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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 lentelės 1 punktas išdėstytas taip: 

„1. Dujų chromatografas su masių 
detektoriumi ir  termodesorbcijos 
sistema (GC/MS/TDS) 

Vnt. 1“. 

2. Konkurso sąlygų 2 priedo 2 lentelės 1 punktas išdėstytas taip: 
„1. Dujų chromatografas su masių  

detektoriumi ir termodesorbcijos sistema 
(GC/MS/TDS). 

                                 “ 

3. Konkurso sąlygų 2 priedo 2 lentelės 1.7 punktas išdėstytas taip: 
„1.7.  Masių selektyvus detektorius (MS) 

Kvadrupolinis masių selektyvus 
detektorius su elektronine jonizacija. 

                               “ 

 4. Konkurso sąlygų 2 priedo 2 lentelės 1.9 punktas išdėstytas taip: 
„1.9. Sukomplektuotas su paskutinio leidimo 

NIST masių spektrų biblioteka. 
                             “ 

    5. Konkurso sąlygų 2 priedo 2 lentelės 1.12 punktas išdėstytas taip: 
„1.12. MS skenavimo greitis turi siekti 12500 

amu/s.“ 
                              “ 

 6. Konkurso sąlygų 2 priedo 2 lentelės 1.21 punktas išdėstytas taip: 
„1.21. Desorbcijos temperatūros intervalas ne 

mažesnis kaip nuo 50°C iki 400°C. 
                             “ 

7. Konkurso sąlygų 2 priedo 2 lentelės 1.24 punktas išdėstytas taip: 
„1.24. TD vamzdeliai:   

 įtraukti šie TD vamzdeliai:  
- Tenax, 50 vnt. 
- Carbopack B, 50 vnt; 
- Air toxics, 50 vnt.“. 

                             “ 

8. Konkurso sąlygų 2 priedo 2 lentelės 1.25 punktas išdėstytas taip: 
„1.25. Pusiau automatinis aspiratorius 

termodesorbcijos (TD) vamzdeliams: 
- Siurbimo srautas  nuo 5 iki 5000 ml/min.;  
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- Siurbimo srautas palaikomas kintant slėgiui; 
- Mažo siurbimo srauto nuo 5 iki 350 ml/min.) 
stabilizatorius palaikantis slėgį ≥640 mm 
vandens stulpelio; 
- Srauto ir laiko indikatorius; 
- Siurbimo laiko nustatymas; 
- Integruotas rotametras; 
- Pakraunamos baterijos; 
- Įkroviklis baterijoms; 
- Transportavimo lagaminas 

 
9. Konkurso sąlygų 21 punkte vietoj datos „2009 m. rugsėjo 25 d.“ įrašoma data „2009 m. 
spalio 12 d.“ 
10. Konkurso sąlygų 28 punkte vietoj datos „2009 m. rugsėjo 25 d.“ įrašoma data „2009 m. 
spalio 12 d.“ 
11. Konkurso sąlygų 46 punkte vietoj datos „2009 m. rugsėjo 25 d.“ įrašoma data „2009 m. 
spalio 12 d.“ 
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