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„МАРС АРМОР” ООД 

 

 
 ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ “МАРС АРМОР” ООД 

 
                                                                                                                                                                                                                           

ЗАЯВКА ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ОБРАЗЦИ/ПРОБИ 
 

№ ______/ ……………….  
 

 
№  

 
ВИД ДЕЙНОСТ 

 

 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Наменование на индидуалното средство за балистична 
защита: 
 

 

 

 
2. 
 

 
Наименование и код на нормативните актове, 
стандартизационните документи и технически 
спецификации относно техническите изисквания към 
продукта или съгласно сключен Договор със Заявителя: 

(попълва се от Възложителя) 

 

3. 
 

Показатели/характеристики, по които ще се изпитва 
продуктът: 
 Номер и наименование на 

показателя/характеристиката, код на нормативните 
актове и стандартизационните документи относно 
методите за изпитване. 

 

 

4. 
 

Друга информация: (при необходимост) 
 

1.Заделена/ не е заделена от мострата контролна/арбитражна лабораторна проба . 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (ненужното се зачерква от Възложителя)  

5. 
 

Срок /технологично време/ на изпълнение на заявката: 
(попълва се от Ръководителя на ИЛ) 

 

 

6. 
 
 

Заявител на изпитването: 
(Наименование на Заявителя, адрес, телефон, факс, e-mail, 
Дан.№, Булстат, М.О.Л.) 

(попълва се от Възложителя) 

 

 



 Заявката (без т. 5) се попълва от Възложителя. Само при желание от страна на Възложителя, Изпълнителят дава указания на Възложителя за 
попълване на Заявката за изпитване. 

 Номера и наименованието на показателя, кода на нормативните актове и стандартизационните документи относно методите за изпитване от 
лабораторията при „МАРС АРМОР” ООД в т. 3 могат да бъдат предоставени от Възложителя или от регистъра на стандарти в дружеството. 

 Всякаква грешно попълнена и/или недостатъчна информация в Заявката за изпитване, довела до прекъсване на изпитването и/или довела до издаване 
на изпитвателен протокол с грешно съдържание и/или със съдържание, неотговарящо на нормативните изисквания за конкретния продукт и/или със 
съдържание, неотговарящо на естеството на продукта за изпитване и/или довело до каквито и да е други неточности, неясноти, грешки по 
изпитването са изцяло за сметка на Възложителя, като в този случай договорът между лабораторията и клиента се счита за изпълнен от страна на 
Изпълнителя и Възложителят няма никакви претенции по изпълнението на същия и получава документ с наименование „РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕ”. 

 Постъпила Заявка за изпитване след 14.00 часа се регистрира и счита за приета на следващия работен ден. 
 За официален документ от изпитване издаден от лабораторията при „МАРС АРМОР” ООД се счита ”Протокол от изпитване“. 
 Контролната/арбитражната проба се подбира по желание на Възложителя и се съхранява 14 дни след датата на получаване на Протокола за 

изпитване от Възложителя. 
 С подписването на тази Заявка Възложителят приема ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ уреждащи договорните взаимоотношения между него и лабораторията 

при „МАРС АРМОР” ООД.  
 
 
ПРЕДАЛ ЗАЯВКАТА:_____________/.................................. / 
                                                                  /име, фамилия/ 

 
 
ПРИЕЛ ЗАЯВКАТА:___________________/……………………./ 
                                       /Ръководител на отдел „Развойна дейност“/ 
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