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№ з/п

Параметри технічних Обґрунтування технічних
Технічні (якісні) характеристики
(якісних) характеристик (якісних) характеристик
предмета закупівлі
предмета закупівлі
предмета закупівлі

1. Сервісне обслуговування генетичного аналізатору 3130 виробництва Applied Biosystems
1.1

Інспекційна діагностика приладу

1.2

Перевірка апаратного програмного
забезпечення
Перевірка
специфікації
програмного забезпечення
Перевірка калібровочного файлу

1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8

Перевірка налаштувань операційної
системи
та
програмного
забезпечення
Проведення тесту Verify Instrument
Test приладу
Чищення від забруднень полімером
Чищення вентиляторів та
внутрішніх порожнин

Відповідність

Сумісність з наявним
Обладнанням

1.9

Перевірка електромагнітного
клапану нижнього полімерного
блоку

1.10

Інспекційний сервіс оптичної
системи

1.11

Перевірка потужності лазеру

1.12

Тестування інтенсивності дисперсії

1.13

Перевірка положення CCD матриці

1.14

Перевірка положення дифракційної
решітки

1.15

Перевірка рівня детектування
капілярів

1.16

Перевірка фокусування оптичної
системи

1.17

Перевірка корекції довжини хвилі
випромінювання

1.18

Профілактичне обслуговування
полімерного насосу

1.19

Проведення просторового
калібрування

1.20

Перевірка налаштувань та
калібрування автосамплера

1.21

Проведення оптичного
калібрування

1.22

Перевірка якості роботи приладу
згідно зі стандартною заводською
процедурою

1.23

Резервування даних та
налаштувань системи

1.24

Усунення виявлених
невідповідностей при проведенні
сервісного обслуговування, у тому
числі з використанням запасних
частин наданих замовником

1.25

Складання звіту, акту тощо про
результати проведення сервісного
обслуговування

Очікувана вартість предмета закупівлі: Очікувана вартість визначалася згідно пункту 2 розділу 3
«Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства
розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020.

