Разяснения във връзка с писмено зададени въпроси
по Публичната покана с предмет:
Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на
Обособена позиция 1.
1. Eтикетираща машина към линия за пълнене на флакони от 250 до 1500 ml- 1 брой;
2. Eтикетираща машина към линия за пълнене на флакони от 40 до 250 ml- 1 брой.
Обособена позиция 2.
1. Линия за автоматично разфасоване в кашони – 1 брой.
Обособена позиция 3.
1. Двукамерна система с лентова везна за контрол на бурканчета- 1 брой;
2. Двукамерна система с лентова везна за контрол на флакони- 1 брой.
Обособена позиция 4.
1. CIP-система - 1 брой.
Обособена позиция 6.
1. Автоматична титрувална система- 1 брой.
Обособена позиция 7.
1. Вакуумна камера за изпитване на херметичност- 1 брой.
Обособена позиция 8.
1. Автоматичен лабораторен поляриметър - 1 брой.
Обособена позиция 9.
1. Диспергиращ хомогенизатор- 1 брой.
Обособена позиция 10.
1. Климатичен шкаф с тест за фотостабилност- 1 брой.

Въпроси по предмета на обособена позиция 6.
Въпрос 1: В минималните изисквания на техническата спецификация на обособена позиция 6: 1.
Автоматична титрувална система- 1 брой. Има изискване за обемно Карл Фишер титруване. Бихте ли
уточнили, дали офертата трябва да съдържа всички необходими за извършване на този тип
титруване принадлежности, като: Карл Фишер стенд с бъркалка и възможност за дозиране на
разтворител и отсифониране съдържанието на съда, Карл Фишер електрод, титрувален съд и др.?
Отговор 1: Да, офертата трябва да съдържа всички необходими за извършване на този тип титруване
принадлежности, като: Карл Фишер стенд с бъркалка и възможност за дозиране на разтворител и
отсифониране съдържанието на съда, Карл Фишер електрод, титрувален съд и др. по усмотрение на
участника, така, че да се гарантира безпроблемно извършване на обемно титруване по метода на
Карл Фишер.
Въпрос 2: В техническата спецификация не са посочени типовете на титруване по отношение на
химизма на реакциите и съответно какви електроди трябва да бъдат предложени в офертата. Бихте
ли уточнили, какви електроди трябва да се предложат и за какъв вид анализ да са предназначени?
Отговор 2: Анализите, които са предвидени да се извършват с оборудването и съответно
електродите, които съответно трябва да бъдат предвидени са:
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измерване на рН във вискозни проби като шампоани, балсами и емулсии с подходящ
специално предназначен комбиниран рН електрод;
неводно титруване (титрант алк КОН и HClO4 в оцетна киселина) с подходящ специално
предназначен комбиниран рН електрод;
аргентометрично титруване с титрант Сребърен нитрат с подходящ специално предназначен
комбиниран аргентометричен електрод;
двуфазно титруване за определяне на Анйонни Повърхностно Активни Вещества с подходящ
специално предназначен електрод.

Въпрос 3: В съответствие с горния въпрос, моля уточнете и броя дозиращи бюрети и техния желан
обем?
Отговор 3: Два броя бюрети с обем от 10 мл и два броя бюрети с обем от 20 мл.
Въпрос 4: Офертата трябва ли да съдържа реактиви, титранти, електролити, буферни разтвори и др. и
в какъв обем?
Отговор 4: Офертата трябва да съдържа достатъчно количество реактиви, титранти, електролити,
буферни разтвори и др., така че да се изпълни и гарантира безпроблемното пускане в действие на
системата и обучението за работа с нея.

Въпроси по предмета на обособена позиция 1.
Въпрос 5. Желаем да получим, снимков материал или чертежи на флаконите и на етикетите, които
ще бъдат използвани с оборудването по Обособена позиция 1.
Отговор 5. Към разясненията е приложен снимков материал (11 снимки) на флаконите и етикетите,
които ще бъдат използвани с оборудването по обособена позиция 1
Забележка:
Въпросите и отговорите са подредени по реда на тяхното постъпване.
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