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Въпрос

Разяснения от Лемна
Екоинвест-България АД
Относно: Процедура за определяне
В отговор на постъпило
на изпълнител с предмет “Доставка
запитване относно
на газов хроматограф с тройно
техническа грешка в
квадруполен масспектрометър“.
таблицата с „Допълнителни
технически и функционални
Във връзка с обявената от Лемна
изисквания за показателите,
Екоинвест-България АД горе
които ще бъдат предмет на
цитирана процедура и желанието ни
оценка“ към Методиката за
за участие в нея обръщаме се към Вас оценка на офертите по
с молба за разяснение по
публична покана с предмет:
„Доставка на газов
документацията.
В техническата спецификация,
публикувана на Вашата Интернет
страница, знакът за градус Целзий се
различава от изписания знак за
градус Целзий в техническата
спецификация, публикувана в
Единния информационен портал на
Структурните фондове на ЕС, където
този знак е отпечатан като нула.
Предполагаме, че това е техническа
грешка. Коя от двете технически
спецификации трябва да ползваме
при подготовка на офертата ни за
участие?

хроматограф с тройно
квадруполен
масспектрометър“-1 бр.,
публикувана в Единния
информационен портал на
Структурните фондове на ЕС,
Ви уведомяваме следното:
Действително при
конвертирането на файла от
формат doc във формат pdf
символа за градус е възприет
като добавена нула в позиции с
№ № 3, 49, 54, 55.
Както Ви уведомихме,
коректна редакция на
информацията е публикувана в
сайта на фирмата
www.lemna-ekoinvest.com
и в двата формата.
Приложено, в прикачени
файлове Ви изпращаме
информацията за обявената
публична покана с
коригираните технически
грешки, както и на всички
останали кандидати за
доставчици.
Настоящото разяснение е
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неразделна част от
документацията по обявената

публична покана с предмет:
„Доставка на газов хроматограф
с тройно квадруполен
масспектрометър“-1 бр. и е
публикувано с дата 01.07.2016г
в посочения сайт за
уведомление на фирмитедоставчици на оборудване по
обявената публична покана.
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