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ЛАКОС-Бургас

РАБОТНА ИНСТРУКЦИЯ
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ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗВАДКИ, ДОСТАВЕНИ ОТ КЛИЕНТ

Извадки за изпитване в ЛАКОС се приемат всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч. на адрес
гр. Бургас, ж.к. Славейков, блок 126, вход А, етаж 3, офис №9.
Желателно е предварително информиране за доставяне на емейл ecoengood@gmail.com
или по телефон 0885 014 419, 056 586667.
НАЧИН ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗВАДКИ ЗА ИЗПИТВАНЕ В ЛАКОС
 Донесени от клиент или от упълномощен негов представител на място в ПРИЕМНАТА на
ЛАКОС,
 Изпратени с куриерска услуга или поща.
ДОКУМЕНТИ, СЪПЪТСТВАЩИ ИЗВАДКИТЕ ЗА ИЗПИТВАНЕ
 попълнен и подписан ФК 7.1-2 „Възлагане за лабораторна дейност” или възлагателно писмо
в свободен текст, но съдържащо необходимата информация от ФК 7.1-2;
 двустранно подписан от клиента ФК 7.1-7 „Общи търговски условия” – попълва се
еднократно за 4-годишен период или при настъпили промени;
 протокол за вземане на извадки, в случаите когато пробовземането е извършено от друга
акредитирана лаборатория;
 друг документ (писмо, разрешително, план за мониторинг и др.), който да дава указания за
нормативните изисквания по отношение на характеристиките, които ще бъдат изпитани.
При необходимост от разяснения или помощ за попълване на документацията, придружаваща
извадката, клиента получава съдействие и информация от служител на ЛАКОС (РЛ или
координатор) на място в приемното помещение или на телефони 0885 014 419 и 056 58 66 67.
МИНИМАЛНИ КОЛИЧЕСТВА НА ИЗВАДКИТЕ ЗА ИЗПИТВАНЕ
За продукт ВОДИ:
 за физикохимични показатели – 1,5 dm-3 в РЕТ опаковка с добре затворена капачка и
запълнена до преливане (без наличие на въздушни мехурчета), предварително промита с
водата, която ще бъде изпитвана;
 за характеристика „Нефтопродукти” – 3 бр. чисти (измити с обезмаслител, промити добре с
вода) и изцяло сухи стъклени опаковки от 1,0 dm-3, без предварително промиване с
извадката, която ще бъде изпитана и БЕЗ да са запълнени до преливане (5-10 см под
гърлото на бутилката).
За продукт ОТПАДЪЦИ/ПОЧВИ/УТАЙКИ/ТРЕТИРАНИ БИООТПАДЪЦИ:
 за всяка една извадка - по 1 РЕТ опаковка с обем 2,0 dm-3;
 в случаите, когато ще се изпитва характеристика „Нефтопродукти” – 1 тъмна стъклена
опаковка с обем 1,0 dm-3;
 в случаите, когато ще се изпитват характеристики „Обемна плътност” и/или „Размер на
частиците” – количеството се определя чрез предварителна консултация със служител на
ЛАКОС.
НЕ СЕ ПРИЕМАТ ИЗВАДКИ ЗА ИЗПИТВАНЕ В СЛУЧАИТЕ НА:
 липса на съпътстващи документи;
 наличие на съмнение за неправилен транспорт, манипулация, нарушена опаковка и др.,
касаещи достоверността на резултатите от изпитване;
 видимо нарушаване на целостта на извадката;
 получените извадки не отговарят на описанието, заложено предварително във възлагателно
писмо, договор, оферта, възлагане на лабораторна дейност;
 количеството на получените извадки не отговаря на изискванията на необходимите
опаковки, описани по-горе;
 наличие на неплатени предходни услуги;
 недоговорени условия относно показателите за изпитвате, цената и начина на заплащане
на услугата.
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