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СПИСЪК 
на заявените за калибриране СИ

№ Наименование на средството за измерване, тип, 
идентификационен №

Основни метрологични 
характеристики от техническата 

документация на СИ

Изисквания за 
калибриране

Предпочи-
тана дата за 
калибрира-

не от 
клиента

Предложе-
на дата за 

калибрира-
не 

Попълва се 
от ГД НЦМ

Срок за 
изпълне-

ние 
 

Попълва се 
от ГД НЦМ

Величина Обхват Точност Точки на 
калибриране

Неопре-
деленост

+ -

Други специфични изисквания:

1. В случай, че стойностите от калибриране са извън допустимите граници съгласно спецификацията, желая да бъде извършена настройка на 
представените от мен средства за измерване: ДА НЕ

2. Желая свидетелството за калибриране да съдържа резултатите от калибриране преди настройката: ДА НЕ

3. Желая да получавам резултатите от услугата чрез лицензиран пощенски оператор -

4. При доставка  на СИ с лицензиран куриер/спедитор/,  Списъкът на заявените за калибриране СИ трябва да придружава СИ и изпълнява ролята на приемателен 
опис.

Забележки: 
1. Настройването на средствата за измерване води до увеличаване цената на извършената услуга. 
2. Средствата за измерване се представят за калибриране с техническо описание и инструкция за експлоатация и при необходимост от настройка - сервизна документация. 
3. ГД НЦМ не организира изпращането на средства за измерване и документи от калибриране (свидетелство за калибриране, фактура и др.) чрез спедиторски фирми. 
4. Средствата за измерване се представят в съответната лаборатория за калибриране от клиента (експертите от ГД НЦМ не извършват товарно-разтоварни дейности).
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