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                                                                                                    ДО  
„ЛАБОРАТОРЕН БЛОК – ВСЕ, ДЗЖ”  
при „БИОФАРМ  ИНЖЕНЕРИНГ” АД 

гр. СЛИВЕН 
 

В Ъ З Л А Г А Т Е Л Н О   П И С М О             Изх. № ………………../…………..............г 

Възложител 
 

Име, фамилия (наименование на юридическото лице) 

Адрес 
  

Населено място Адрес 

Данни за контакт 
 

e-mail телефон 

Данни за пробата 
 

Вид на пробата   /  ТД № 
 

Брой  
Количество 

Дата на производство 
Партиден № Годно до 

Температура на 
пробата, ОС Показател за изпитване 

     

     

     

     

     

     

     

     

Заявявам, че желая: 

Изчисляване на неопределеност при количествени изпитвания 
(възможно е тази услуга да бъде таксувана допълнително) 

 ДА  Не 

Обявяване на съответствие с техническа или регулаторна документация 
(възможно е тази услуга да бъде таксувана допълнително)  ДА  Не 

При заявяване на горното, моля посочете конкретното изискване тук ®  

Съхранение на арбитражни (или контролни проби) 
(възможно е тази услуга да бъде таксувана допълнително) 

 ДА  Не 

Декларация от Възложителя: 
1. С възлагане на изпитването декларирам, че приемам актуалните Общи търговски условия QP 7.1-2 на 

ЛАБОРАТОРЕН БЛОК – ВСЕ, ДЗЖ, публикувани на интернет сайта на лабораторията www.biopharm.bg.  
2. Давам своето съгласие, предоставените от мен лични данни (само за физически лица) да бъдат обработени от 
ЛАБОРАТОРЕН БЛОК – ВСЕ, ДЗЖ, съгласно вътрешна процедура QP 4.1-2, публикувани на същото място.  

Възложител Приел  пробата 

    

Фамилия Подпис Фамилия Подпис 

    

дата час дата час 
Проверка за изпълнимост на поръчката  ДА  Не 

Причини за неизпълнимост  

Извършил проверката Подпис  Дата и час  

 

Край  
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