Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Техникалық ерекшелік
Сатып алудың нөмірі:

№ 3130157-1

Сатып алудың атауы:

Тест-системалар

Лоттың нөмірі:

№ 23243788-ОК1

Лоттың атауы :

Праймерлер жинағы

Лоттың сипаттауы:

генетикалық модификацияланған жүгеріні байқауға арналған

Лоттың қысқаша
сипаттауы:

Референсный образец на ГМО GA21 MAIZE (Level 3-nominal 1 %
GMO)

Саны, көлемі:

1

Өлшем бірлігі:

Дана

Жеткізу орны:

751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Жибек Жолы 3

Жеткізу мерзімі:

Өтінім берген күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде.

Функционалдық,
техникалық, сапалық
және пайдалану
мінездемесін сипаттау:

Стандартты үлгі сертификатталған референттік материал GA21
MAIZE (жүгері). Құрамында 1% - дан аспайтын ГМО
сертификатталған көлемі бар. Көлемі 1 грамм. Жинақтар Adgilent
Aria MX Real time амплификаторына бейімделуі тиіс. Жаңа және
бұрын пайдаланылмаған, герметикалық пленкада болуы тиіс.
Орам толық, зақымданусыз болуы тиіс. Жарамдылық мерзімі
жеткізу сәтіне 24 айдан кем емес.Сақтаудың температуралық
режимі сақталуы тиіс. Мемлекеттік немесе орыс тіліндегі
аудармасы бар түпнұсқадағы техникалық және пайдалану
құжаттамасының жиынтығымен жабдықталуы тиіс. Өнім беруші
Мемлекеттік сатып алу туралы шартқа сәйкес құжаттарды
ұсынуы тиіс. Әкелу мен өткізу Қазақстан Республикасының
заңдарына сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Өнім беруші
нәтижелерді сақтай отырып, тапсырыс берушінің қызметкерлерін
білікті мамандармен оқытуды қамтамасыз етуге және Тапсырыс
берушінің сұрауы бойынша әдіснамалық және консультациялық
қолдау көрсетуге міндетті.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация
Номер закупки:

№ 3130157-1

Наименование закупки:

Тест-системы

Номер лота:

№ 23243788-ОК1

Наименование лота:

Набор праймеров

Описание лота:

для обнаружения генетически модифицированной кукурузы

Дополнительное
описание лота:

Референсный образец на ГМО GA21 MAIZE (Level 3-nominal 1 %
GMO)

Количество:

1

Единица измерения:

Штука

Места поставки:

751710000, г.Алматы, Медеуский район Жибек Жолы 3

Срок поставки:

В течение 20 календарных дней со дня подачи заявки.

Описание и требуемые
функциональные,
технические,
качественные и
эксплуатационные
характеристики
закупаемых товаров
(работ, услуг):

Стандартный образец сертифицированный референсный
материал GA21 MAIZE (кукуруза). Содержит сертифицированный
объем ГМО не более 1%. Объем 1 грамм. Наборы должны быть
адаптированы к амплификатору Adgilent Aria MX Real time.
Должны быть новыми и ранее неиспользованными, в
герметичной пленке. Упаковка должны быть целой, без
повреждений. Срок годности не менее 24 месяца на момент
поставки.Должен соблюдаться температурный режим хранения.
Должен быть снабжен комплектом технической и
эксплуатационной документации в оригинале с переводом на
государственный или русский язык. Поставщик должен
предоставить документы в соответствии с договором о
государственных закупках. Ввоз и реализация должны
осуществляться в соответствии с законодательством Республики
Казахстан. Поставщик обязан обеспечить обучение
квалифицированными специалистами сотрудников Заказчика с
сохранением результатов и оказывать методологическую и
консультативную поддержку по запросу Заказчика.

