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Този документ е създаден с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 

българската икономика 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по 

проект 2ИПП-02-13/28.12.2011 „Ново поколение полибактериални препарати и хранителни добавки със здравни ползи”. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Ел Би Булгарикум” ЕАД и при никакви обстоятелства не може 

да се приема, че този документ отразява официалното становище на на Европейски Съюз и Договарящия орган. 
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РЕШЕНИЕ 

 

за откриване на процедура по избор на изпълнител съгласно 

чл.14, ал.1 от ПМС 55 / 12.03.2007 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 ПМС55 от 12.03.2007 г. (изм. и доп., бр. 93 от 26.11.2010 г., бр. 29 от 10.04.2012 г., в 

сила от 10.04.2012 г) 

2) Вид на процедурата  

Открит избор 

РАЗДЕЛ IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

Чл. 7 (ал.1) и чл. 8, ал.1, ал. 2 от ПМС 55/12.03.2007 г. (изм. и доп., бр. 93 от 26.11.2010 г., бр. 29 

от 10.04.2012 г., в сила от 10.04.2012 г) 

РАЗДЕЛ IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА 

Доставка 

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване в „Ел Би 

Булгарикум” ЕАД по обособени позиции: 

Обособена позиция 1:  

1.1. Високоефективна хибридна масспектрална система в комбинация с 

течнохроматографска система за работа при ултрависоко налягане (UPLC-MS/MS); 

1.2. Газов хроматограф с тройно-квадруполен масспектрален детектор, автоматичен 

инжектор и хедспейс – (GC-MS/MS); 

Обособена позиция 2: Съоръжение за двудименсионален протеомен анализ (2D 

електрофореза); 

Обособена позиция 3: 

3.1. Риал-тайм PCR; 

3.2. PCR с градиентна функция; 

Обособена позиция 4: Фотодокументационна система за гелове; 

Обособена позиция 5: Лабораторен биореактор (лабораторна ферменторна система); 

Обособена позиция 6: Лиофилизатор; 

Обособена позиция 7: Промишлена ферменторна система - състои се от 4 броя ферментори; 

Обособена позиция 8: Ултрафилтрационна уредба (мембранна система за пречистване) 

Обособена позиция 9: Пакетажна машина;  

Обособена позиция 10: Ледогенератор; 

Обособена позиция 11: Хладилна камера; 

Обособена позиция 12: Дюарови съдове (криоконтейнери);  
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Обособена позиция 13: Мини центрофуга; 

Обособена позиция 14: Термоблок за инкубации; 

Обособена позиция 15: EЛАЙЗА система за детекция; 

Обособена позиция 16: Цифрова микроскопска камера; 

Обособена позиция 17: Автоматичен брояч на колонии;  

РАЗДЕЛ V: ОДОБРЯВАМ 

Обявата за откриване на процедурата, пояснителния документ и документацията към нея 

РАЗДЕЛ VI: КОНТРОЛ 

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

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 

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 чл.65, ал.1 от ПМС 55/12.03.2007 (изм. и доп., бр. 93 от 26.11.2010 г., бр. 

29 от 10.04.2012 г., в сила от 10.04.2012 г) 

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.  

Обявата за процедурата да се изпрати за публикуване до най-малко един национален 

ежедневник в съответствие с чл. 14, ал. 2 от Постановление № 55 на Министерския съвет от 

12.03.2007 (изм. и доп., бр. 93 от 26.11.2010 г., бр. 29 от 10.04.2012 г., в сила от 10.04.2012 г) 

РАЗДЕЛ VIII: ДАТА НА ПРИЕМАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ 

 

 10.08.2012г.  

 

За Възложителя: 

 

Име: Васил Зографов 

Длъжност: Изпълнителен директор 

 


