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ОТДЕЛ „ СНАБДЯВАНЕ“ 

РАЗЯСНЕНИЕ 1

До: Всички заинтересовани фирми Дата: 18.07.2019

От: Марияна Братованова

Тел: 02/8122 435 Факс: 02/8122 588

Разяснение по обществена поръчка с предмет „Измерване и оценка на съответствието с нормативни 
изисквания на факторите на работна и околна среда във връзка със здравословните и безопасни 
условия на труд.”

Номер на обособената позиция, с която е свързано Занитването:
Особена позиция №2 - Измервания и оценка за съответствие на фактор Електромагнитни полета на 
оборудване, работещо в радиочестотния диапазон или е промишлена честота: Наредба № РД-07-5 т. за 
осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове свързани с експозиция на 
електромагнитни полета (ДВ, бр95/2016г )
Особена позиция №4 Измервания и оценка за съответствие на Емисии на вредни вещества от работата 
на водогрейни котли, когенерация: Наредба № 6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на 
вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31/ 1999 
г., поел. изм. и доп., бр. 61/2017 г.)

Във връзка с постъпили въпроси от фирми, прилагаме следното разяснение:

Въпрос N° 1:

Необходимо ли е на етап кандидатстване по процедурата по обществена поръчка 
да предоставим копия на Методики и нормативни актове за оценка на съответствието, които ще 
прилагаме при измерване и оценка на факторите по съответната обособена позиция (чийто обем възлиза 
на стотици страници )?

Отговор на въпрос N° 1:

На етапа на кандидатстване е възможно кандидатите да представят:
Копие от частите на съответната методика, където се посочват критериите/нормативите, по които ще 
се извърши оценката на съответствието и апаратурата, която ще се използва за измерване на 
конкретния фактор.

Въ п ро с  № 2 :

Необходимо ли е на етап кандидатстване по процедурата по обществена поръчка 
да предоставим копия на Сертификатите за калибриране на Оборудването, е което ще изпълнява 
поръчката, като доказателства за неговата метрологична обезпеченост, или е достатъчно да предоставим 
Списък с оборудването, който включва и списък на съответните Сертификати за калибриране?

Отго в о р  на в ъ п ро с  № 2 :
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