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ДО 

ВСИЧКИ 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА  
 

 

 

ОТНОСНО: Разяснение по чл. 189 от ЗОП във връзка с процедура за избор на 

изпълнител чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона 

за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: –„Периодични доставки чрез покупка на ин 

витро диагностични медицински изделия, среди, диагностични серуми, тестове, химични 

лабораторни реактиви и консумативи, необходими за работата на отдел 

„Микробиология, вирусология и паразитология“ към Дирекция „Надзор на заразните 

болести“, отдел „Санитарна микробиология” и отдел „Химични и физични изследвания“ 

към „Дирекция лабораторни изследвания“ през 2019/2020 г.“ 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с постъпило на 10.05.2019 г. /петък/ писмено искане по електронна  поща 

на РЗИ-Бургас, давам следните разяснения по условията на обществената поръчка: 

 

Въпрос № 1:  

„Във връзка с обявената процедура за събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, 

ал. 3, т. 2 от ЗОП, молим да разясните какво се има предвид за продукти: 

поз. 36 Филтър мембранен / Filtres Fioroni, PA Membranes filter 0,45 um/ d=47 

Filtres Fioroni е производител и вероятно имате предвид точно техен продукт, или 

както ЗОП допуска "еквивалент"? 

Какво означава "РА" в случая при мембранни филтри? 

Специфичното изискване "да са подходящи за AAS" не е достатъчно за 

идентифицилане на продукта.“ 

 

Отговор:  

Навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарти, 

технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са 

посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или 

производство да се счита добавено "или еквивалент". 
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Относно обособена позиция 36 „Филтър мембранен изикванията“  РЗИ-Бургас 

допуска „еквивалент“ при спазване на всички останали изисквания към продукта- PA 

Membranes filter 0,45 µm/,d=47. 

Обозначението „РА“ в наименованието от позицията означава материала, от който 

са направени филтрите. 

Посоченият вид филтри следва да могат да се използват не само при изпитването 

тежки метали на ААS в питейни води, но и по някои физико-химични показатели.  Атомно-

абсорбционната спектроскопия /ААS/ e високоаналитична техника, към която 

задължително предявяваме строги изисквания по отношение на използвани химикали и 

консумативи. Ето защо към тази техника възложителя има специфични изисквания, с които 

участниците следва да се съобразят по отношение на изискванията към филтъра:  материя, 

диаметър и размер на порите. 

 

Въпрос № 2:  

“Поз. 43 Система за мембранна филтрация - за пробоподготовка на води. 

Молим за по-подробно разяснение на изискванията Ви към въпросната система.“ 

 

Отговор:  

Обособена позиция № 43 представлява стъклена система за филтрация на фази, 

изработена от високо качествено боросиликатно стъкло. Капацитета на филтрувалната 

фуния следва да е max 500 ml, резервоар: maх 1000 ml. В работата на лабораторията при 

РЗИ-Бургас се използва за филтрация на води и буферни разтвори. 

Характеристики към продукта: 

Стъклената конструкция  да се състои от конусна колба /резервоар/, опорна основа с 

изход за връзка с вакуум маркуч и фуния, коята да не реагира с разтвора (както металните 

или гумените), с което минимизира замърсяването на филтрата или пробата. 

Стандартна филтрувална фуния да се свързва с резервоара посредством изцяло 

стъклена връзка /опорна основа/. Между  стъклената фунията и стъклената опорната основа 

да се поставя  мембранния филтър. Стъклената фуния и стъклената опорната основа да се 

свързват посредством метална клапа /щипка/. 

Продуктът да е изработен от високо качествено стъкло – борсиликатно. Равномерна 

дебелина. Да издържа на стерилизация при висока температура и налягане. 

 

 

 

 

Д-р ГЕОРГИ ПАЗДЕРОВ: /п/ ______ (подписът е заличен съгл. ЗЗЛД) 

Директор на Регионална здравна инспекция 

 
 


