„Водоснабдяване и Канализация” ЕООД
гр. Хасково, ул. Сакар 2, тел. 038 501661, факс 038 665484, e-mail: zop@vik.haskovo.com

Изх. No 329/11.02.2019г.

РАЗЯСНЕНИЯ
Относно: запитване с вх. No 173/07.02.2019г.

Уважаеми господа,
По повод постъпило искане с уточняващ въпрос по образците към документацията за
участие в публично състезание за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
„Изпитване на образци (извадки) от води, предназначени за питейно – битови цели, и от
отпадъчни води, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. (изм. и д оп. ДВ бр. 6 от 16.01.2018 г.) и
Наредба № 1 от 10.10.2007 г., за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково”,
Ви изпращаме следното разяснение:
Въпрос 1:
В документацията за участие не е посочен прогнозен обем дейности по всяка от
публикуваните шест обособени позиции. Моля имайте предвид, че Наредба № 9 от
16.03.2001 г. (изм. и д оп. ДВ бр. 6 от 16.01.2018 г.) и Наредба № 1 от 10.10.2007 г., не
дефинират прогнозно количество за Вашата организация, върху чието определяне
комплексно влияние могат да имат редица фактори. По посочените нормативни документи
не може да бъде направено заключение за прогнозно количество, поради което Ви молим да
ни предоставите информация за същото по всяка обособена позиция.
Отговор:
Приблизително очакваният обем, в случай че няма непредвидими обстоятелства налагащи
различна честота на пробовземане за съответните позиции е следния:
Обособена позиция 1 - 400 проби
Обособена позиция 2 - 120 проби
Обособена позиция 3 - 120 проби
Обособена позиция 4 - 550 проби
Обособена позиция 5 - 100 проби
Обособена позиция 6 - 25 проби

Въпрос 2:
В техническа спецификация за Обособена позиция № 2 - “Изпитване на образци (извадки)
от води, съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г., за качеството на водата, предназначена за

питейно - битови цели по показателите от таблица 2“ сте посочили следната информация:
в таблица 2, ред 14 е посочен показател за изпитване Пестициди - 2 групи органохлорни;
в таблица 2, ред 15 е посочен показател за изпитване Пестициди - органофосфорни.
По посочения нормативен документ не може да бъде направено заключение кои пестициди
следва да бъдат изпитвани от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Хасково. Моля да
ни предоставете попълнен списък и наименование на пестицидите, който са обект на
мониторинг от Ваша страна.
Отговор:
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Хасково няма изисквания към определени пестициди
от съответните групи – органохлорни и органофосфорни / пестициди общо /, ще се съобрази с
възможностите за разработване от съответната лаборатория.

„Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД
гр. Хасково

