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Разяснение 

по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

"Доставка на аналитична апаратура и на измервателно океанографско оборудване със 

следните обособени позиции: Обособена позиция М! 1: Масспектрометър с индуктивно 

свързана плазма (ICP MS); Обособена позиция Ng 2: Газов хроматаграф с масдетектор и 

хедспейс (GC MS HS); Обособена позиция Ng 3: Анализатор за общ органичен въглерод (ТОС); 
Обособена позиция М! 4: Поддържащо и допълнително лабораторно оборудване, стъклария и 
консумативи; Обособена позиция Ng 5: Океанографска измервателна система, за нуждите на 
изпълнение на проект "Подобрен мониторинг на морската вода" - IMAMO, Д-34-

1 0/31.03.20 15г., финансиран в рамките на Програма BG02 в България по Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г." 

Въпрос .NH: 

В част IV Методиказаоценка на офертите, раздел 11 . Методика за оценка на офертите за 
обособена позиция NQ2. Газов хроматаграф с масдетектор и хедспейс (GC MS HS) е посочен 
следния параметър: "Температурно програмируем инжектор (PTV) с горна граница на 

температурния обхват - не по-ниска от 450 ° С с най-малко 3 програмируеми температурни 
нива и възможност за изхвърляне на остатъчен разтворител (Backflush) или възможност на 
сплит-сплитлес инжектора да работи в режим на PTV с консумативи, достатъчни за 

едногодишна нормална употреба". Моля, да уточните дали става въпрос за наличие на втори 
инжектор или за подобряване възможностите на изискваният в раздел 11 Техническа 

спецификация за обособена позиция NQ2, Сплит-сплитлес инжектор. 

Разяснение на въпрос .NH: 

В раздел IJ Техническа спецификация за обособена позиция NQ2, е предвидено задължително 
системата да бъде оборудвана с класически сплит-сплитлес инжектор. 

За да получи точки по този показател Участникът има следната възможност: 
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"Този докуА1ент е създаден с финансовата подкрепа на Програма BG02 по Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 

[Институт по океанология -БАН} и при никакви обстоятелства не мо.же да се приема, че този документ 

отразява официШtното становище на Финансовия механизъм на Европейското uкономическо пространство и 

Оператора на Програмата - Министерство на околната среда и водите." 



или 

1) да предостави допълнителен температурно програмируем инжектор (PTV) с горна граница 
на температурния обхват- не по-ниска от 450 ос с най-малко 3 програмируеми температурни 
нива и възможност за изхвърляне на остатъчен разтворител (Backflush), 
или 

2) сплит-сплитлес инжекторът, описан в минималните изисквания, трябва да притежава 

способността да работи в режим на PTV. 

И в двата случая в доставката трябва да присъстват консумативи, достатъчни за едногодишна 

нормална употреба на устройството. 

, Директор: ............. Щ .. . 
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., Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програ·на BG02 по Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 

[Институт по океанология - БАН] и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското иконоАтческо пространство и 

Оператора на Програмата- Министерство на околната среда и водите." 


