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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 обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител 

По т.I (5) от Заповед № Р - 79/30.03.2011 г. 

 
О Б Я В А 

за 

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл. 7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 

2007 г. за условията и редът за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти по 

договори за безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд 

на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма "Черноморски басейн 2007 - 2013 

г.", съфинансирана от Европейския инструмент за добросъседство и партньорство, 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия 

финансов механизъм“ 

„Ел Би Булгарикум“ ЕАД 

със седалище в гр. София и адрес на управление и кореспонденция: ул. „Съборна“ № 9,  тел: 

02/ 987 2922, факс: 02/ 98 75 900, интернет адрес: www.lbbulgaricum.bg, лице за контакт: 

Васил Зографов на длъжност Изпълнителен директор, тел.: 02/ 988 26 04,  в качеството си на 

бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 2ИПП-02-13/28.12.2011г. 

обявява процедура за определяне на изпълнител – Открит избор с обект: „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; 

http://www.lbbulgaricum.bg/
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Обособена позиция 16: Цифрова микроскопска камера; 

Обособена позиция 17: Автоматичен брояч на колонии;  

 

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се 

получат на адрес: гр. София, ул. „Съборна“ № 9 всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.30 ч.   

 

Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси: 

 

1. http://www.opcompetitiveness.bg/  - интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2) 

 

2. http://www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за 

управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от 

Заключителните разпоредби) 
 

3. www.lbbulgaricum.bg  - (интернет адреса на възложителя в случай, че има такъв) 

 

Оферти се подават на адрес: гр. София, ул. „Съборна“ № 9 до 16.30 часа на 12.12.2012 год. 
 

http://www.opcompetitiveness.bg/
http://www.eufunds.bg/
http://www.lbbulgaricum.bg/

