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ПОКАНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ
ПО ПРОЕКТ „РЕКОНЕКТ“, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА БАЛКАНИ-

СРЕДИЗЕМНО МОРЕ 2014-2020 Г.

Институт  по  биоразнообразие  и  екосистемни  изследвания  (ИБЕИ-БАН)  е

партньор  по  проект  „Регионално  сътрудничество  за  устойчиво  развитие  на

транснационалните екосистеми“, финансиран по програма „Балкани-Средиземно

море 2014 – 2020 г. 

В изпълнение на специфичната дейност по проекта Подготовка на доклад за

екологичните  индикатори,  свързани  с  генетичното  разнообразие  на  основните

видове  (Deliverable  4.3.2;  Report  on  environmental  indicators  related  to  genetic

diversity of key species) – ИБЕИ-БАН следва да наеме изпълнител за извършване

на необходимите дeйности и проучвания.

Отправяме  покана  до  заинтересованите  страни  да  представят  оферти

съгласно следните технически спецификации и параметри. 
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Услуги Характеристики Прогнозна 
стойност (лв, без 
ДДС)

Генетични анализи Анализ на генетично разнообразие чрез 
SNPs и RADSeq на популации на 2 бр. 
макрозообентосни видове (Mytilus 
galloprovincialis, Branchiostoma 
lanceolatum); общо проби: 300 бр 

Минимални изисквания за опит:

 Наличие на собствено 
специализирано оборудване за 
извършване на генетични 
анализи/ДНК баркодиране

      5583.00

Срок за предоставяне на оферти: 07.11.2019 г. Офертите могат да обхващат

една  или  няколко  позиции.  Офертите  следва  да  съдържат  точно  техническо

описание  на  предлагания  артикул(и),  съобразено  с  горната  спецификация,

единична цена без ДДС, ако е приложимо, обща стойност.

Получените оферти ще бъдат оценени по критерия най-ниска цена.

Офертите се изпращат по електронна поща на следните адреси:

1. Стефания Клайн - stefaniaklayn@yahoo.com

2. Димитър Беров - dimitar.berov@gmail.com

Както и на хартия до :

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания

Българска академия на науките

Ул. „Майор Юрий Гагарин” №2

Община „Изгрев”

1113 София

За въпроси и допълнителна информация  - Стефания Клайн и Димитър Беров.
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