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РЕШЕНИЕ 

 

за откриване на процедура по избор на изпълнител/и съгласно 

ПМС 69 / 11.03.2013 г. 

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

„Ел Би Булгарикум” ЕАД, район Средец, ул. „Съборна“ № 9 

Адрес за кореспонденция: район Средец, ул. „Съборна“ № 9 

РАЗДЕЛ ІI: ОТКРИВАНЕ на ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА 

1) Ред на възлагане  

по реда на ПМС 69 от 11.03.2013 г.  

2) Вид на процедурата  

Избор на изпълнител/и с публична покана 

РАЗДЕЛ IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

Чл. 7 и чл. 8 от ПМС 69/11.03.2013 г.  

РАЗДЕЛ IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА 

Доставка 

Доставка на материали и консумативи за научноизследователска и развойна дейност в „Ел Би 

Булгарикум” ЕАД по обособени позиции: 

Обособена позиция 1:  

1.1. Рестриктазни ензими, набор; 

1.2. Трихлорооцетна киселина; 

1.3. Етанол абсолютен; 

1.4. Сярна киселина; 

1.5. Диализни сакове; 

1.6. Клипсове за диализни сакове; 

1.7. Комплект декстрани; 

1.8. Стъклени шишета на винт с гумирана капачка, набор; 

1.9. Среда за клетъчни линии RMPI; 

1.10. Фетален говежди серум; 

1.11. Антибиотична смес пеницилин/стрептомицин; 

1.12. Липополизахарид; 

1.13. Неесенциални аминокиселини за минимална среда; 

1.14. Аминокиселини за минимална среда; 

1.15. Трипсин-ЕДТА разтвор за клетъчни линии; 

1.16. Аланил-глутамин; 

1.17. Ацетонитрил; 

1.18. Ацетон; 

1.19. Дихлорометан; 

1.20. Метанол; 
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Обособена позиция 2:  

2.1. Стъклена колона с адаптор; 

2.2. Маркуч PTFE; 

2.3. Хроматографска среда за гел-филтрация; 

2.4. Хроматографска среда за анийонобменно разделяне; 

Обособена позиция 3: 

Ензимологичен комплект за количествена оценка на миши интерферон гама; 

Обособена позиция 4:  

4.1. Типчета за твърдофазна микроскална екстракция, обратнофазови С18, набор; 

4.2. Газово хроматографски колони, комплект; 

4.3. Спринцовки за автоматично газхроматографско инжектиране, комплект; 

4.4. Течнохроматографски обратно фазови колони, комплект; 

4.5. Течнохроматографски йонобменни колони, комплект; 

4.6. Течнохроматографски право фазови колони, комплект; 

4.7. Течнохроматографски колони с пълнеж от частици с твърда сърцевина, комплект; 

4.8. Течнохроматографски колони за протеомикс, комплект; 

4.9. Предколони за течна хроматография, комплект; 

4.10. Спринцовки за течна хроматография, комплект; 

4.11. Йонни двойки за течно хроматографски анализи, набор; 

4.12. Стандарти за течна хроматография, набор; 

4.13. Солвенти за течна хроматография, набор 

РАЗДЕЛ V: ОДОБРЯВАМ 

Публичната покана за откриване на процедурата и документацията към нея 

РАЗДЕЛ VI: КОНТРОЛ 

1) Орган, който отговаря за контрола на провеждането на процедурата:  

Министерство на икономиката и енергетиката на Република България. 

Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" 

Управляващ орган на ОП "Конкурентоспособност" 

гр. София, ул. "6ти септември" № 21 

Тел.:  (02) 80 75 336 

2) Контрол: съгласно ПМС 69/11.03.2013  

РАЗДЕЛ VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

При приемане на офертите отговорното лице е длъжно да положи подписа си и да отбележи 

върху плика и във входящ регистър следните данни: поредния номер, датата и часа на 

получаването, за което на приносителя се издава документ. Оферти, които са представени след 

изтичане на крайния срок или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик не се приемат и се 

връщат незабавно на кандидатите, като това обстоятелство се отбелязва във входящия регистър.  

 

Публичната покана да се изпрати на Управляващия Орган за публикуване в съответствие с чл. 

11, ал. 2 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 11.03.2013 
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РАЗДЕЛ VIII: ДАТА НА ПРИЕМАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ 

 

 16.07.2013г.  

 

За Възложителя: 

 

Име: Васил Зографов 

Длъжност: Изпълнителен директор 

 


