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ЕВРОП ЕЙСКИ СЪЮЗ

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
интелигентен РАСТЕЖ

Е&РОПЕ:ИСJСМ СТРУКТУРНИ И
инвестиционни ФОнд08.Е

Техническа спецификация
(Минимални технически изисквания)

на обществена поръч.ка с предмет:

„ДОСТАВКА Н А KOMJIЛ EKCHA НА У ЧНА АП АРАТУ РА ЗА АНАЛИЗИ-РАНЕ НА
ХИМИЧНИЯ СЪСТАВ НА РАЗЛИЧНИ ОРГАНИЧНИ ОТПАДЪЦИ, АНАЛИЗИ НА
ЗАМЪРСИ.ТЕЛИ НА ВОДИ И Н А БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ОТ ОТПАДНИ

ВОДИ '', В 7(СЕДЕМ)ОБОСОБЕНИ ПОЗИ ЦИИ

НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СЕ ВЪЗЛАГА ВЪВ ВРЪЗКА С

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „~шсти ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
води , ОТП АДЪЦИ , ЕН"ЕРГИЯ ЗА КРЪГОВА ИКОНОМИКА", КОЙТО СЕ ИЗПЪЛ НЯВА
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН
РАСТЕЖ"
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ЕВРОП ЕЙСКИ СЪЮЗ
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интели генте н РАСТЕ Ж

Е&РОПЕ:ИСJСМ СТРУКТУРНИ И
инвестиционни ФОнд08.Е

ОСНОВНА ШIФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

1.

Проектът се реализира от обединение от осем партньора и четири асоциирани партньори с водещ
партньор

Софийски

унuвсрсuтст

„Св.

Климент

Охр~щск11"

/водещ

партньор/

чрез:

Биолопfчес1ш факултет - инициатор и водещ в разработването на проеh-та /СУ-БФ/, Факултет по
химия и фармация /СУ-ФХФ/, Фа1<ултст по матемапша и информатm<а /СУ -ФМИ/, Физичсс1ш
факултет /СУ-ФзФ/, Геолого-географски факултет /СУ-ГГФ/ и Научно-изследователски сектор на
СУ /НИС-СУ/;

Уш1верс1пет

по

арх 11тектура,

строител ство 11

геодезия

/У АСГ/ чрез

Хидротехнически

факултет /УАСГ

- ХТФ/ и Строителен факултет /УАСГ- СФ/;
Лесотехн11чесю1 у ниверситет - София /ЛТУ/;
Бургаски университет „Проф. д-р Асео Златаров" /БУ/:

Институт по физ11кох11м11я „Академ11к Рост11слав Ка1rшев" пр11 БАН /ИФХ -БА Н/;
И11ст11тут 110 орган11ч11а х11м11я с центьр

110 фитох11м11я

11р11 БАН /ИО:ХЦФ-БАН/;

Инст1п1•т по микроб11олог11я „Стефан Ангел ов" 11р11 БЛН /ИМ-БАН/;

Фондац1111 „КJ111iiнтсх Бын·арuя" /КТБГ/.
Асоциирани партньор11 в ЦК

Clean&Circle са:

Столична община /СО/ с ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъци" /СПТО/;
„Софийска вода" АД с най-rоJ1емия си акционер Веолия /СВ/;

„Интерпласт БГ" ЕООД;
Енергийна агенция

-

Пловдив /ЕАП/;

Университет Модена

Целта на прое1<Та

-

Италия.

„ Ll11сти технолоп111

кръгова 11ко1юмика"

с акроним

за устойчива околна среда-вод11, отпадъю.1, еиерrия за

Clean&Circlee

да се създаде

инфраструh-тура в областта на :

11

ре11ию1 ира не, 011011з01·воря иан е

обез1с1реждане на 1·ю„рди отнадм(н;

11

ефективно функционираща

Контрол, пречистване и управление на води;

3/

2/

Обработка,

Реа.J1иза11и я на енергийно и

ресурсно ефе1пивна икономика чрез получаване на възобновяе.\111 и алтернативни източници на
енергия , материали и ресурси;

4/

околна среда и кръгова икономика;

Стимулиране на иновациите в технологиите за устой<1ива

5/

Развитие и реализация на предприемачеството на младите

cпe 1 tиa.Jll1CT~1 1с11'0ре r юсоче н ите н а11равн е ни я.

11.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИ СТИКИ НА ПРЕДМ ЕТА НА flOP"bЧKATA

Предмет

на

1-1астоя:щата

поръчка

са високо технолоmчни апарати,

уникални

по своя

характер, от които се очаква nре11изна работа и получаване на i.шoro точни резултати, тъй като те са
свързани с опазване на околиата среда и чистотата на питейните води и въздух. Чрез тяхното
функциониране се обезпечава познанието на комплекс от специфични химични и биологични
процеси

свързани с

функциониране

на

опазване здравето
доставената

на

xoparcJ.

аr1аратура

Очакваните високи

nрелпоставят

и

Rисоките

научни резултати при
изисквания

относrю

качествените характеристики на тази апаратура и нейното функциониране. Това обуславя високи
изис к ван ия

отн осно

правата

и

възможностите

на

доставчиците

на

апаратурата

да

монтират

и

въведат в ексллоатацията доставената апаратура, да обучат персонала на Выложителя за работа с
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тази високотехнолоrична а11аратура и да осигурят качествено гаранционно обслужване в рамките на
rаранционш1я срок.

Във връзка със заложените високи изисквав ия към доставявоrо оборудване, Възложителят
изисква от участни ците

110

съответните обособени

11озиции да представят 8'.ЪМ техническото

предложение оторизационно писмо или друг еквивалентен документ (договор, пълномощно и др.)
издадено от производителя на пр едлаганата апаратура иm1 от д руго упълномошено от не rо л ице ,

удостоверяващо предоставени на участни1(а права за извършване на монтаж, инсталиране, обучение
и осигуряване на гаранционно обслужване за предлаганото научно оборудване. Не се изисква
оторизационно писмо за включените в офертата допълващи артикули като компютър, принтер,

UPS,

генератори н а газове и 1\Онсуматив и

Научната апаратура, предмет на настоящата поръчка, е п редназначена за извършване на
комш1ексни анаJ1изи на п риродни и синтетични съединения и продукти от n ри роден произход и е

rpyrmpaнa в седем отлелни обособени пози1щи съгласно изискванията на

•m.46, ал. 1

и ал.2 от ЗОП,

както следн а:

Обособена
позиция №

„Доставка на а парат за органич ен елементен анал из за определяне н ас, Н,

N, S"

1

Обособена

„Доставка на апарат за течна хроматографи я

позиция №

колони "

2

Обособена

(FPLC) с набор от хроматографски

„Доста вка на апа рат за анализ на повърхностна площ и по рометр и я"

позиция №З

Обособена

„Доставка на апа рат за термичен анал из

(TG-OSC/ DTA)"

пози ция № 4

Обособена
позиция №

„Доставка на газов хроматограф"

5

Обособена
позиция №

„Доста вка на Раман микроскоп "

6

Обособена
позиция №

„Доставка на масспектрометрична система

UHPLC-QqTOF"

7

Изпълнението иа поръчката включва:

•

доставка до мястото на монтаж;

•

монтаж;

•
•
•

обучение на специалисти ;

въвежда не в експлоатация и тестване на апарата;

осигуряване на гаранционна поддръжка.

Задължителна документа~щята, с·ьnровождаща доставката на оборудването:

•

декларация за съответствие;
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пъл но описание иа условията и изнскван 1tята за поддържане и експлоатация на оборуд:ва1-1ето,

•

при които гара1-1цията е валидна

- гаранционни условия

(по всички обособени позиции);

техническа и експлоатационна документация вкл. Ръководство за работа на български и/или

•

анпrийски език за ап аратурата (по всички обособен и пози ции).

Ш.

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРИРАНОТО ОБОРУДВАНЕ

Предложението

за

нзпълиението

на

поръq:ката

след"Ва

да

11мю•11~а

описание

на

предлаган ата апаратура, в т. ч . наименование на апаратурата, марка, модел, производител , както и

основни технически характеристики на. предлаганото оборудване, включително показателите на
п родукта по

техни•1еските изис квания на

възложителя. определени

като минимални технически

изисквания .

Доставеното

оборудване

трябва

да

е

ново

и

неупотребявано.

Доставяните

към

оборудването програмни продукти (пакети) трябва да са лицензирани. Апаратите трябва да бъдат
доставени окомплектовани с вси•1ки <1асти, необходими за тяхната експлоатация.
Съответствието на лредлаrаното от участника оборудване с мш1и.малните техни4ески

характеристики , определени от възложителя в настоящата документания , следва да бъде заявено в
предложението за изпълнен и е на поръчката и да бъде установено чрез надлежни докумс1пи, в т.ч„
но не само чрез ори гинални брошури или спецификации, или техн ическо досие от производителя,
или

писмено

nотвърждеаие

от

производителя

еквивалентни документи, и/или чрез uосо'СВане
официалния

сайт

на

производнтеля

на

З<1

1,ia

характер истиките

на

апаратур ата

или

други

точиа хипервръзка !СЪМ интерпет адреса на

оборудването,

от

където

са

видни

техиичесюпе

характеристики на конкретно оферираното оборудване. Въз основа на п осоченото следва да може да
се

у<..•анови,

'le

п ред11оженото

от учас т ника

изпъJ1нение

отго варя

на

минималните тех н и•1ески

характеристики, заложени в Техническата спецификация на документацията. Документите, които са
на чужд език, задължително се представят на български език.
Ако някои от посочеюгге от учасn1ика минимашш технически характеристики не се

подкрепят с

ии:кое от изброените доказателства,

офертата

на тоз11

у<1астиик за съответнат·.~

обособена позиция се отстранява от по-нататън1но разглеждане.
Техническото предложение на участника трябва да бъде с технически парам~и

-

идентични нш1 по-добри от заложените минимални критерии в техническата спецификация на
ВЪЗJIОЖИТСЛЯ.
Участннк, който покрива мттнимаmmте технически изисквания и предлага технически
преимущества за съответното оборудване, надграждащи мннималните изисквания, заложени от
възложителя, получава съответния брой точки, съгласно Методиката за оценка по показател
„Техни<1ески преимущества". У•шстник, който покрива минималн ите изисквания, но не преД11аrа
тех ни•~ески n реимущестка, над1-раждащ11 минималн ите изис кван ия за с1,от5ет1-1ото оборудкане, не

получава бр. точки

п о показател

„Технически преимущества" и

се оценява по останалите

показа.тели .

У<1а.стникът/участниците.
nозиuии,

определен/и

следва да достави/ят за нуждите. на

за

изпълнител/и

проекта,

по

съответните

оборудване по

вид и

обособени

с технически

спецификации , отговарящи на следните „11иш1.ма,т11 техн11чески характерuстики:

М 1шпм алпи технически изисквания за Обособен а позиция

No 1

,,Доставка н а апарат за орrаннчен елементен анализ за 011ределяне нас, Н,

N, S"

----------------------------------------------------- \V}V\V.eu(unds.l>g ----------------------------------------------------Проект№ BG05M20POO 1-1. 002-0012-0019еф11нанс11р(Щ от Опера11111ма 11рогр1Мl(l

.. Наука 11 о бразовшше за шипел11ге111пен

расте:ж··· 2014~2020. t~ъфииансирана от Европейския съюз чрез Европейскuтеструктурни t1 и11вестициот1и фопt)ове.

Progetto А Page 5

* *.
*•
**
* •• * *

ЕВРОП ЕЙСКИ СЪЮЗ

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
интели гентен РАСТЕЖ

Е&РОПЕ:ИСJСМ СТРУКТУРНИ И
инвестиционни ФОнд08.Е

Метод: каталитично изгаряне н а пробата при висока температура.
Единен модул за едновременно определяне на

CHNS

от една проба.

Пещ с програмируема температура до минимум 1200°С.
Кондуктометричен детектор или еквивалент.
Оптимизиран за измерване на проби с тегло от
Ш ирок измерителен обхват от

1 mg до

минимум

1.5 g.

ppm до 100%.

Възпроизводимост/прецизност при измерване на елементите: по -добра от 0.2% RSD.
Автоматичен пробовзимач за ми н имум

60 проби.

М н оготочкова калибровка стабилна в рамките на месеци.
Специализиран многофункцион ален софтуер за пъл н о управление на апарата, за
събиране, обработка и архивиране на данните от измерванията, работещ в среда на

Windows

или еквивалент.

Компютърна система с минимални конфигурация: Ргосеssог ЗGHz,

DVD, 23"

цветен монитор,

Windows 05 или

8GB RAM, 500 GB HDD,

еквивалент, мишка, клавиатура, лазарен

принтер формат А4 .
Доставката трябва да включва всичм консумативи. аксесоари, кабели, връзю1 и други,
необходими за инсталиране наапарата и занаqална работа с него

МlшомаJши техническ11 11з11сквания за Обособена поз11цuя

,,Доставка 11а апарат за теч11а хро1'1атограф11Я

No 2

(FPLC) с набор от хроматоr:рафски коло1ш"

Помпа с електронно управление
Да оси гурява работно наляганедо

20 Мра .

Обхват на потокав градиентен режим: от 0.001 до

25 ml/miп или по -широк обхват.
50 ml/miп или по-ши рок обхват.
от или равна на± 1.2%.

Обхват на потокапри пакетиране на колони: от 0.01 до
Точност

(accu racy)

на потока : стойност по-малка

Сензор за налягане
Точност: стойност по-малка от или равна на ±
Обхват :

2%.

0 - 20 Мра.

Миксер
Вграде н миксер с работен обем

1.4 ml.

Възможност за дооборудване с миксери

0.6 ml и 5 ml.

Клапани на входящия поток

Брой клапа ни : минимум 2.
Вграде н и сензори за въздух .

Клапан за автоматично избиране на колоните
Вграде н байпас.
Фун кция с обратен поток.
Вграде н и два сензора за н алягане

- преди

колоната и след нея.

Клапани на изходящия поток
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Брой клапа ни : мин имум

1.

ИVдетектор
Да оси гурява спектрален обхват 190-650 пm или по-широк.
Избо р на дължината на вълната със стъпка по -малка от или равн а на

1 пm.

Едновременна детекция на п оне

2 различни дължини на вълната .
Обхват на абсорбция: от -6 AU до 6 AU или п о-широк обхват.
Ли ней н ост: стой н ост по-малка от или равна н а± 2%.
Детектор но проводимост

Да осигурява обхват н а измерванеО.01 до 999.99 mS/cm или по-широк.
Точност на измерванеО.01 mS/cm.
Обем н а клетката

22 µL.

Вграден температурен сензор с обхват: от О до 99°С.
Точност на температурния сензор: стойност по-малка от или равна на±

l.5°C

Софтуер и персонален компютър

Софтуер за пълно управление на системата и за получ аване, обработка и съхранение на

данните от измерванията, работещ в среда на Wiпdows или еквивалент.
Възможност за автоматично прехвърлянена конкретна фракци яот един към друг метод на
р азде ля н е.

РС с минимална конфигурация : Pгocessor
мо н итор, Wiпdows

OS или

3GHz, 8GB RAM, 500 GB HDD, DVD, 23" цветен

еквивалент, мишка, клавиатура, лазарен принтер формат А4.

Консумативи

Всички принадлежности и консумативи, необходими за инсталиране и запускане на
системата.

Доставката трябва да включва всички консумативи , аксесоари, кабели, връзки и други,

необходими за инсталиране наапарата и заначална работа с него

Muu11мaJ1uи техннческ~1 11зuсквания за Обособена поз1щuя

No 3

,,Доставка на апарат за анализ па повърmосrна площ и поро~1етрня"
Апарат за анализ на повърхностна площ и порьозиметрия , който п ровежда аналитични
измервания за изследване на площта и

размера на п ори те .

Възможност за оп ределяне на микро- и мезопори .

Две независими вакуумни системи, една за анализ на проби и една за подготовка на
проби с цел елиминиране на възможността от кръстосано замърся ване
Възможност за използване на различн и адсорбенти.
Сп ециализиран многофункционал ен софтуер за пълно уп равление на апарата, за

съб иране, обработка и архивиране на данните от измерванията, работещ в среда на
Wiпdows или еквивалент.
Компютърна система с минимални конфигурация: Processor 3GHz, 8GBRAM, 500 GBHDD,
DVD, 23" цветен монитор, WiпdowsOS ил и еквивалент, мишка, клавиатура, лазарен
принтер формат А4.
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Доставката трябва да вюночва всички консумативи, аксесоари, кабел11, връзки и дру1·и ,

необходими за инсталиране наапарата и заначална работа с него.

м·111111мал11и технически изисквания за Обособена позиц11я

No 4

,J1.оста11ка на апарат за терм11че11 анал113 (TG-DSC/DT А)"
Микро везната да е с горно за реждане.

Обхват на количеството проба за и змерване: от

5 mg до най-малко 2 g и разделителна

сп особност по-добра от ил и равна на 0.1 µg.
Копле кт от държатели/сензори (TG -DTA, TG и TG-DSC) със за щита.
Комплект ти гли с ка п аци за реализиране на всички възможности на апарата. Наборът да
включва най-малко 100 броя А1 203 тигли с капаци.
DSC енталпи я с точност по-добра от ± 2 %.
Вакуум помпа.
Компютърна система с минималн и конфигурация : Processor ЗGHz, 8GB RAM, 500 GB HDD,
DVD, 23" цветен монитор, W indows OS или екви валент, мишка, клавиатура, лазарен
п ринтер формат А4.

Спе циализиран многофункционален софтуер за пълно уп равление на ап арата, за

събиране, обработка и архивиране на данните от измерванията, работещ в среда на

W indows или еквивал ент.
П ринадл ежности за калибриране, включващ DSC/DTA комплект за калибриране на
температурата и енталпията, състоящ се от най-малко

6 проби от по 400-500 мr всяка със

сертификат на п роизводителя за работа с А1203 тиrли; комплект за Ср калибриране, както
и комплект от стандартни вещества за калибриране по температурата и енталпията, по

500 мr всяко вещество.
Доставката трябва да включ.ва всич.ки консумативи. аксесоари, кабели, връзки и други ,
необходими за инсталиоане наапаоата и заначална оабота с него.

М1111щ11 а.~1ни техни•1ески изисквания за Обособена позиция №

5

,,Доставка 11а газов хроматограф"
Конфигурация
Двуканален или триканален газов хроматоrраф с комп ютърно уп равление.
Графичен сензорен дисплей за въвеждане и визуализа ция на параметри и за локално
управле ние на газовия хроматоrраф с възможност за запомняне на минимум

20 п рограми

за работа в локална п амет на хроматоrрафа или еквивалент.

Пламъчно йонизационен детектор (FID) и Детектор по топлопроводност (TCD) свързани в
сери я с метанизатор за определяне на ниски концентрации на СО, СО2.
6-канален двупозиционен клапан за отбиране на газови п роби свързан към капилярен
инжектор.

Пещ на колоната
Тем пературн о-проrрамируема от стай н а + 4°С до 450°С или п о-ши рок обхват.
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Скорост на загряване: по-голяма от или равна на 120°C/miп.
Скорост на охлаждане: от 4ОО0С до 50°С за не повече от 4.5 min.
Тем пературн о nрограмируеми нива: минимум
температурата и

24 стъпки на линейно нараства не на
25 стъпни н а задържане на постоянна температура на пещта.

Капилярен 5/5 инжектор
Електрон н о управление на потока на носещия газ със стъпка

Обхват на наля гане :

0.001 psi.

0 - 150 psi или по-широк обхват.

Максимална работна температура: по-голяма от или равна на 4ОО0С.
Програмируем контрол на разделянето на потона с обхват от 1 :1до1 : 10000 или по
широк обхват.
Режим на пестене на газ.

Пламъчно-йонизоционен детектор

FID

Програмируем пламъчно-йонизационен детектор (FID).
Максимална работна температура: по-голяма от или равна на 450°С.
Чувствителност: стойност по-малка от или равна н а 1.4 pgC/s.

Линеен динамичен ди апазон: по-голям от или равен на 107.
Скорост на събиране на данн и: по -голяма от или равна на 500Hz.
Електронен контрол на газовите потоци на детектора.
Автоматич н о запалване на плъмъна и индикаци я за автоматично загасяване.

Детектор по топлопроводност

TCD

Програмируем кондуктометричен детектор

(TCD).

Максимална работна температура: по-голяма от или равна на 450°С.
Откриваем минимум: стойност по-малка от или равна на300 pg/ml (butaпe).
Линеен ди намичен линеен диа пазон : по-голям от или равен на 106•
Скорост на събиран е на данни: по -голяма от или равна на 500Hz.
Електронен контрол на газовите потоци на детектора.

Компютърна система и саФтуер
Специализиран многофункцион ален софтуер за пъл н о управление на газовия
хроматограф, за събиране, обработка и архивиране на данните от измерванията, работещ
в среда н а Wiпdowsили еквивалент.
Компютърна система с минималн и конфигурация: Р госеssог 3GHz, 8GBRAM, 500 GBHDD,
DVD, 23" цветен монитор, WiпdowsOS или еквивалент, мишка, клавиатура, лазарен
принтер формат А4.
Консумативи
Ка пилярн а колона

DB-WAX или енвивалент, размери 30 m х 0.25 mm ID, 0.25 µm дебелина

н а филма, интегриран напа н за частици.
Кап илярна колона

HP-PLOT-Q или екви валент, размери ЗОm х 0.53mm, 40 µm дебелина на

филма, интегриран капа н за частици.
Кап иляри за 6-ка нал ния двупозиционен клапан за отбиране на газови проби с обеми

0.100,0.250 и 0.400 ml.
Комплект кон сумативи за инсталира н е.

Доставката трябва да включва вси•1ки консумативи, аксесоари, кабели, връзки и други,
необходими за инстали ане наапа ата и зана•1ална

абота с него.
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Мrншм алnи техпическn nзnскваю1я за Обособена позnц11я №

6

,,Доставка на Раман 111икроско11 "

Раман микроскоп
Спектрометър

- н апълно интегри ран в корпуса на микроскопа.

Източник: лазер с дължина на вълната 532пm.
Възможност за надграждане с два или повече лазерни източници с дължина н а вълната
785пm ил и 633пm или 488пm.
Детектор:

CCD камера с минимум 1650х200 пиксели и термоелектрично охлаждане или

екв и вале н т.

Конвенционален и конфокален режим на измерване.
Непрекъсната автоматична калиброка в процеса на измерва н е без необходимост от
и зползване н а въ н шни стандарти .

Автоматич н а корекция на интензитета.

Корекция за флуоресцентно лъчение в целия спектрален обхват.
Автоматизиран програмируем контрол и избор на всички включен и в конфигурацията
лазери, решетки, филтри и апертури за напълно автоматично задаване на параметрите на
измерване.

Тринокулярна глава.
Наблюдение в отражение и трансмисия.
Обективи с увеличен ие: 20Х, 50Х и 100Х.
М и кроскопска масичка за пробата с ръчно управлен ие с обхват на движение

mm

75 mm х 50

или повече

Сqфтуер и персонален компютър
Софтуер за пълно управление на Раман микроскопа и за получава н е, обработка и
съхранение н а данните от измерва нията, работещ в среда на Wiпdows или еквивалент.

2D и ЗD визуализация на Рама н-изображенията показани доили насложени върху
видимите изображенияили еквивалентен софтуерен инструмент за съпоставяне и анал из.
Оценка на Рама н-данните чрез универсални и многовариантни методи . Идентификация

ч рез търсене в библиотеки или чрез многомерна л и не йна регресия. Възможност за
създаване на собствени библиотеки.
РС с минимална конфигурация:

мо н итор, Wiпdows

Processor ЗGHz, 8GB RAM, 500 GB HDD, DVD, 23" ТFТ цветен
OS или еквивалент, мишка, клавиатура, лазарен принтер формат А4.

Доставката трябва да включва всички консумативи. аксесоари, кабели, връзки и друти,
не.обходими за инсталиране наапарата и заначална работа с него.

М11n11111ални технически изисквания за Обособе)Jа оозиц11я №

7

„Доставка на массnектро~1етр11чна с11сте111а UНPLC-QqTOF"
Настолна система с ултра-високоефекти вен течен хроматограф

(UHPLC) и Qq/TOF

масс п ек трометър

Помпа
Бинарн а помп а със смесване при високо налягане с два канала за разтворители и
еле ктро н ен кон трол на п отока;

OfixRaт на nnтnкa : nт 1fil до 4ШЮ pl/min или nn-ширnк обхRат;
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Работно налягане на помпата за потоци до 2 ml/m in: от О до 1300 bar или по-широк
обхват;
Точност

(accuracy) на потока: s; 1% (стой ност по-малка от или равна на1%);
(precision) на потока: s; 0.075% RSD (стойност по-малка от или равна

Прецизност

наО.075%

RSD);
Вграден двуканален дегазер или еквивалент;

Автоматичен пробовзимач
Капацитет: ми н имум

108 х 2ml

виоли;

Режими на инжектиране : „ запълнена пробовземн а ка п иляра"
запълнена пробовземна ка п иляра"

("partial loop")

("full loop"), ч астично
("µ1

и „микролирово п робовземане"

pick-up" );
Обем н а инжектиране: от 0.1до5000
Точност

(accuracy)

µ1

или по-широк обхват;

н а инжектиране: < О.5%(стой н ост по-малка от

0.5%);
"full loop": < 0.3% RSD;
Прецизност (precisioп) на инжектиране в режи м "partial loop" : < 0.5% RSD;
Прецизност (precisi oп) на инжектиране в режим "µ1pick-up":<1% RSD;
Ефект на пренос (сагrуоvег) : < 0.001% (стойност по-малка от 0.001%).
Прецизност (precisioп) на инжектиране в режим

Термостат за колони
Ка пацитет: възможност за и н сталиране на минимум б колони с дължина

30

см;

Температурен обхват: от стайна+10°С до 90°С или по-широк обхват.
Източник на масспектрометъра
Ортогонално разположен

APl-ESI източн ик даващ възможност за

работа с положителни и

отрицателн и йони;

Пневматично пулверизиране на потоци от 1µ1/m iп до минимум lm l/m i п;
Конструкция за постъпване и формиране на йонния поток в масспектрометъра чрез конус

с отверстие и двойна йонна фуния или еквивалент;

Масспектрометър
Режими на измерване : MS и MS/MS;

Tim e-of-F light (TOF)

анализатор стемпературна компен сация;

Обхват на маси на ТОFанализатора: от 20 до 40000 m/z или по-широк обхват;
Квадрупол с обхват на маси до минимум 40,000 m/z и с изол и ране на маси до минимум

3,000 m/ z;
Колизи онна клетка сDСградиент или еквивалент, за ефективно изнасяне на фрагментните
йони;
Диференци ална

5

степенна вакуумна система или еквивалент;

Точност по маси с вътрешен кали брант в режи ми MS и MS/MS: п о-добра от 1 ppm RMS
(стойност по-малка от 1 ppm RMS);
Точност по маси с външен калибрант в режими
(стойност по-малка от

MS и MS/MS:

п о-добра от

2 ppm RMS

2 ppm RMS);

Единна кал и бровка вал идна за двата режима MS и MS/MS;
Мулти-дименсионално еднознач но определяне на молекулата с ррЬ достоверност;

Динамич ен обхват на измерване : п о-голям от или равен на пет порядъка;
Чувствителност в режим ESI - MS положителни йони: S/N>lOO:l RMS за 100 fg Reseгpiпe;
Модул за пробоподготовка
Екстракция в затворена камера;
Вграде н дисплей за управл ен ие;
Индивидуални условия за екстракциА за всяка проба;

----------------------------------------------------- \V}V\V.eu(unds.l>g ----------------------------------------------------Проект№ BG05M20POO 1-1. 002-0012-0019еф11нанс11р(Щ от Опера11111ма 11рогр1Мl(l

.. Наука 11 образовшше за шипел11ге111пен

расте:ж··· 2014~2020. t~ъфииансирана от Европейския съюз чрез Европейскuтеструктурни t1 и11вестициот1и фопt)ове.
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ЕВРОП ЕЙСКИ СЪЮЗ

Е&РОПЕ:ИСJСМ СТРУКТУРНИ И
инвестиционни ФОнд08.Е

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
интелигентен РАСТЕЖ

Автоматично измиване на камерата преди всяка следваща екстракция;

Софтуер и персонален компютър
Софтуер за пълно управление на UHPLC-Qq/TOF системата и за получаване, обработка и
съхранение н а данните от измерва н ията, работещ в среда на Wiпdows или еквивалент.
РС с минимална конфигурация:
монитор, Wiпdows

Processor ЗGHz, lбGB RAM, 1 ТВ HDD, DVD, 23" ТFТ цветен
OS или еквивале нт, мишка, клавиатура, лазарен принтер формат А4.

Аксесори и консvмативи
Азотен генератор с характеристики гарантиращи н адеждната работа на системата.
Всич ки принадлежности и консумативи, необходими за инсталиране и запускане на
системата.

Бутална (syriпge) помпа уп равляема от софтуера.

Инсталаци онен комплект с всички необходими за инсталиране и запускане на системата
аксесори, линии за газ, фитин ги , кабели и консумативи.
С18 а н алитична колона

100 mm х 2 mm или еквивалент- 2бр.

Сп ринцовка за аутосамплер.

Съдове за аутосамплер с капачки и септи

-1000 бр.

Доставката трябва да вклю<1ва всички конс)'llштиви. аксесоари, кабели, връзки и други,
необходими за иистали анс иаснстсмата и заначална

абота с нея.

---------------------- ------------------------------- \V}V\V.eu(unds.l>g ----------------------------------------------------Проект№ BG05M20POO 1-1. 002-0012-0019еф11нанс11р(Щ от Опера11111ма 11рогр1Мl(l „ Наука

11 образовшше за шипел11ге111пен

расте:ж··· 2014~2020. t~ъфииансирана от Европейския съюз чрез Европейскuтеструктурни t1 и11вестициот1и фопt)ове.
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ОБРАЗЕЦ№S

ДО:
ДИРЕКТОРА

ПА Шl.СТИТУТ ПО ОРГАНИЧВА
ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ

-

БАН

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪ.JIНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С-ПРЕДМЕТ:
,,Доставка на коl\1nлексоа о ауч11а апаратура за а.н ал11зиран е на хпм11q011я състав на
разт1чн11 орrаm1чнп оmадъци, aиaJJllЗп на замърсителп на води

а к·п1вн11 вещества от оmадн н водн", в
Оrносио обособена uозв:цНJ1 №

7 /седем/ обособен.о

11

на боолоr11чоо

позuuш1,

1 ,,Апарат за органичен елемеитеи
N, S"

анализ

за определяне на С, Н,

(вписва се обособената позиция).
От... „ ..„ .. „ .... „...................... „.. „.„ ... „СПЕКТРОТЕХ ЕООД„ .. „.„ .. „„ .. „.„„.„.. „.„.„ ..... „.„ ..... „..... „
представлявано от управителя (Изп. директор) .. „„„„ .. „„„„.Емел ия Матанова„ .. „.... „.. „„„ .. „...

„

ЕИК/БУЛСТАТ код

.„„„„„„„„„ .. 121319479„„„„„„„„„„„ със седалище и адрес на управление
„„„„.rp. София 1407, ул.Рилск11 езера No5„„„ телефон „„.. „02 9624032„...„ факс „.„„02 9624501„„.„
и електронна поща „„„spectrotecb@spectrotech.eu„„ за кореспонденция по настоящата поръчка.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

След заnознаване с обявлею1ето

1.

и всички документи

11 образци

от у111ърдената

докуме1пвuня за участие на обявена от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет: „Доставка на ко11шлекс11 а н аучна апаратура за auamo1Lpaнe на ХП;\ШЧ.НПЯ
състав

на

разл:uчни

оргаю1 •шu

1.1 а з амъ рсuтелn и а вод11 11 на
7 /седе"'1 обособен11 nоз11 щшвъв
BGOSМ20POO 1-1 .002-0019 за създаване на Центьр за

отпадъ ц11 ,

а1~ал11з 11

биолоnrчпо aкnmнi1 вещества от оmад1ш водu", в
връзка

с

изrrьлнението на

проект№

компетентност "Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и 0Т11адъци от лечебни и ароматичпи
растения за иновативни биоактивнп продукти" по Оперативна програма „Наука 11 образование за
шпелиrентен растеж"

2014-2020" заявяваме следното:

\.Декларираме, че сме запознати с указанията на Възложителя и условията за участие,
съгласнн сме с посrавеlП!Те от Вас изисtа1ания и ги приемаме без възражения , като предатавяме
нашето Техническо предложею1е за Обособена позиция „ .. „„„№

анализ за опредеJJяне на С, Н,

2.

Заявяваме,

1~зисквания

че

1 „Апарат за органиqен елементен
N, s·'„ ... „„„„„.„„ .. „.„ (вписва се обособената позиция).

изrrълненпето

на

nоръчкатв

ще

бъде ос-ьществено

съгласно

всички

tta обществената поръчка и техническата спеw1фи.каш1я на Възложителя.

З. Декларираме, че нашата оферта съдържа техническо предложение за доставка на всички
арпn..-ули, включени в обособената nозиuия. за която участваме.

--------

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.З от ЗОП вр.ЗЗЛД

еqтнаж:иран Ьm-mm111rnl//1/ll'?!ZJ'lmllmZГ.:-:
„ mn~V'll~IJl]llm!lllV'Jl'Гl!lmll!mr.!l.'R!l'lt'W')!7rn~:ar--zt'"''%tr.rcr."~""""7!t'npormrr:lm'-----...J
&рапейс1<W1 съю1 •ре1 &ропеiiски фонд эа риионшно развитите
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~ИК'rеЛИГЕНТЕН РАСПЖ

-

Декларираме, че предложената от нас апаратура е фабрично нова, нерецюmирана,

неупотребявана и окомплектована с всички принадлежности, необходими за правилната работа н
въвеждане в експлоатация.

Представяме

S.

пълномощно

и

др.)

оторизаuионно

издадено

от

писмо

ил.и

производителя

друr

на

екви:аалеtrrен

предлаганата

до"-умент

апаратура

или

(доrовор,
от друго

упълномощено от него лице, удостоверяващо предоставени на участнюса права за извършване на

монтnж, инсталирзt1е, обучение и осигуряване на rаранщюино обслужване на предл.аrаното научно
оборудване.

6. Декларираме,

че ще извършим транспортно опаковане на апаратурата по подходящ начин,

съобразен с вl\д.а и начина на доставката до адрес на Възложителя, осигуряващ защита срещу липси
и )'Вреждане. Доставената апаратура ще бъде в оригинална опаковка, с ненарушена цялост и вър>.')'
нея ще има 11нд11в1щу3.Л11Зираща

информация, включваща минимум производител, провзход и

модел .

7.

Декларираме, че оредлаrаната апаратура ще бъде доставена, моtrrирана и въведена в

експлоатация и ще бъде проведено обучеJ1ие на персонала на възложителя в срок до 9 (девет) месеца
от датата на сключване на доrовор за изпълнение.

Пре;щаrаме Срок за доставка 11а оборудването

8.

...... 115 .....( ..... сто

и петнадесет..... )

кален.дарни дни от датата на получаване от Изпълнителя на изричното писмено искане (заявка) на
Възложителя, като този срок не може да бъде по-дълъг от

120 /сто и двздесr:т/ кален.дарни дни, от

датата на получа.аз.не от Изпълшrгеля на изричното писмено искане (заявка) на Възложителя.

9.

Заявяваме, че .11онтаJ1СЪт и nвеждаието в експолоата~(UR 11а апаратурата ще се

извърши от технически лица, притежаващи съо'I:Ветната квалифИ}(ацю1 и опит за изr1Ь111iен11е на
възложеннте дейности,

от дата, определена

в приемно-преда.вателния протокол

за

извършсва

доставка, като срокът на монтаж и въвеждане в експлоатация няма да бъде по-дълъг от 20 /двадесет/
кале~щарни дни, считано от датата, договорена в приемо-предавателния протокол за извършената
дос-mвка на апаратурата.

10. Декларираме, че ще проведем обуче11ие за работа с 011аратурата на минимум
l(сдин)служител на ВЪ'3Ложителя, като датата зз начало на провеждане на обученията ще бъде
определена в приемо-предавателния протокол за монтаж и въвеждЗJ1е в експлоатация на доставената

апаратура, а периодът на обучение ще бъде не по-кратък от
датата,

уrоаорена

експлоатация

в

на

при емо-предавателюu

апаратурата.Заявяваме,

протокол

че

зз

1О (десет) работни д1ш, считано от
извършен

притежаваме

монтаж

необход11мите

и

въвеждане

в

квалифицирани

специалисти. които да извършат обучението на лицата, посочени от възложителя.

11.

Предлагаме гаранционен срок за обслужване на апарата

(не по-кратъх от

„ .. \ ....( .... една .... ) година/и .

·

1 rодина ).

12. Гараtrrираме, че през гаранционния период вс1fчки ремонти ще бъдат извършвани за
наща

сметка,

проблеми

с

в

т.ч.

транспортните

работоспособността

разходи„

на

което

апаратурата,

ше

включва

подмяна

на

навременно

дефектирали

отстраняване

части

и

на

други,

гарантиращи безпрепятствената й употреба. При необходимост в срока на гаранция се задължаваме
за своя сметка да извършваме доrrълшrrелни настройки на аnаратурата.

13.

Приемаме, че rарВJ1ци.ята на Апаратурата включва:

13.1. профил8"·тика, в зависимост от презписаншrrа на завода-производmел;

___, Заличена

информация на основание чл. 36а, ал.З от ЗОП вр.ЗЗЛД
ирсжкт DVVJ.'tJ~vrvv1 -1 . vv.c-vv1,

~

ефинансиран от Оперативна 11p(Rpa."'a „ffa)ЖQ и о6разовониг :ю uнт1м-нтен раст.ж" 20/.1-2020. сьфuнансирана от
Европейс..-.01 м.ю1 чре1
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13.2.

отстраняване на всички теХ!1 ически неизправности със свои сили и средства,

възн.икнали не по вина на възложителя ;

13.3. аК'l)'алнзадии

на специализирания софтуер (ако е приложимо).

14.Декларираме, че сро,..-ьт за ретщия при възникване на повреда в оборудването ще бъде
не по-дълъг от

1 (еди.и) работен ден, считано от датата на получаване от изпълнителя

на писменото

уведомление на възложителя, изпратено по факс, телефон, електронна поща или обикновена поща.

15. Декларираме,

че сро1'-ьm за отстраняване на повреда иа оборудването

В'ЬЗЛожителя ще бъде не по-дълъг от

10 (десет)

11D .~111сто при

календарни дни, с•штано от датата на получаването

от 1апълнителя на писменото уведомление на възложителя за възникналия проблем,изпратено по

факс, телефон, еле~-.-тронна поща или обикновена поща.

16.

Декларираме, че сро,..,.,,т за отстра1111ва11е в серt1из 11а повреда 11а оборудва11ето ще

бъде не по-дълъг от

60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на

получаване от 1апълнителя

на rшсменото уведомление на възложffТеЛЯ, изпратено по факс, телефон, електронна поща иш1

обикновена поща.

17.

Оферираната Апаратура (за съответната обособена позиция) притежава минимални

технически характеристихи и техн11чесю1 преимущества, подробно описанн в приложението към
настоящото Техн.нческо предложение

18. За удостоверяване на заявен.нте обстоятелства по т.17

представяме:

18.1. на хартиен носител: „„„„.. „„ писмо от производителя с тех11ичесю1характеристики11а
предлаганата апаратура„ ......................... „

.. „ .... .

(официални каталози, и/или проспекти. и!ИЛR брошури, и/или технически спецификации от
производител, иmt писмено потвърждение от проюводffТеЛЯ за характеристиките на апаратурата или

други еквивалентни документи), с посочване на страницата/страннцнте, 11а които е достъn ва
информацията за предлаганото оборудване

, кai-.-ro следва „„.„„„„„„„„

и/или

18.2. следната точна хипервръзка

към иtгrернет адреса на официалния сайт на производ1пеля

на Апаратурата, от където са видни техническите характеристики на конкретната оферирана
Апаратура:„.„.„.„.„„„„ие 11рилож1~ио„„„

...„.„.„„„ с посочзане на стра.ющата/ страниците, на които е
„„„.„„ 11е приложимо„„„„„

достъпна информацията за предлаганото оборудван, както следва:

18.З.

попълнено

Приложение,

познuия

съдържащо

19. В

1) 11

минимални тех.ническ11

хара~-.-rеристики

на

2) за Обособена
.„„„.№ 1 „Апарат за органичев елементен анализ за опредеЛJIНе на С, Н, N, S"„„„„.

предлаганото оборудване (Таблица

технически преимущества (Таблица

случай, че бъдем определени за из1ТЬ11ниrеn на договора заявяваме, ще че гарантнраме

пълната фующионат1а годност на Апаратурата съгласно неl\ното предназначение. Техю1ческата
спецификация и техническите стандарn1 за качество и безопасност.

20.

Ако бъдем определени за изпъл11ител на поръчката, ще представим вси•1ки до~-.-ументи,

необходими за подписване на договора съгласно изискванията на закона и документацията за
участие, в посочения от възложителя срок.

21 .

Запозна'ГИ сме с възможността, дадена от В'ЬЗЛожителя за предоставяне на авансово

плащане в размер на до 300/о от прогнозната стоiiност на договора, в случай, че бъдем избрани за

· заличена информация на основание чл. 36а, ал.З от ЗОП вр.ЗЗЛД
ефинажиран от Qп•раm11вна пр<Rрама „ Наук~:-~-;;;;;;,~·и~-;,;.;;;;;;т-:.-;;~стеж" 1'от4-1о2О. сьфи1'шнсирана от
Егропейс~-ия съюз чрез Е8ромйс1<11 фонд за регианQJ/но раз1ттите
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
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изпълнител 1ш поръчката. Заявяваме, че ако бъдем

~ ИНТЕf\ИГЕНТЕН РАСТЕЖ

избрани за изпълнител на поръчката ще

ttlNt!JM11e/uя„a да ползsаме авансово плащане. (11е1rужиото се зачертава).
Ако бъдем определени за изпълнител, настоящото предложение ще остане обвързващо за нас
и при сключването на договор и ще представлява неделима част от него.

ПрШJаzа~е:

1.Приложекке с технически харакrеристию1/пренмущества (на хартие11

11

на електро11ен

нос11тел)

2. Дpyru докумеН'!'Н,ПОдкрепящи техническото r1редложенпе:
Пнсмо от производителя с технически характеристики на лредлаrаната апаратура с
превод на български език

Оrорнзационно писмо от производителя с превод на български езеик

~

/ tYK

:'

Заличена информация на
основание чл. 36а, ал.З от
Дата:

29.03.2019r.

С УВАЖЕНИЕ:

ЗОП вр.ЗЗЛД

(подпис на л11цето, предс~що участ11ика)
ЕмилНJ1 Матанова

(име и фа111тия 11а mщето. представляващо участника)
Управ•пел
(качество на 11/fl(emo, предсmавлJUJащо участника)
„Спектротех" ЕООД
(наu\1енова1111е 11а участ11ика)

----------------------------- 1vww.eutimds.bg ------------------ ---------Прое'1m

BG05M20PQOJ./.QQUIOJ9

ефинансиран от Оперативна про."J)а11а „ Hay>(Q и образование за интииzентен ростеж" 2014-2020, сьфинансlJ(JОна от
&!ро11ейс'1и1l сьюз чрез &!ро11ейски фонд за реzионшrно pmttumume
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ОБРАЗЕЦ№8

до
ДИРЕКТОРА
НА ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА
ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ - БАН

Щ:ВОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изm.лпевuе на общесmеиа поръчка с предмет:

,.Доставка на комплексна научна апаратура за анализиране на химичния състав на
различни органн•шн отпадъци, анализи на замърснтели на води и на биологично

акт11вни вещества от отпадни води", в
изпълнението на проект №

7 /седем/ обособени позиции ,във връзка с
BG05M20POO 1- 1.002-0019 за създаване на Ценnр за компетентност

„Чисти технологии за устойчиво развитие-води, отпадъци, енерегия за кръгова иконом.ика'', по
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж"
Обособена позици11

2014-2020

No 1 "Апарат за органичен елементен анализ за определ11не на С, В, N, S"

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Във

връзка с

обявената открита

процедура

за

възлагане

на обществена

поръчка с

предмет: ,Доставка на комплексна научна апаратура за анализиране на химичния състав на

различни органични отпадъци, анализи на замърсители на води н на биологично а1СТивии
вещества от оmадни води", в

7

/седем/ обособени позиции, Ви представяме, изrотве110,

съгласно изискванията в документацията, ценово предложение

за Обособена позицн11No1 „Апарат за органичен елементен анализ за определ11не на С, Н,

N, S"

Об1uата цена за доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация, обучение и

N, S"
.....74 850.00....(седемдесет и четири хиляди осемстотин и петдесет) ..... лв. без вкл. ДЦС
/......89 820.00..... (осемдесет и девет хиляди осемстотин и дводесет).....лв. с вкл. ДЦС.
гаранционна поддръжка на "Апарат за органичен елементен аuализ за определяне на С, Н,

е в размер на

Заявяваме, че предложената цена включва всички разходи за изпълнение на поръчката,
свързани с доставката до мястото на изпълнение: доставка, (включително опаковка, транспорт,
застраховки, миттш сборове, такси}, монтаж, инсталация, тестване, въвеждане в експлоатация,

техническа документация, ръководства за употреба, обучеFrие за работа и гаранционно обслужване,
поддръжка

и

серв из

на

доставената

апаратура

през

целия

срок

на

га ранцията

на

апарЗ'I)'рата/оборудването от съответната обособена позиция.
Ценовото

предложениее за апарата, описан с мннимални и допълнителни технически

характеристики в техни ческото ни предложение.

Преможената uена е определена при пълно съответствие с условията на документацията по

процедурата.

-~~ /

---· Заличена информация на основание чл. 36а, ал.З от ЗОП вр.ЗЗЛД
llpoeкm t1tJUJM~Ur(IUJ ·l. Uf.J.t~UCllY
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Крайната цена включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката.
Предложението, направено в настоящ;па ценова оферта ще остане непроменено през целия
срок на договора за изПЪJmение на обществената поръ•1ка.
При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, сме съгласни да
представим гаранция, обезпечаваща из1ТhJ1нение па задълженията по договора в размер на
стоltностrа на договора без ДДС.

5%

от

Заличена информация на
основание чл. 36а, ал.3 от

( ЗОП вр.ЗЗЛД
д ата :

29.03.2019

r.

ПОДПИС:

.,.

· -и

(ЕмиJJи.я Матанова - Управите.т1 на „Спектротех" ЕООд5} !'

*Евентуални грешки и/или неточнQСти могат да доведат до отстраняваието на участ11ика
от процедурата.
••несъответствието между 11QСоче11ите с цифри и изписаните с думи цени е ос11ова11ие за
отстранява11е 11а участника.

„•Ценово предложение,

които 11ревишава .максимално до11устимия. фщ1а11сов ресурс по

съответ11ата обособена позиция се приема като неотговарящо 11а предварително обявените
условия на Възложителя, което е основание за отстра11яване на участ11ика за съответната

обособена позиция.

--------------------------·---------------------- www.eiфmds.bg ------------------------------------------ ----
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