Додаток Д
Заявка
на проведення сертифікації
Повна назва підприємства*
Організаційно-правова форма (Державне підприємство, Товариство з обмеженою відповідальністю, Приватне підприємство, Фізична особа - підприємець чи інша)

Приватне підприємство
Повна назва підприємства

Новий комп’ютер для Вас
Ідентифікаційний код підприємства
Ідентифікаційний код підприємства (чи ідентифікаційний номер фізичної особи-підприємства)

36980960
Адреси*:
Вказати індекс та адресу державної реєстрації підприємства, яка вказана у Свідоцтві про реєстрацію, Виписці або Довідки з ЄДР ПОУ

вул. Адміральська, 20, м. Миколаїв, 54027
Вказати індекс та адресу фактичного (поштового) розташування (це може бути офіс чи інше приміщення, де розташовується керівництво та адміністративний склад
персоналу

вул. Адміральська, 22/1, м. Миколаїв, 54001
Вказати індекс та адресу розташування виробничого майданчика (майданчиків) – постійного місця, де виконуються усі чи деякі роботи виробничого циклу.

вул. Будівельників, 18, м. Миколаїв, 54034
Вказати індекс та адресу філій (представництв, інших виробничих потужностей), якщо ваше підприємство належіть до складу холди нгу чи об’єднання (є філіалом чи
представництвом іншого підприємства), або має власні філіали/представництва у інших містах.

вул. Вахрушева, 345, м. Дніпропетровськ, 49017
Контакти підприємства
Телефон /факс

WEB-сайт

E-mail

+30 512 55 67 40

http://www.newcomputer.ua

newcomputer@gmail.com

Банківські реквізити
Вказати номер поточного рахунку

26201223568649578904
Вказати назву та МФО банку

АТ «Дельта Банк», МФО 380236
Податкові дані
Вказати систему оподаткування (Загальна, Спрощена)

Загальна
Якщо підприємство є платником ПДВ, то вказати Індивідуальний податковий номер та Номер свідоцтва платника ПДВ

ІПН 567899087743, ПДВ 156790459
Якщо підприємство знаходиться на спрощеній системі оподаткування, то вказати Серію та Номер свідоцтва.

НБ 567805
Керівник підприємства
Потрібно вказати назву посади (директор, генеральний директор, виконуючий директор, голова правління чи інше) керівника

Директор
Прізвище, Ім’я та по-батькові повністю

Новосельцев Дмитро Сергійович
Діє на підставі, вказати (Статуту, Довіреності тощо)

Статуту
Телефон керівника

E-mail керівника

Мобільний телефон керівника

+30 512 65 87 33

dima.nowoseltsew@gmail.com

+30 669 24 47 42
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Факультет комп’ютерних наук
Журавська І. М. Нормативно-правове забезпечення інформаційних систем і технологій

Відповідальний з питань якості
У відповідності з вимогами стандарту ISO 9001, має бути особа, відповідальна за систему якості на підприємстві. Це може бути головний інженер, заступник
керівника, голова ВТК чи інша посадова особа, а також і сам керівник, якщо наприклад підприємство невелике.
Вказати посаду.

Головний інженер
Прізвище, Ім’я та по-батькові повністю

Іванов Сергій Олександрович
Телефон відповідального

E-mail відповідального

Мобільний телефон відповідального

+30 512 65 47 32

ivanov_s@mail.ru

+30 999 24 67 12

Дані для кур’єрської служби
Бажана кур’єрська служба , адреса доставки (Якщо поле залишити вільним, адресою доставки буде фактична адреса підприємства).

вул. Адміральська, 22/1, м. Миколаїв, 54001
На чиє ім’я висилати документи (Якщо поле залишити вільним, то отримувачем буде керівник підприємства).

Новосельцев Дмитро Сергійович
Телефон отримувача

E-mail отримувача

Мобільний телефон отримувача

+30 512 65 87 33

dima.nowoseltsew@gmail.com

+30 669 24 47 42

Сертифікувати систему управління на відповідність вимогам стандарту
Треба поставити відмітку напроти того стандарту, на відповідність якому буде проводитись сертифікація системи управління. Якщо ви хочете отримати додаткову
інформацію із сертифікацію інших систем, будь ласка, звертайтесь

ISO 9001 (ДСТУ ISO
9001)

✓

ISO 14001

OHSAS 18001 ✓

ISO 22000
HACCP

ISO/TS
16949

Акредитація
Акредитація (чи спілка органів із сертифікації) може бути важливою при отриманні міжнародного сертифікату. Деякі країни та покупці вимагають мати
акредитацію (відмітку про реєстрацію сертифікату) у міжнародних системах, наприклад IAF. Це надає додаткову іміджеву вагу та довіру до сертифікату і
відповідно до підприємства. Звертаємо вашу увагу, що це не є обов’язковим, але може бути важливим. Спитайте про необхідність цього у іноземних покупців
вашої продукції. Якщо сертифікація державна – відмітьте лише «НААУ»

НАА ✓
У

УкрСЕПРО ✓

IAF ✓

SIC

UKAS

HACCP

Діяльність підприємства (область сертифікації)
Треба вписати у поле ту діяльність, яку ви бажаєте сертифікувати. Ця діяльність повинна дійсно виконуватися підприємством (фактично підтверджується). Це
може бути як виробництво продукції, так й виконування робіт, та надання послуг. Якщо буде потрібно, ми з вами внесемо зміну д о області сертифікації з умовами
ваших побажань для того, щоби ви отримали сертифікат, найбільш якісно відражаючий діяльність вашого підприємства для найбільшого задоволення ваших
існуючих та майбутніх клієнтів. Якщо ціль сертифікації – отримання (підтвердження) ліцензії, перемога у тендері – вкажіть будь ласка найбільш точніше область
сертифікації, це буває важливим при роботі с державними органами.

Роздрібна торгівля інформаційно-технологічним і комунікаційним устаткуванням
Кількість співробітників на підприємстві, у
зміну
у тому числі у сфері
проектування 1
виробництва 6

10

всього 10

управління 2

забезпечення якості, контролю 1

Яка використовується сировина/комплектуючи
Та сировина і комплектуючи, що використовуються при виробництві кінцевої продукції. Якщо це послуги, то використовуватися мож е, навіть, інформація

Комплектуюче обладнання (монітор, материнська плата, блок живлення, мишка, клавіатура,
жорсткі диски, USB-накопичувачі, системи охолодження, оперативна пам'ять, процесори і т.
п.), програмне забезпечення (ігри, антивіруси, операційні системи, САПР, системні утиліти,
офісні програми, перекладачі та словники, CMS і т. д.)
Документи, які містять опис системи менеджменту
Якщо ви розробили документи системи управління відповідно до стандарту на цю систему, будь ласка внесіть назви та ідентифікат ори відповідних документів та
методик. Якщо потрібно, то ми надамо організаційну допомогу у розробці усіх потрібних документів чи системи управління. Наведіть посилання на документи,
якщо їх нема – вкажіть про необхідність розробці
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Нормативні документи, відповідно до яких виробляється продукція (послуга, робота)
Якщо діяльність, яку виконує підприємство регламентується нормативними актами, стандартами, нормами, правилами тощо, будь лас ка вкажіть найменування
(ідентифікатори) документів (ДБН, ОСТ, ГОСТ, ДСТУ, СНіП, ТУ, СТП та інші)

ГОСТ 29216-91 Сумісність технічних засобів електромагнітна. Радіоперешкоди індустріальні
від устаткування інформаційної техніки. Норми і методи випробувань »
ДСТУ 2939-94 Системи оброблення інформації. Комп'ютерна графіка. Терміни та визначення
Дані о сертифікаті відповідності системи
Якщо Ваше підприємство вже було сертифіковане на відповідність зазначеному стандарту, вкажіть Орган сертифікації, Номер та Да ту видачі Сертифікату
відповідності, Дату закінчення дії.

Додаткові матеріали
Ваші питання, прохання, та інша додаткова інформація, яка може допомогти прискорити та вдосконалити нашу співпрацю. Якщо у вас є питання, побажання
(наприклад дуже термінове виконування робіт), які можуть бути важливими при нашої співпраці, будь ласка вкажіть їх. Якщо якас ь інформація не підходе до
існуючих полів анкети, ви можете вказати її в цьому полі. Тут також можна вказати мови оформлення сертифікатів.

Заявник зобов’язується виконувати правила сертифікації, оплатити всі витрати, пов'язані з
проведенням робіт з сертифікації системи та несе відповідальність за достовірність наданих
документів та виконання умов сертифікації.
Даю згоду на оброблення моїх персональних даних та не заперечую проти розміщення
інформації (назва, ідентифікаційний код, місцезнаходження…) про видачу сертифікату в
засобах масової інформації.
Дата заповнення анкети 13.10.2013
Керівник підприємства

_____________________

___Д. С Новосельцев___

Головний бухгалтер

_____________________

___ Г. В. Петрова______
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