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Директору 

ТОВ «Центральна біохімічна 

лабораторія» 

Петровському А.А. 

ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ 

? 
(найменування замовника) 

 
 

Прошу Вас провести випробування зразку(ів) за методами 

зазначеними в Ф-08.17.17 «Сфера акредитації» ? 

 (найменування) 

 

відібраних представником замовника згідно акту відбору зразків №   

 

 

від     2021 р. 

 

за наступним(и) методом(ами)  
 (вказати метод(и) випробувань з посиланням на нормативний документ) 

 

контактні дані 

замовника 

? 

тел. ? 

email  

       
(дата)   (підпис)  (ПІБ)  
 

Межа виявлення (невизначеність), що вимагає замовник  

 Результати надати в спрощеному вигляді 

 Підготувати за результатами випробувань висновок щодо відповідності/невідповідності продукції 

Шановний Замовник, ВЛЦБЛ інформує, що висновки та порядок прийняття рішення проводить тільки уповноважений персонал посилаючись на 

вимоги НД, в тому числі враховуючи вимоги ISO/IEC Guide 98-3 «Uncertainty of measurement – Part 4: Role of measurement uncertainty in conformity 

assessment» та EA-4/16 G:2003 «EA guidelines on the expression of uncertainty in quantitative testing». 

 З правилом прийняття рішення І.ЦБЛ-7.8-01 «Вимоги щодо порядку приймання рішення щодо  

відповідності продукції з врахуванням хибних 

ризиків» ознайомлений (на) та погоджую 

     

  дата  підпис  ПІБ 

Результати випробувань (протокол випробувань) прошу надати 

 кур’єрською доставкою   особисто замовнику (представнику замовника) 

 mail   поштою на адресу  

 

Заявку, методи випробувань та правило прийняття рішення затверджую 

 

 

 

 

 

 

    
(посада)  (ПІБ)  (дата)  (підпис) 

 
Результати розгляду Ф.ЦБЛ-7.1-01 «Заявка на проведення випробувань», оформлює фахівець, який провів аналіз заявки під особистий 
підпис в Ф.ЦБЛ-7.1-01. 
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Аналіз та оцінювання заявки на проведення випробувань 

 

Акт відбору зразків не надано   надано   

 інше  

 

Комплект документів  надано  необхідно доповнити  

      

 

 

Первинна оцінка відповідності та кількості зразку 

 

Зразок доставлено  замовником  кур’єром  поштою 

 

Зразок отримано  цілісне пакування  герметичне  заморожене  без дефектів 

         

  пакування торгівельне  упаковано замовником   

         

  пошкоджене пакування  не герметичне  розморожене  з дефектами 

 
 

інші причина невідповідності 
За результатами первинної оцінки зразок  прийнято  не прийнято на випробування 

 

Метод   зазначено  не зазначено в сфері акредитації ВЛЦБЛ 

      

Межа виявлення (за необхідності)  

 

Наявність ресурсів для проведення випробувань та завантаженість ВЛЦБЛ  так  ні 

 

Випробування проводяться за субпідрядом  ні  так  Найменування 

субпідрядника 

Номер договору на 

субпідряд 

  

 

 

Орієнтовний термін видачі протоколу випробувань  20__ 

 
 

 

 

Роботи за субпідрядом погоджую       
 дата   підпис  ПІБ 

Аналіз провів        
 посада  дата  підпис  ПІБ 


