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ОТДЕЛ „СНАБДЯВАНЕ“
РАЗЯСНЕНИЕ 1

До:

Всички фирми изтеглили пълния
електронен
комплект
документация
за
участие
и
приложенията към нея по Обява
за събиране на оферти 42051/SP- Дата:
2091 Събиране и анализ на

15.11.2016г.

почвени проби от земеделски
масиви,
разположени
на
територията на Софийска община
и съседните общини.

От:
Тел:

Сергей Поборников
02/8122 456

Факс:

02/8122 588/589

Във връзка с възникнали въпроси на фирми, изтеглили пълният
електронен комплект документация за участие в процедурата,
прилагаме следното уточнение:
Въпрос 1: Във връзка с поканата за участие в процедура за събиране на оферти
с обява:
"Събиране и анализ на почвени проби от земеделски масиви, разположени на територията
на Софийска община и съседните общини" имам следния въпрос:
В Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки.... от 18.08.2016г се
отбелязва че на БАБХ се предоставя информация и резултати от анализи за почвата от
местата, където ще се оползотворяват утайките - за почвените характеристики: почвен
тип, обемна плътност, гранул. състав на почвата ,обща порьозност на почвата./чл.9/1. По
нататък се посочват показателите, които трябва да се изпитват в акредитирани
лаборатории./активна реакция, тежки метали и т.н. От Наредбата се разбира, че се
представя само информация за почвените характеристики /почвен тип, гран.състав и др.
без да се представят анализи по тези показатели. Според представения проекто-договор
в раздел А:техническо задание се изисква анализ на една почвена проба, включваща тези
показатели. Имайки предвид сложността на тези анализи, липсата на различие в
отделните проби от един масив и акредитирана лаборатория където могат да се
извършват е коректно да се даде само като информация за отделните масиви-вид на
почвата, обемна плътност, обща парьозност и гранулометричен състав, както е посочено в
Наредбата. Моля да ми отговорите при даване на информация за анализираните почви
дали не е необходима само обща информация по посочените показатели за масивите,
както е посочено в Наредбата.

Отговор на въпрос 1: „Съгласно чл.9(1) от „Наредба за реда и начина за
оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в
земеделието“, Участникът трябва да предостави информация за почвени характеристики,
включващи:
-почвен тип
-обемна плътност
-гранулометричен състав на почвата
-обща порьозност на почвата
и резултати от анализи от акредитирана лаборатория за следните показатели,съгласно
чл.9(2)
- Активна реакция – рН (H2O).
-Тежки метали и металоиди: кадмий, мед, никел, олово, цинк, живак, хром, арсен екстрахируеми форми.
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-Общ азот по Келдал.
-Фосфор – екстрахируеми и обменни форми, преизчислен като Р2О5.
-Калий – екстрахируеми и обменни форми, преизчислен като К2О.
-Общ органичен въглерод/хумус.“

С уважение,
Сергей Поборников
Старши специалист „Снабдяване“
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