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Гр. София 

23.06.2014 г.  

ДО : 

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ 

ЛИЦАС НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, 

СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА 

ИНФОРМАЦИЯ И УЧАСТНИЦИТЕ В 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: 

 

 „Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на апаратура в 

изпълнение на проект BG161PO003-1.2.04-0013-C0001 „Създаване на 

високотехнологична платформа за разработване и анализ на биологично-активни 

вещества с приложение в медицината и биотехнологиите" с четири обособени позиции: 

Обособена позиция № 1 – „Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на 

персонална система за секвениране от следващо поколение (system for next-generation 

sequencing)"; Обособена позиция № 2 – „Доставка, пускане в действие и гаранционно 

обслужване на високо чувствителен изотермен титрационен калориметър предназначен 

за измерване на топлини на междумолекулни взаимодействия"; Обособена позиция № 3 

– „Доставка, пускане в действие и гаранционно обслужване на автоматичен синтезатор за 

синтез на пептиди и различни класове органични съединения, базиран на технологията за 

синтез върху твърд носител"; Обособена позиция № 4 – „Доставка, пускане в действие и 

гаранционно обслужване на високо ефективна хибридна LC/MS/MSn система за  

Този документ е създаден по проект BG161PO003-1.2.04-0013-C0001 „Създаване на високотехнологична 

платформа за разработване и анализ на биологично-активни вещества с приложение в медицината и 

биотехнологиите“. Бенефициент: Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“ - БАН 
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масспектрометрия, базирана върху линейна йонтрап технология, комбинирана с 

орбитален електростатичен йон трап анализатор или еквивалентни технологии". 

Уведомяваме Ви, че в 14.00 часа на 27.06.2014 г. в сградата на Института по 

молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“ - БАН, гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев”, 

бл. 21, ІV етаж, стая 405, ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в 

открита процедура с предмета посочен по-горе. 

 

 С уважение: 

 Маргарита Апостолова 

           Председател на комисията 


