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Версия:

Начало на сертификационeн/ресертификационeн цикъл:

Дата на сертификационен/ресертификационен одит:

Първоначална дата на сертификация:

Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch

Local Office: 81A, Bulgaria Blvd., 1404 Sofia, Bulgaria

Certification Body Address: 5th Floor, 66 Prescot Street, London, E1 8HG, United Kingdom

Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch удостоверява, че системата за
управление на горепосочената организация е оценена и е установено нейното

съответствие с изискванията на стандарта за управление, указан по-долу

При постоянно поддържане на системата за управление, този
сертификат е валиден до:

Допълнителни разяснения относно обхвата и дейността в този сертификат и приложимостта на изискванията на
системата за управление, моля обадете се на: +359 (2) 983 60 00

Обхват на сертификация

23-06-2021

Продажба, монтаж, инсталация, тестове, въвеждане в експлоатация, 
техническо и сервизно обслужване, модернизация, реконфигурация, интеграция, 

обучение за работа и сервизна поддръжка на следното оборудване и обзавеждане: 
системи за инспекция и детекция за граждански и военни приложения; рентгенови системи за проверка на лица,

багажи, карго, пратки, контейнери, превозни средства, влакови 
композиции и други обекти; идентификатори и детектори на наркотици, експлозиви, химически, биологически,

радиоактивни вещества и субстанции за граждански и военни приложения; самолетообслужваща техника;
оборудване за наземно обслужване; летищно и терминално оборудване и обзавеждане вкл. багажни транспортни

системи; системи за сигурност вкл. детектори на метал, течности, аерозоли, гелове и други вещества и субстанции;
оборудване и обзавеждане на архиви, музеи, галерии, фондохранилища и лаборатории за консервация и

реставрация; рентгеново оборудване за немедицински цели. Инженеринг и управление на проекти. Научно
изследователска и развойна дейност. Изграждане, конфигуриране, въвеждане в експлоатация, поддръжка на IIоT

решения, IT инфраструктури и мрежи. разработка, продажба, внедряване и поддръжка на софтуерни продукти,
програми и решения. сервиз, обучение за работа и други услуги свързани с IT оборудване и мрежи. продажба на

лицензии и права за ползване на IT решения, мрежи и свързани дейности.

ДАНЛЕКС ЕООД

Дата на издаване: 28-06-2021Сертификат номер: BG001929

28-06-2021

1

Дата на валидност на предишния цикъл: NA

27-06-2024

28-06-2021

бул. „Цар Борис ІІІ“ №430, 1619, София, България
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