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Относно: Постъпило запитване за разяснения по документацията за 

участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на материали (химикали, 

консумативи и др.) за усвояване и прилагане на нови методи за анализ на 

някои приоритетни вещества" 

На основание чл. 33 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), 

изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по околна среда, в качеството 

си на възложител по обществената поръчка, предоставя на вниманието на 

потенциалните участници следните разяснения в законоустановения срок: 

Въпрос №1: 

Обособена позиция № 55: „Стандартен разтвор за живак 10 mg/1, в разредена 

азотна киселина, 100 ml" ~ моля да уточните за какви анализи ще се използва 

стандартът: TCP или AAS? 

Отговор №1: 

Изх. № 

гр. София, ,2016 г. 

ДО ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ 
В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С 
ПРЕДМЕТ: 
„Доставка на материали (химикали, 
консумативи и др.) за усвояване и прилагане 
на нови методи за анализ на някои 
приоритетни вещества" 

За ICP. 
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Въпрос М2: 

Раздел IV Технически изисквания, т. 4 Задължителни изисквания към 

техническото предложение: възложителят изисква да бъдат представени примерни 

анализни сертификати за всяка от обособените позиции №№ 1, 2, 3, 8 до 72. Някои от 

продуктите ще бъдат произведени по клиентска заявка и за тях не могат да се 

представят примерни анализни сертификати, тъй като все още не са произведени. Ще 

приеме ли възложителят като доказателство декларация от фирмата производител, че 

съответните продукти, произведени по заявка на клиента, отговарят напълно на всички 

технически изисквания/параметри на възложителя? 

Отговор М2: 

Възложителят няма да приеме подобна декларация като заместваща примерния 

анализен сертификат. 

Въпрос МЗ: 

Обособена позиция № 61: „Pesticide mix 95 XAI8000208AC, lOOng/^I, I ml или 

еквивалентно; Смес от пестициди съдържаща най-малко следните сертифицирани 

компоненти: Bentazone, 2,4-D, 2,4-DB, Dicamba, Dichlorprop, MCPA, MCPB, MCPP -

1000 ng/|il на всеки компонент в етилацетат или еквивалентен разтворител; 1 ml" - моля 

да уточните коя от двете концентрации е вярната: 100 ng/|il или 1000 ng/^l? 

Отговор МЗ: 

Вярната концентрация е 1000 ng/|xl. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 

(ВАНЯ ГРИГОРОВА) 

„ З а Изпълнителен директор: 

Зам.-изп. директор: l ^ - i -
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