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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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Образец на оферта по чл. 35, ал. 3 за участие в процедура на открит избор 

По т.I (3) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г. 

 
ДО  

„Ел Би Булгарикум“ ЕАД 

Адрес: гр. София, ул. „Съборна“ № 9 

Васил Зографов, 

Изпълнителен директор 

 

О Ф Е Р Т А 

 

ОТ:________________________________________________________________________ 
(наименование на кандидата) 

 

за участие в процедура открит избор за определяне на изпълнител 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;  

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;  

 

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,  

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________ 
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регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,  

ЕИК /Булстат: _____________________________,  

Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________, 

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на 

___________________________________. 

 

 

Разплащателна сметка:     ДДС сметка: 

BIC   : ___________________;                                        BIC   : __________________; 

IBAN: _________________;                                IBAN: ______________________; 

банка: _______________________ ;         банка: ________________________; 

град/клон/офис: _______________;                              град/клон/офис: _______________;  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

С настоящото, Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас 

процедура за определяне на изпълнител при процедура с открит избор 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;  

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;  
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Настоящата оферта е за участие в процедурата за доставка на оборудването по 

Обособена позиция ................. 

 

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с 

указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените 

от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

 

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени 

за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок. 

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ 

подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме 

 

Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ 

календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение. 

 

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до 90 дни от крайния срок за 

получаване на оферти (посочва се срока, определен от бенефициента в пояснителния 

документ или в поканата за участие). 

 

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи: 

 
1. Документ за регистрация на кандидата, а когато е физическо лице - документ за самоличност: 

a) Копие заверено от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала” от документ за 

първоначална съдебна регистрация; 

b) Копие заверено от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала” от Документ за актуално 

състояние, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на офертата; 

c) Копие заверено от кандидата с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала” от ЕИК по Булстат. 

2. Декларация по чл. 31, ал. 4, т. 1 и ал. 8 от Постановление № 55 на Министерския съвет от 12 

март 2007 г.; 

3. Декларация по чл. 35, ал.1 от Постановление № 55 на Министерския съвет от 12 март 2007 г. - 

оригинал; 

4. Документ за гаранция за участие в размер съгласно документацията за участие – в 

оригинал (ако такава се изисква); 

5. Доказателства за икономическо и финансово състояние; 

6. Доказателства за технически възможности и/или квалификация; 

7. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на 

процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители); 

8. Документи по т. 1, 2 (прилага се само декларацията по чл. 31, ал. 4, т. 1 и ал.8 ), 4, 5, 6 и 7 

за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 55 на Министерския съвет от 2007 г. 

(когато се предвижда участието на подизпълнители); 

9. Документ за закупена документация за участие (не е задължително, в зависимост от 

организацията на работа на конкретния бенефициент); 

10. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в 

документацията за участие; 

11. Техническа оферта по образец на бенефициента (ако е приложима); 

12. Ценова оферта по образец на бенефициента; 
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13. Списък – опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от 

кандидата. 

14. Екземпляр от проекто-договора, включен в тръжната документация, с подпис и   надпис 

„Запознат съм със съдържанието но проекто-договора”; 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 

(име и фамилия) 

___________________________________________ 

(длъжност на представляващия кандидата) 

 

 

Забележка: Представените документи трябва да отговарят на изискванията на 

Постановление № 55 на Министерския съвет от 12 март 2007 г., на посочените от 

бенефициента условия в Изискванията към офертите и Пояснителния документ за 

процедурата. 


