Diagnostikas centrs
Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076; tālr.: 67611720
fakss: 67620434
e-pasts: partika@bior.lv

TESTĒŠANAS PĀRSKATS
Nr.PV-2018-P-63373.01
Pasūtītājs/maksātājs:
Viesītes komunālā pārvalde SIA, reģistrācijas Nr.: 55403000541, adrese: Viesītes novads, Viesīte, Smilšu iela 2, LV-5237,
e-pasts: maris.blitsons@viesite.lv;svetlana.uzkure@inbox.lv, tālrunis: 65234770
Paraugi pieņemti BIOR:
"BIOR" Jēkabpils paraugu pieņemšanas kabinets, tālr.: 65221862;29482566, e-pasts: jekabpils@bior.lv, 17.09.2018
plkst. 13:40 (pavadraksta Nr: JK-2018-P-63373)
Pasūtījuma veids:
Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.
Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un
nepieciešamā papildinformācija
P-63373/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS
1. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs
Nosaukums un apraksts:
Dzeramais ūdens sterilā un plastmasas pudelē
Apjoms: 0,5; 1,5 l; Temperatūra piegādes brīdī: +4,3oC;
Parauga īpašnieks:
Viesītes komunālā pārvalde SIA (55403000541)
Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)
Parauga ņēmējs: Žanna Remeņaka tālrunis: 29482566; amats: Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā eksperte;
Parauga ņemšanas procedūra, plāns: LVS EN ISO 19458:2006; LVS ISO 5667-5:2007
dezinfekcijas efektivitāte 2018.g.
Parauga ņemšanas vieta: VIESĪTES PII, krāns
Parauga ņemšanas datums, laiks: 17.09.2018 09:40
Paraugi pieņemti: "BIOR" Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorija (17.09.2018 plkst. 18:45)
Testēšana uzsākta:17.09.2018.Testēšana pabeigta:18.09.2018.

Rādītājs
Brīvais hlors
Clostridium perfringens (ieskaitot sporas) skaits
Koliformu skaits

Metode
LVS EN ISO 7393-1:2001 s.6.3*

Rezultāts
< 0,02 mg/L

LVS EN ISO 14189:2016~

0 KVV/100ml

LVS EN ISO 9308-1:2014+A1:2017

0 KVV/100ml

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Silvija Hudožilova (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)
Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 18.09.2018
Testēšanas pārskatu apstiprināja: Kristīna Tihomirova (Nodaļas vadītāja)
Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu.
Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts
kā apstiprināts dokumenta noraksts.

Testēšanas pārskats Nr.PV-2018-P-63373.01. Pārpublicējot testēšanas rezultātus atsauce uz „BIOR” obligāta.
Bez „BIOR” rakstiskas atļaujas nav pieļaujama testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā.
Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem testēšanas paraugiem.

Lapa 1 no 1
* Neietilpst LATAK akreditācijas sfērā
~ Ietilpst LATAK elastīgajā akreditācijas sfērā

