
 

 
 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

Европейски фонд 

за регионално развитие 

Инвестираме във вашето бъдеще 

 
 

 

 

 
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на конкурентоспособността 

на българската икономика” 2007-2013  

www.opcompetitiveness.bg 

 

 

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. 

 

Декларация на кандидата по чл. 35, ал. 1 съгласно ПМС 55/12.03.2007 г 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТA 

 

Долуподписаният/-ата 
_________________________________________________________________________________,  

(собствено, бащино и фамилно име) 

 

ЕГН ___________________, притежаващ лична карта №_________________,  

издадена на _________________ от МВР – гр. _______________, 
(дата на издаване)                                                  (място на издаване)  

адрес:____________________________________________________________,   
(постоянен адрес) 

В качеството си на 

__________________________________________________________________ 
(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява – напр. 

Изпълнителен директор, управител, съдружник, член на органите за управление и контрол на кандидата 

и др.) 

на 

________________________________________________________________________________,  

(наименование на кандидата) 

вписано в търговския регистър по фирмено дело №   ___________________ по описа за    

 ________  г. на __________________ окръжен (градски) съд, със седалище 

_______________  и  адрес  на управление ___________________________, тел.: _____________, 

факс: __________________, ЕИК/БУЛСТАТ __________________ - кандидат в процедура за 

определяне на изпълнители с предмет: „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; 

Обособена позиция 8: Ултрафилтрационна уредба (мембранна система за 

пречистване) 

Обособена позиция 9: Пакетажна машина;  
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Обособена позиция 10: Ледогенератор; 

Обособена позиция 11: Хладилна камера; 

Обособена позиция 12: Дюарови съдове (криоконтейнери);  

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;  
 

обявена чрез публикуване на обява в „_____________________”, бр.____от__________, 
                                                       (наименование на националния ежедневник)       (номер и дата )                                                    

 

ДЕКЛАРИРАМ,  ЧЕ : 

Представената от _________________________________  

(наименование на кандидата)      оферта е с валидност 90 дни или 3 месеца от 

крайния срок за получаване на оферти, т.е до дата: 

 _. __. 2012г 

 

 

 

 

ДАТА:  

_____________ г.   ПОДПИС НА ДЕКЛАРАТОР: 


