ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ОЦЕНКА НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на
оборудване за пробоподготовка и ферментация“ в 6 (шест) обособени позиции във връзка с
изпълнението на проект № BG05M2OP001-1.002-0012 за създаване на Център за компетентност
„Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за
иновативни биоактивни продукти“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“ 2014-2020.

Обособена позиция 3: „Доставка на топкова мелница“
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Стр. 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 относно Обособена позиция № 3 „Доставка на топкова мелница”
Таблица за оценка на съответствие на техническите параметри и характеристики посочени в подадената оферта от „БИОМЕД ФЮЧАР”
ЕООД с ‘минимални технически характеристики и функционалности’ на възложителя:
Минимални технически характеристики и функционалности изисквани от
възложителя
Топкова мелница – 1 бр. Мелница за раздробяване и смилане на проби поставени във
въртящи се затворени цилиндри заедно с мелнични топки (които се удрят и трият
една в друга смилайки пробата при въртенето/търкалянето на цилиндъра)
- минимум 2 /две/ въртящи се ролки за въртене/търкаляне на поставените върху тях
цилиндри за смилане на проби
- ролките покрити с гума или еквивалентен материал осигуряващ необходимото
сцепление между ролките и цилиндрите за смилане на проби
- капацитет на мелницата за едновременна работа с 2 /два/ цилиндъра с дължина от 250
милиметра или повече и диаметър 160 милиметра или повече
- скорост на въртене на въртящите се ролки в диапазона от 180 до 540 оборота в минута,
или по-голям диапазон но задължително включващ посочения

Параметри и характеристики на техническа
спецификация на предлаганата в офертата
аналитична апаратура
Witek Labotechnik GmbH, модел BML-2, кат. номер
DH.WBM05002
-отговаря: наличие на 2 /две/ въртящи се ролки за
въртене/търкаляне на поставените върху тях цилиндри
за смилане на проби
-отговаря: ролки покрити с антистатична гума
-отговаря: капацитет на мелницата за едновременна
работа с 2 /два/ цилиндъра с дължина от 250 милиметра
и диаметър 250 милиметра
-отговаря: скорост на въртене на въртящите се ролки
50-600, ±5 оборота в минута
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Стр. 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 относно Обособена позиция № 3 „Доставка на топкова мелница“
Таблица за оценка на съответствие на техническите параметри и характеристики посочени в подадената оферта от „ЛАБПРИМ” ЕООД с
‘минимални технически характеристики и функционалности’ на възложителя:
Минимални технически характеристики и функционалности изисквани от
възложителя

Параметри и характеристики на техническа
спецификация на предлаганата в офертата
аналитична апаратура
Witek Labotechnik GmbH, модел BML-2, кат. номер
DH.WBM05002

Топкова мелница – 1 бр. Мелница за раздробяване и смилане на проби поставени
във въртящи се затворени цилиндри заедно с мелнични топки (които се удрят и
трият една в друга смилайки пробата при въртенето/търкалянето на цилиндъра)
-отговаря: наличие на 2 /две/ въртящи се ролки за
- минимум 2 /две/ въртящи се ролки за въртене/търкаляне на поставените върху
въртене/търкаляне на поставените върху тях цилиндри
тях цилиндри за смилане на проби
за смилане на проби
-отговаря: ролки покрити с антистатична гума
- ролките покрити с гума или еквивалентен материал осигуряващ необходимото
сцепление между ролките и цилиндрите за смилане на проби
- капацитет на мелницата за едновременна работа с 2 /два/ цилиндъра с дължина от -отговаря: капацитет на мелницата за едновременна
работа с 2 /два/ цилиндъра с дължина от 250
250 милиметра или повече и диаметър 160 милиметра или повече
милиметра и диаметър 250 милиметра
-отговаря: скорост на въртене на въртящите се ролки
- скорост на въртене на въртящите се ролки в диапазона от 180 до 540 оборота в
минута, или по-голям диапазон но задължително включващ посочения
50-600, ±5 оборота в минута
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