ФОРМУЛЯР-ПОРЪЧКА
НА ДНК ТЕСТ НА НЕОБИЧАЙНИ ПРЕДМЕТИ И УЛИКИ
ЗА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Forensic Test Request Form
Име на клиента/организацията:
(customer name)

Предпочитан начин за контакт:
(point of contact)

(моля посочете: телефон, GSM, пощенски адрес, електронна поща или “не желая контакт”)

(Отбележете със знак “Х”)

Вид на поръчката (order type): обикновена (12-15 раб. дни) -Вид на теста (test type):

експресна (до 7 работни дни, с доплащане) --

ДНК тест за сравняване на генетични профили от 2 и повече лица (предмети)
ДНК тест за изготвяне на генетичен профил на едно лице (от 1-2 предмета)
ДНК тест за определяне на пол на лице
Доказване наличието на семенна течност

Детайли за поръчката: (Моля опишете накратко на български език целта на теста и какво очаквате от лабораторията)

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Обща цена на теста (final price): ........................ лв. , с думи ....................................................................................................
(На обратната страна на този формуляр отбележете вида и броя на предметите, които изпращате за тестване, начина на
доставка на резултата, пощенските разходи и калкулирайте сами крайната цена на теста. За неизброени предмети, моля
обадете се за цена. Когато избирате какъв предмет да тествате, по възможност се съобразете със шанса за успешно
извличане на ДНК от него. Към настоящата поръчка приложете копие от бордерото от банковия превод).
Банкова сметка:
„АМГЕНЛАБ ДНК“ ЕООД, “Пощенска банка”- гр. София, BIC: BPBIBGSF; IBAN: BG39 BPB 7940 1084 1517 01

Освен изтегляне с парола от сайта, желая да получа резултата и по куриер, за моя сметка плюс 10 лв.
наложен платеж, на следния адрес:
Получател /на вниманието/ на: ...............................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Ver120161225

(адрес: домашен, до поискване в офис на “СПИДИ”, служебен и др.)

Запознат(а) съм, че за да се извърши ДНК теста, освен този формуляр трябва да подпиша и формуляр “Информирано
съгласие с термините и условията за извършване на ДНК тест на предмет или улика за лична информация”, който мога да
сваля от раздел „Важна информация” в сайта на АМГЕНЛАБ. Запознат(а) съм с условието, че тестът ще бъде извършен в
лабораторията само след като заплатя предварително неговата цена.
Запознах се със средно-статистическия шанс за успешно извличане на ДНК от различните предмети на гърба на този
формуляр. Информиран(а) съм, че при неуспешно извличане на ДНК заплатената сума не се връща, тъй-като тестът е бил
извършен фактически и настоящата поръчка е била изпълнена добросъвестно.
Дата: ____ . _____ . 201__ г.
Подпис на поръчителя: _______________________
______________________________________________________________________________________________________________
„АМГЕНЛАБ ДНК“ ЕООД, бул.“Ген. Едуард Тотлебен“ 53-55, София 1606; Тел. 02 411 3355; info@amgenlab.com

ФОРМА ЗА САМОСТОЯТЕЛНА КАЛКУЛАЦИЯ НА ЦЕНАТА НА ПОРЪЧКАТА
1.

Извличане на ДНК от предмети:
(вид на пробата, предмета)

Шанс*
(%)

Тампон с проба от устната кухина (дакронови тампони)

Бр.

Единична
цена**

99%

Фасове от цигара (2-3 бр.)

Забележка:
цената е за до 2 тампона от
едно тествано лице

До 60%

Клечка за почистване на уши

Общо
(лв.)

цената е за 2-3 фаса

60%-90%

Дъвка (за предпочитане без захар)

До 60%

Косми (7-10 броя, изскубнати, с корени)

До 60%

Самобръсначка (може и електрическа)

До 60%

Четка за зъби

До 60%

Изрязани нокти (6-8 бр.)

цената е за 5-8 косъма от
едно тествано лице

60%-90%

Лепило на пощенски плик или пощенска марка

До 60%

Използван презерватив

До 60%

Петно от семенна течност

60%-90%

Лентички за кр. захар за диабетици (5-6 бр)

60%-90%

Кръв по филтърна хартия

Над 90%

Петно от кръв по плат или салфетка

60%-90%

Пъпна връв (нужна е проба и от майката)

60%-90%

Сламка от безалкохолна напитка

60%-90%

Чаша, шише, кутийка от безалкохолна напитка

До 60%

Дамска превръзка (тампон)

До 60%

Тъканна проба от парафиново блокче

До 60%

Зъб

До 20%

Човешка бедрена кост (7-10 см.)

До 20%

Кръв –течна

>99%

обадете се за коментар
поради спецификата на
транспортирането й

Обща цена за тестване на моите предмети:
2.

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ и ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Бр.

Цена:

Забележки:

Изпращане на пробите до САЩ (по DHL или FedEx, 2 раб. дни)

90.00

цената е за всеки започнати
250 гр. тегло

Получаване на допълнително хартиено копие по препоръчана поща на
втори адрес

10.00

срок до 48 ч.
Заплатете по банков път!

Крайна цена обикновена поръчка (т.1 + т.2):
Доплащане за експресна поръчка (срок – до 7 раб. дни)

300.00

Резултата-сваляне с парола
Заплатете по банков път!

Крайна цена за бърза поръчка:

*Средно статистическа вероятност за успешно извличане на ДНК от посочения предмет
** Цената можете да калкулирате на търсачката на нашата интернет страница или ни се обадете по телефона или
електронната поща за оферта.
***Възможно е да се тестват и други предмети. Обадете се предварително за коментар.

______________________________________________________________________________________________________________
„АМГЕНЛАБ ДНК“ ЕООД, бул.“Ген. Едуард Тотлебен“ 53-55, София 1606; Тел. 02 411 3355; info@amgenlab.com

