ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
на
обществена поръчка с предмет: „Доставка на разтворители за хроматография“,
разделен в три позиции, както следва: Поз. 1- Периодична доставка на разтворили за
високоефективна течна хроматография (HPLC), Поз. 2 - Периодична доставка на
разтворили за газова хроматография с мас-спектрален детектор (GC-MS) и течна
хроматография с мас-спектрален детектор (LC-MS), Поз. 3 - Периодична доставка на
разтворили за спектрофотометрия
1. Предметът на поръчката предвижда извършване на периодични доставки,
осъществявани чрез покупка на разтворители за хроматография, .Поръчката е разделена
на 3 обособени позиции, както следва:
Поз. № 1 - Периодична доставка на разтворили за високоефективна течна
хроматография (HPLC);
Поз. № 2 - Периодична доставка на разтворили за газова хроматография с масспектрален детектор (GC-MS) и течна хроматография с мас-спектрален детектор (LCMS);
Поз. № 3 - Периодична доставка на разтворили за спектрофотометрия.
Разтворителите, попадащи в обхвата на поръчката, са разпределени в три
позиции, в които са посочени продукти от съответните групи, които най-често се
използват за извършване на научно изследователската дейност на Възложителя. Към
момента на обявяване на поръчката не може да се предвиди при евентуални
изследвания какви други разтворители ще са необходими, извън тези, които са
сравнително стандартни. Необходимостта от съответен разтворител се определя за
всяко конкретно изследване и се установява в хода на изследователския процес.
Посочените в техническата спецификация разтворители по всяка от позициите не е
изчерпателно. Възложителят предвижда възможност, в зависимост от нуждите, които
възникват в хода на провеждани изследвания и които не могат да бъдат предвидени
към датата на обявяване на поръчката, да възлага доставки на други разтворители,
извън изброените в спецификацията по всяка позиция, попадащи в групата на
разтворителите по съответната позиция.
2. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
2.1.Общи изисквания
Всеки участник може да направи предложение за една или повече от позициите,
като задължително офертата включва комплексно предложение за всички посочени
продукти от съответната позиция.
Срок на доставка – Доставките следва да се извършват след получаване на
писмена заявка /факс и/или електронна поща/ не по-късно от три седмици, считано
от получаване на заявката на Възложителя.
При необходимост от спешна доставка на малки количества и изпратена писмена
заявка /факс и/или електронна поща/ от Възложителя, в която да се упоменава спешна
нужда от доставка, срокът за доставка не може да бъде по-дълъг от 5 работни дни.
Доставките следва да се извършват само за продукти и в количества, посочени в
съответната заявка.
Място за изпълнение на поръчката – Институт по органична химия с Център по
фитохимия – гр. София, ул. „Акад. Георги Бончев” бл. 9. Доставката и товароразтоварната дейност се извършва от фирмата доставчик като разходите са за негова
сметка.

Условия на плащане: Плащането се извършва с платежно нареждане по
банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 30 (тридесет) дни, след извършена
доставка и след представяне на следните документи:
- Доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС;
- Приемателно - предавателни протоколи;
- Извлечение от официална страница/каталог на производителя, валидна към
датата на заявката, от която е видна цената на заявения химикал (за химикали, които не са
изрично посочени в спецификацията, но попадат в групата на химикалите на конкретната
позиция).
2.2. Срокът за изпълнение на поръчката е 18 месеца, считано от датата на
сключване на договора.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТИТЕ ПО ТРИТЕ ПОЗИЦИИ:
1. Всички продукти трябва да бъдат придружени със сертификат, издаден от
фирмата - производител, в който да има посочени: дата на производство и/или срок на
годност. При липса на посочен срок на годност, фирмата – изпълнител, която ще извърши
доставката, се задължава да изиска документ от фирмата - производител, с който да
докаже годността за употреба на доставения продукт.
2. Доставените разтворители трябва да бъдат в оригинални, с ненарушена цялост,
затворени опаковки, които да имат защита до първоначално отваряне и с оригинални
етикети на фирмата - производител.
3. Срокът на годност на всички разтворители към датата на всяка доставка следва
да бъде не по – малък от 70 (седемдесет) на сто от обявения от производителя.
4. При доставка на опасни разтворители, изпълнителят трябва да предостави
съответните Информационни листове за безопасност, съдържащи информация съгласно
Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични
вещества и смеси (Обн. ДВ, бр. 68 от 31 август 2010г.).
5. Разтворителите, за които изрично в техническите изисквания на възложителя е
посочена степен на чистота, трябва да бъдат оферирани с идентична или по-висока от
посочената.
6. Предлаганите от участника разфасовки трябва да са съобразени с посочените в
техническата спецификация на възложителя. В случай на предложение от страна на
участника, което се отличава от посоченото в техническата спецификация като обем на
разфасовката, е необходимо оферираните брой опаковки да бъдат по-малки и кратни на
зададените от възложителя, като общото количество на дадения продукт по
спецификацията се запази. В противен случай участникът се отстранява от участие по
съответната позиция.
7. Доставените разтворители трябва да бъдат придружени със сертификат,
издаден от фирмата – производител, от който да са видни техническите им
характеристики и да представи всички необходими документи, доказващи произход на
доставяните химически вещества, документи /декларации за съответствие и за качество и
др.
Приложения: 3 бр. таблици в Excel формат - техническите спецификации, в които
се съдържа пълно описание на техническите характеристики, наименованието, вида и
количествата на съответните продукти, включени в трите обособени позиции.

