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DĖL VIEŠOJO PIRKIMO NR. 78217 KONKURSO SĄLYGŲ PATIKSLINIMO

Viešųjų pirkimų komisijos nutarimu, patikslinamos atviro konkurso “Lakių organinių
junginių analizės įrangos pirkimas” (pirkimo Nr. 78217) sąlygos.
Konkurso sąlygų pakeitimai yra tokie:
1. Konkurso sąlygų 2 priedo 1.24 punktas išdėstomas taip:
„1.24.
TD vamzdeliai:
“
įtraukti šie TD vamzdeliai:
- "air toxics", 50 vnt;
- Carbopack B 60/80, 50 vnt;
- Carbopack B 60/80-Carbopack C 60/80Carbosieve SIII 60/80, 50 vnt.
2. Konkurso sąlygų 2 priedas papildomas nauju 1.25 punktu (ankstesnius 1.25–1.26 punktus laikyti
atitinkamai 1.26 –1.27 punktais):
„1.25.
Pusiau automatinis aspiratorius TD
“
vamzdeliams
- Siurbimo greitis nuo ≤1 iki ≥5000
ml/min.;
- Siurbimo greitis palaikomas kintant
slėgiui;
- Mažo siurbimo greičio stabilizatorius
sugebantis palaikyti slėgį iki ≥100 mm
vandens stulpelio tikslumu;
- Srauto ir laiko indikatorius;
- Siurbimo laiko nustatymas;
- Integruotas rotametras;
- Pakraunamos baterijos.
3. Konkurso sąlygų 2 priedas papildomas nauju 1.26 punktu (ankstesnius 1.26–1.27 punktus laikyti
atitinkamai 1.27–1.28 punktais):
„1.26.
Universali kolonėlė:
“
Ne trumpesnė nei 30 m, atspari aukštai
temperatūrai ir pritaikyta masių detekcijai

4. 11.2 punkte vietoj skaičiaus „6“ įrašomas skaičius „5“.
2. 11.8 punkte išbraukiami žodžiai „(pateikimo forma nurodyta Konkurso sąlygų 5 priede)“
3. 24.2 punkte vietoj skaičiaus „6“ įrašomas skaičius „5“.

Dokum ent o pai e ško s n uoro da: 09-09-23 Del pi rki mo Nr. 78217 s al ygu pakei ti mo

Vadovaudamiesi Konkurso sąlygų 45 punktu, informuojame, kad pasiūlymų pateikimo ir vokų
plėšimo terminas – 2009 m. rugsėjo 25 d. – bus nukeltas kitai data. Apie pasiūlymų pateikimo ir vokų
plėšimo konkrečią datą informuosime artimiausiu metu.

Viešojo pirkimo komisijos pirmininkė
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