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Обяснения:
ООС - орган за оценяване на съответствието.
ILC (Intrlaboratory comparison) - междулабораторно сравнение.
PT (Proficiency testing) - изпитване за пригодност.
В случай на неободимост в таблицата могат да се добавят допълнителни редове.
Рег. № на сертификата - Регистрационен номер на сертификат за акредитация, издаден от ИА БСА с дата на издаване и срок на валидност (например 100 ЛИ/01.01.2012г., валиден до 01.01.2014г.).
2. Организатор (провайдър) - посочва се пълното име на организатора (провайдъра).
3. Адрес на организатора (провайдъра) - посочете адрес и държавата на седалището на организатора (провайдъра).
4. Название/код на сравнението: - посочете названието и/или кодовото обозначение на ILC/PT.
5. Тип на ILC/PT: PT (изпитване за пригодност), ILC (междулабораторно сравнение), Двустранно ILC (двустранно междулабораторно сравнение) или Друго (ако има такова, то задължително се описва в
графа "Бележки и пояснения")
6. Акредитация на организатора (провайдъра) - посочете стандарта за акредитация, например "ISO/IEC 17043" или "ILAC-G13" или друго за неговия статут, което е необходимо да се уточни в графа
"Бележки и пояснения" (например Национална референтна лаборатория на основание на...законов/нормативен акт).
7. Дата на участието - посочете периода (датите), когато лабораторията е извършила изпитването/калибрирането.
8. Дата на получаване на резултатите - посочете датата, на коята лабораторията е получила резултатите от организатора (провайдъра).
9. Обект на изпитване/характеристика, Обект на калибриране/величина - посочват се, както те са дефинирани от организатора (провайдъра), като всеки се записва на нов ред.
10,11,12. z-показател, zeta-показател, En-показател - параметр (критерий), по който е оценено участието на лабораторията.
13. Друга оценка - вид на оценката, освен изброените z, zeta или En-показател (критерий).
14. Бележки и пояснения - уточнения, пояснения или друга информация, която се отнася за попълнения ред от таблицата, ако сметнете това за необходимо.
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