло. Концентрация: 0.2 mg/ml; Дължина на възбуждане: Червен лазер 

(633 nm). Приложение: за флоуцитометрия

микрогр

ам
6,400 100 640,00

Всичко по позиция 143 640,00

144



Анти-мише CD19 антитяло конюгирано с PE или еквивалентен флуорохром, 

клон: 6D5; Изотипен контрол: PE Rat IgG2a, κ Isotype Ctrl; Реактивност: 

Мишка; Тип антитяло: моноклонално; Произход: плъх; Имуноген: Mouse 

CD19-expressing K562 human erythroleukemia cells; Получаване: Антитялото 

да бъде пречистено чрез афинитетна хроматография и конюгирано с PE или 

еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при 

оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран PE и 

неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.2 mg/ml; Дължина на 

възбуждане: Син лазер (488 nm), Зелен лазер (532 nm), Жълто-зелен (561 

nm). Приложение: за флоуцитометрия

микрогр

ам
1,190 200 238,00

Всичко по позиция 144 238,00

145

Анти-мише CD3 антитяло конюгирано с PE или еквивалентен флуорохром, 

клон: 145-2C11; Изотипен контрол: PE Armenian Hamster IgG Isotype Ctrl; 

Реактивност: Мишка; Тип антитяло: моноклонално; Произход: арменски 

хамстер; Имуноген: H-2Kb-specific mouse cytotoxic T lymphocyte clone BM10-

37; Получаване: Антитялото да бъде пречистено чрез афинитетна 

хроматография и конюгирано с PE или еквивалентен флуорохром 

поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. 

Разтворът да е свободен от неконюгиран PE и неконюгирано антитяло. 

Концентрация: 0.2 mg/ml; Дължина на възбуждане: Син лазер (488 nm), 

Зелен лазер (532 nm), Жълто-зелен (561 nm). Приложение: за 

флоуцитометрия

микрогр

ам
1,030 200 206,00

Всичко по позиция 145 206,00

146



Анти-мише CD4 антитяло конюгирано с PE или еквивалентен флуорохром , 

клон: GK1.5; Изотипен контрол: PE Rat IgG2b, κ Isotype Ctrl; Реактивност: 

Мишка; Тип антитяло: моноклонално; Произход: арменски хамстер; 

Имуноген: Mouse CTL clone V4; Получаване: Антитялото да бъде пречистено 

чрез афинитетна хроматография и конюгирано с PE или еквивалентен 

флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални 

условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран PE и неконюгирано 

антитяло. Концентрация: 0.2 mg/ml; Дължина на възбуждане: Син лазер 

(488 nm), Зелен лазер (532 nm), Жълто-зелен (561 nm). Приложение: за 

флоуцитометрия

микрогр

ам
0,650 200 130,00

Всичко по позиция 146 130,00

147

Анти-мише CD5 антитяло конюгирано с Phycoerythrin (РЕ) или еквивалентен 

флуорохром, клон: 53-7.3; Изотипен контрол: PE Rat IgG2a, κ Isotype Ctrl; 

Реактивност: Мишка; Тип антитяло: моноклонално. Произход: Плъх; 

Имуноген: Миши тимус или слезка; Получаване: Антитялото да бъде 

пречистено чрез афинитетна хроматография и конюгирано с Phycoerythrin 

(РЕ) или еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на 

вълната, при оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран 

РЕ и неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.2 mg/ml; Дължина на 

възбуждане: Син лазер (488 nm); Зелен лазер (532 nm)/Жълтозелен лазер 

(561 nm). Приложение: за флоуцитометрия

микрогр

ам
2,710 200 542,00

Всичко по позиция 147 542,00

148



Анти-мише CD69 антитяло конюгирано с PE или еквивалентен флуорохром, 

клон: H1.2F3; Изотипен контрол: PE Armenian Hamster IgG Isotype Ctrl; 

Реактивност: Мишка; Тип антитяло: моноклонално; Произход: арменски 

хамстер; Имуноген: Mouse CTL clone V4; Получаване: Антитялото да бъде 

пречистено чрез афинитетна хроматография и конюгирано с PE или 

еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при 

оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран PE и 

неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.2 mg/ml; Дължина на 

възбуждане: Син лазер (488 nm), Зелен лазер (532 nm), Жълто-зелен (561 

nm). Приложение: за флоуцитометрия

микрогр

ам
2,710 200 542,00

Всичко по позиция 148 542,00

149

Анти-мише CD90.2 (Thy-1.2) антитяло конюгирано с PE или еквивалентен 

флуорохром, клон: 30-H12; Изотипен контрол: PE Rat IgG2b, κ Isotype Ctrl; 

Реактивност: Мишка; Тип антитяло: моноклонално; Произход: плъх; 

Имуноген: миши тимус или слезка; Получаване: Антитялото да бъде 

пречистено чрез афинитетна хроматография и конюгирано с PE или 

еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при 

оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран PE и 

неконюгирано антитяло. Концентрация: 0.2 mg/ml;  Дължина на 

възбуждане: Син лазер (488 nm), Зелен лазер (532 nm), Жълто-зелен (561 

nm). Приложение: за флоуцитометрия

микрогр

ам
1,570 200 314,00

Всичко по позиция 149 314,00

150



Анти-мише F4/80 антитяло конюгирано с Phycoerythrin (РЕ) или 

еквивалентен флуорохром , клон: BM8. Изотипен контрол: PE Rat IgG2a, κ 

Isotype Ctrl. Реактивност:мишка . Тип антитяло: моноклонално . Произход: 

Плъх . Имуноген:миши макрофаги. Получаване: Антитялото да е пречистено 

чрез афинитетна хроматография и да е конюгирано с Phycoerythrin (РЕ) или 

еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при 

оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран Phycoerythrin 

(РЕ). Концентрация: 0.2 mg / ml. Приложение: флоуцитометрия, ICFC. 

Дължина на възбуждане: Син лазер (488 nm); Зелен лазер (532 nm)/Жълто-

зелен лазер (561 nm).

микрогр

ам
2,710 100 271,00

Всичко по позиция 150 271,00

151

Анти-мише FOXP3 антитяло конюгирано с Phycoerythrin (РЕ) или 

еквивалентен флуорохром, клон: MF-14. Изотипен контрол: PE Rat IgG2b, κ 

Isotype Ctrl. Реактивност: мишка. Тип антитяло: моноклонално. Произход: 

Плъх. Получаване: Антитялото да бъде пречистено чрез афинитетна 

хроматография и конюгирано с Phycoerythrin (РЕ) или еквивалентен 

флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални 

условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран РЕ и неконюгирано 

антитяло. Концентрация: 0.2 mg/ml. Дължина на възбуждане: Син лазер 

(488 nm); Зелен лазер (532 nm)/Жълтозелен лазер (561 nm). Приложение: 

за флоуцитометрия

микрогр

ам
7,050 100 705,00

Всичко по позиция 151 705,00

152



Анти-мише/плъх/човешко CD27 антитяло конюгирано с Phycoerythrin (РЕ) 

или еквивалентен флуорохром, клон: LG.3A10; Изотипен контрол: PE 

Armenian Hamster IgG Isotype Ctrl; Реактимност: Мишка, плъх, човек. Тип 

антитяло: моноклонално. Произход:Арменски хамстер. Имуноген: 

фибробластна линия от Арменски хамстер ARHO12 трансфектирана с миша 

CD27 cDNA. Получаване: Антитялото да бъде пречистено чрез афинитетна 

хроматография и конюгирано с Phycoerythrin (РЕ) или еквивалентен 

флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални 

условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран РЕ и неконюгирано 

антитяло. Концентрация: 0.2 mg/ml. Дължина на възбуждане: Син лазер 

(488 nm); Зелен лазер (532 nm)/Жълтозелен лазер (561 nm). Приложение: 

за флоуцитометрия.

микрогр

ам
2,980 200 596,00

Всичко по позиция 152 596,00

153
Анти-мише CD69 антитяло конюгирано с PE-Cy7 или еквивалентен 

флуорохром, клон: H1.2F3; Изотипен контрол: PE/Cy7 Armenian Hamster IgG 

Isotype Ctrl; Реактивност: Мишка; Тип антитяло: моноклонално; Произход: 

арменски хамстер; Имуноген: Mouse dendritic epidermal T cell line Y245; 

Получаване: Антитялото да бъде пречистено чрез афинитетна 

хроматография и конюгирано с PE/Cy7 или еквивалентен флуорохром 

поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални условия. 

Разтворът да е свободен от неконюгиран PE/Cy7 и неконюгирано антитяло. 

Концентрация: 0.2 mg/ml; Приложение: за флоуцитометрия. Дължина на 

възбуждане: Син лазер (488 nm), Зелен лазер (532 nm), Жълто-зелен (561 

nm)

микрогр

ам
3,800 100 380,00

Всичко по позиция 153 380,00

154



Анти-мише CD8b.2 антитяло конюгирано с PeCy7 или еквивалентен 

флуорохром, клон: 53-6.7; Изотипен контрол: PE/Cy7 Rat IgG2a, κ Isotype 

Ctrl; Реактивност: Мишка; Тип антитяло: моноклонално; Произход: плъх; 

Имуноген: миши тимус или слезка; Получаване: Антитялото да бъде 

пречистено чрез афинитетна хроматография и конюгирано с PeCy7 или 

еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при 

оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран PeCy7 и 

неконюгирано антитяло.Концентрация: 0.2 mg/ml;  Дължина на 

възбуждане: Син лазер (488 nm), Зелен лазер (532 nm), Жълто-зелен (561 

nm). Приложение: за флоуцитометрия

микрогр

ам
6,400 100 640,00

Всичко по позиция 154 640,00

155

Анти-мише CD4 антитяло конюгирано с PeCy5 или еквивалентен 

флуорохром, клон: GK1.5; Изотипен контрол: PeCy5 Rat IgG2b, κ Isotype Ctrl; 

Реактивност: Мишка; Тип антитяло: моноклонално;Произход: плъх; 

Имуноген: Mouse CTL clone V4; 100мкг/оп Получаване: Антитялото да бъде 

пречистено чрез афинитетна хроматография и конюгирано с PeCy5 или 

еквивалентен флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при 

оптимални условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран PeCy5 и 

неконюгирано антитяло.Концентрация: 0.2 mg/ml; Дължина на възбуждане: 

Син лазер (488 nm), Зелен лазер (532 nm), Жълто-зелен (561 nm) . 

Приложение: за флоуцитометрия

микрогр

ам
4,340 100 434,00

Всичко по позиция 155 434,00

156



Анти-мише IL-10 антитяло конюгирано с Phycoerythrin (РЕ) или 

еквивалентен флуорохром, клон: JES5-16Е3

 Изотипен контрол: PE Rat IgG2b, κ Isotype Ctrl

 Реактивност: мишка

 Тип антитяло: моноклонално

 Произход: плъх 

 Имуноген: E. coli - експресираща рекомбинантен миши IL-10

 Получаване: Антитялото да бъде пречистено чрез афинитетна 

хроматография и конюгирано с Phycoerythrin (РЕ) или еквивалентен 

флуорохром поглъщащ при същата дължина на вълната, при оптимални 

условия. Разтворът да е свободен от неконюгиран Phycoerythrin и 

неконюгирано антитяло.

 Концентрация: 0.2 mg/ml; Дължина на възбуждане: Син лазер (488 nm); 

Зелен лазер (532 nm)/Жълто-зелен лазер (561 nm). Приложение: за 

флоуцитометрия

микрогр

ам
4,340 100 434,00

Всичко по позиция 156 434,00

157
Пречистено анти-човешко CD28 антитяло, клон: CD28.2 

 Изотипен контрол: Purified Mouse IgG1, κ Isotype Ctrl

 Реактивност: Човек, 

 Тип антитяло: моноклонално

 Произход: мишка

 Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография; 

Концентрация: 0.5 mg/ml

 Приложение: за флоуцитометрия

микрогр

ам
0,970 100 97,00

. Всичко по позиция 157 97,00

158



Пречистено анти-човешко CD3 антитяло, клон: HIT3a 

 Изотипен контрол: Purified Mouse IgG2a, κ Isotype Ctrl

 Реактивност: Човек, 

 Тип антитяло: моноклонално

 Произход: мишка

 Получаване: Антитялото да е пречистено чрез афинитетна хроматография; 

Концентрация: 0.5 mg/ml

 Приложение: за флоуцитометрия

микрогр

ам
0,970 100 97,00

. Всичко по позиция 158 97,00

160

5-mC DNA ELISA Kit Кит за определяне на 5-mC ДНК

 Източници на проби–пречистена геномнаДНК, плазмидна ДНК, 

амплифицирани продукти от ПСР, ДНК фрагменти във вода, Tris-EDTA или 

подобни. 

 Количество ДНК–да е оптимизиран за 100 ng ДНК/ямка. 

 Да е подходящ за ДНК в границите 10-200 ng.

 Детекция–≥ 0.5% 5-метилцитозин(5-mC) за 100 ng едноверижна ДНК. 

 Кита да съдържа: * Буфер за натоварване; * ЕЛАЙЗА буфер; * анти-5-

метилцитозин; *вторично антитяло; * HRP проявител; * негативна контрола; 

* позитивна контрола; * 96-ямкова плака

тест 8,990 192 1726,08

. Всичко по позиция 160 1726,08

161

161,1

Annexin V-FITC кит за детекция на апоптоза; Кит за флоуцитометричен 

анализ на апоптоза; Реактивност: всички бозайници;

 Лазер за възбуждане: Син лазер (488 nm)

 Съдържание: -rh Анексин V-FITC;

 - Анексин V Свързващ буфер;

 - Пропидиев йодид ;  Приложение: за флоуцитометрия

тест 4,400 300 1320,00



161,1

Кит за детекция на апоптоза -PE Annexin V и 7-AAD; Анексин A5 Кит за 

детекция на апоптоза.

 Реактивност: всички бозайници;

 Приложение:FC 

 Съдържание: PE АнексинV; 7-AAD оцветяващ разтвор за преживяемост; 

АнексинV свързващ буфер;  Приложение: за флоуцитометрия

тест 4,45 100 445,00

Всичко по позиция 161 1765,00

162
ЕЛАЙЗА кит за миши IL-17А

 Съдържание на кита:

 • мише IL-17А ЕЛАЙЗА улавящо антитяло

 • мише IL-17А ЕЛАЙЗА детектиращо антитяло

 • миши IL-17А стандарт

 • Авидин-HRP

 • Субстратен разтвор Tetramethylbenzidine (TMB)

 • Буфер за натоварване

 · 96 ямкови плаки

 Реактивност: мишка

 Приложение: ЕЛАЙЗА

 Чувствителност 4 pg/ml

 Диапазон: 4-500 pg/ml

 Опаковка до 960 теста

тест 1,130 960 1084,80

. Всичко по позиция 162 1084,80

163



ЕЛАЙЗА Кит за човешки Интерлевкин-4 с висока чувствителност.

 За количествено определяне на човешки IL-4 в човешки серум, плазма, 

амниотична течност или култорална клетъчна среда. Да разпознава 

естествен и рекомбинантен човешки IL-4.

 Аналитично чувствителност: 0.1 pg/ml

 Диапазон: 0.25-16.0 pg/ml

 Съдържание:

 *Натоварена 96 ямкова плака

 *Стандарт

 *Буфер за разраждане на пробите

 *Assay Буфер - Концентрат

 *Биотилинирано антитяло за детекция

 *Увеличаващ разтворител-концентрат

 * Увеличаващ Реагент I

 * Увеличаващ Реагент II

 *SAV-HRP

 *Контроли

 * Буфер за миене

 *Хромоген

 *Разтвор за спиране на реакцията

 *самозалепващи протектори за плака

тест 11,320 288 3260,16

. Всичко по позиция 163 3260,16

164



ЕЛАЙЗА кит за човешки IFN gamma с висока чувствителност 

 За количествено определяне на IFN gamma в човешки серум, плазма, 

амниотична течност или култорална клетъчна среда. Да разпознава 

естествен и рекомбинантен човешки IL-4.

 Аналитично чувствителност: 0.06 pg/ml

 Диапазон: 0.16-10.0 pg/ml

 Съдържание:

 *Натоварена 96 ямкова плака

 *Стандарт

 *Буфер за разраждане на пробите

 *Assay Буфер - Концентрат

 *Биотинилирано антитяло за детекция

 *Увеличаващ разтворител-концентрат

 * Увеличаващ Реагент I

 * Увеличаващ Реагент II

 *SAV-HRP

 *Контроли

 * Буфер за миене

 *Хромоген

 *Разтвор за спиране на реакцията

 *самозалепващи протектори за плака

тест 11,320 288 3260,16

. Всичко по позиция 164 3260,16

165



Кит за човешки TNF alpha с висока чувствителност.

 За количествено определяне на човешки TNF alpha gamma в човешки 

серум, плазма, амниотична течност или култорална клетъчна среда. Да 

разпознава естествен и рекомбинантен човешки TNF alpha.

 Аналитично чувствителност: 0.13 pg/ml

 Диапазон: 0.31-20.0 pg/ml

 Съдържание:

 *Натоварена 96 ямкова плака

 *Стандарт

 *Буфер за разраждане на пробите

 *Assay Буфер - Концентрат

 *Биотилинирано антитяло за детекция

 *Увеличаващ разтворител-концентрат

 * Увеличаващ Реагент I

 * Увеличаващ Реагент II

 *SAV-HRP

 *Контроли

 * Буфер за миене

 *Хромоген

 *Разтвор за спиране на реакцията

 *самозалепващи протектори за плака

тест 11,920 288 3432,96

. Всичко по позиция 165 3432,96

166



ЕЛАЙЗА Кит за човешки Интерлевкин-10 с висока чувствителност.

 За количествено определяне на човешки IL-10 в човешки серум, плазма, 

амниотична течност или култорална клетъчна среда. Да разпознава 

естествен и рекомбинантен човешки IL-10.

 Аналитично чувствителност: 0.05 pg/ml

 Диапазон: 0.39-25.0 pg/ml

 Съдържание:

 *Натоварена 96 ямкова плака

 *Стандарт

 *Буфер за разраждане на пробите

 *Assay Буфер - Концентрат

 *Биотилинирано антитяло за детекция

 *Увеличаващ разтворител-концентрат

 * Увеличаващ Реагент I

 * Увеличаващ Реагент II

 *SAV-HRP

 *Контроли

 * Буфер за миене

 *Хромоген

 *Разтвор за спиране на реакцията

 *самозалепващи протектори за плака

тест 11,320 288 3260,16

. Всичко по позиция 166 3260,16

167



ЕЛАЙЗА кит за човешки IL-17А с висока чувствителност 

 За количествено определяне на човешки IL-17А в човешки серум, плазма, 

амниотична течност или култорална клетъчна среда. Да разпознава 

естествен и рекомбинантен човешки IL-17А.

 Аналитично чувствителност: 0.01pg/ml

 Диапазон: 0.23-15 pg/ml

 Съдържание:

 *Натоварена 96 ямкова плака

 *Стандарт

 *Буфер за разраждане на пробите

 *Assay Буфер - Концентрат

 *Биотилинирано антитяло за детекция

 *Увеличаващ разтворител-концентрат

 * Увеличаващ Реагент I

 * Увеличаващ Реагент II

 *SAV-HRP

 *Контроли

 * Буфер за миене

 *Хромоген

 *Разтвор за спиране на реакцията

 *самозалепващи протектори за плака

тест 11,320 288 3260,16

. Всичко по позиция 167 3260,16

175 Мултиплексна система за едновременен флоуцитометричен анализ



175,1

Мултиплексна система за анализ на човешки Th17 панел. Панел от 

мултиплексни флуоресцентно-белязяни частици за флоуцитометричен 

анализ. 

Да позволява едновременен количествен анализ на осем човешки 

цитокина - IL-6, IL-10, IL-17A, IL-17F, IL-21, IL-22, IFN-γ и TNF-α.

 Съдържание на кита:

 · Комплект частици 1: FITC белязяни частици (1 ml)

 · Комплект частици 2: PE белязяни частици (1 ml)

 · Комплект частици 3: Небелязяни частици (2 ml)

 · Улавящи частици 

 · Детектираци антитела (3.5 ml)

 · Лиофилизиран стандартен коктейл, (1 vial)

 · SA-PE (3.5 ml)

 · Matrix B, лиофилизиран(1 vial)

 · Буфер (25 ml)

 · Буфер за миене, 20X (25 ml)

 · Протектори за плаки (4 бр)

 · Донгъл за софтуер за анализ на данните

 · V-образна плака

 · Упътване

тест 21,710 100 2171,00




