Код: Ф 701-1
Редакция: 02
Дата:29.08.2019г.

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ГСМ
към „БУЛГАРКОНТРОЛА“АД
гр. София, кв. Илиянци, 1271; Петролна Снабдителна База “Илиянци “
тел.: +359 887 944 878 ; e –mail: oils@bulgarkontrola.bg

ЗАЯВКА ЗА ИЗПИТВАНЕ
№ от дневник заявки…………/………….попълва се от Лабораторията
Заявител:

Данни за контакт

Заявител:

Име:

Име:

Адрес за доставка:

Адрес:

Лице за контакт:

ИН (ЕИК):

e-mail:

МОЛ:

Телефон:

ИН по ДДС:
( VAT №)

Моля, да получа протокола:
Начин на плащане

лично
на място

Данни за фактура

по куриер
по банков път

Място на вземане на пробата:
Изпитван продукт:
№

Характеристики

Спецификация

Метод за изпитване

(наредба, техническа спецификация)

1
2
3
Начин за предоставяне на пробите в лабораторията:
Описание на пробите (опаковките), количество:
Документи, съпровождащи пробите:
Съхранение на контролна проба

✘

Да

Не

Изисквания към протокол от изпитване:
обявяване на съответствие с техническа или регулаторна документация
Декларация на възложителя
С възлагане на изпитването декларирам, че съм запознат с:
1. Общите положения при възлагане на лабораторни услуги , описани като Общи търговски условия в ОП 701-2.
2. Mетодите за изпитване и пробовземане са съгласно Ф 500-3 „Обхват на лабораторната дейност“ в ИЛ за ГСМ към
„Булгарконтрола” АД .
3. Процедурата за уреждане на жалби на ИЛ за ГСМ към „Булгарконтрола” АД, публикувана на www.bulgarkontrola.bg.
4. Правилата за позоваване на статуса на предоставена акредитация на ИЛ за ГСМ и за разпространение /
възпроизвеждане на издадени от ИЛ за ГСМ протоколи, публикувани на www.bulgarkontrola.bg.
5. Нося отговорност за предоставената от мен проба за изпитване.
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Декларация на ИЛ за ГСМ към „Булгарконтрола“ АД
1. Информацията получена или създадена по време на изпълнението на заявката се счита за конфиденциална, с
изключение на информацията, която клиентът прави обществено достояние, когато, това е договорено с клиента или
когато лабораторията е задължена по закон или е упълномощена съгласно договорни споразумения да оповести
представляваща професионална тайна.
2. ИЛ за ГСМ към „Булгарконтрола” АД е отговорна за безпристрастността на своите дейности, изпитване и/или
пробовземане, и не позволява търговски, финансов или друг натиск да поставя под съмнение нейната безпристрастност.
3. ИЛ за ГСМ към „Булгарконтрола” АД информира клиента, ако метод за изпитване, предложен от него се счита за
неподходящ.
4. Лабораторията не работи при допълнения, изменения или изключения от метода.

Заявител

…………………………………………
/Име,фамилия/

…………………………………
/подпис/

Оценка за безпристрастност - Ф 401-3/попълва се от ИЛ/
Съществува риск

Оценен служител на ИЛ

ДА

НЕ

Служител 1
Служител 2
Служител 3
Приел заявката

…………………………………………
/Име,фамилия/

…………………………………
/подпис/
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