Autorizovaná osoba SKTC-175 / notifikovaná osoba 1353

TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Jašíkova 6, SK-821 03 Bratislava
Žiadosť o posúdenie zhody určeného výrobku
1. Žiadosť je podaná na Notifikovanú / Autorizovanú osobu
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava,
IČO: 35 852 216
IČ DPH: SK 2020263674
prostredníctvom pobočky spoločnosti:
2. Žiadateľ:
Meno a priezvisko alebo obchodné meno:
(právne postavenie – výrobca, dovozca, atď.)
Bydlisko a miesto podnikania, alebo sídlo:
IČO / IČ DPH:
Kontaktná osoba / telefón:
3. Výrobca: (pokiaľ ním nie je žiadateľ)
Obchodné meno:
Miesto výroby:
IČO / IČ DPH:
Kontaktná osoba / telefón, e-mail:
4. Výrobok: (viď príloha)
Druh výrobku (zariadenia):
Typové označenie:
Charakter výroby
(jednorazová / opakovaná):
Systém riadenia kvality výrobcu:
5. Predpisy a normy, podľa ktorých má byť zhoda výrobku posúdená:
Smernica / Zákon / Nariadenie vlády:

Smernica 2006/42/EC o strojových zariadeniach

Predpisy, normy:
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6. Žiadateľ si u notifikovanej/autorizovanej osoby objednáva nasledovné činnosti:
ES skúšku typu - príloha č. IX Smernice s následným vydaním certifikátu ES skúšky typu.
Komplexné zabezpečenie kvality - príloha č. X Smernice - posúdenie systému zabezpečovania kvality a vykonanie
dohľadu s vydaním správ.
7. Prílohy k žiadosti:
Technická dokumentácia.
Dokumentáciu systému zabezpečovania kvality (len podľa prílohy X)
Výsledky skúšok, preukazných skúšok, osvedčenia, certifikáty, rozhodnutia iných skúšobní
alebo autorizovaných osôb.
Ďalšie doklady (napr. certifikáty systému kvality).
Kópia výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu žiadateľa.

Príloha č.
Príloha č.
Príloha č.
Príloha č.
Príloha č.

8. Vyhlásenie výrobcu:
Bola podaná žiadosť o posúdenie zhody vyššie uvedeného výrobku u inej notifikovanej/autorizovanej osoby?
ÁNO

NIE

Súhlasím s tým, že:
- ponesiem náklady na posudzovanie zhody podľa pravidiel TÜV SÜD Slovakia,
- pri posudzovaní zhody poskytnem všetky informácie potrebné pre hodnotenie výrobku,
- zaistím, aby zástupcovia Notifikovanej/autorizovanej osoby TÜV SÜD Slovakia mohli na požiadanie prehliadnuť
výrobné miesto,
- TÜV SÜD Slovakia môže zadať niektoré skúšky svojim schváleným subdodávateľom, ktorí mi boli spoločnosťou
TÜV SÜD Slovakia oznámení
V …….........………. dňa ….....…………….

………………………………………………
………………
Meno a funkcia zodpovednej osoby
Podpis
________________________________________________________________________________________________
Preskúmanie žiadosti Notifikovanou/Autorizovanou osobou TÜV SÜD Slovakia s.r.o.:
požiadavky na posudzovanie zhody sú stanovené, akékoľvek nedorozumenia sú vyriešené a pobočka ....................
TÜV SÜD Slovakia je schopná službu realizovať;
žiadosť postúpená pobočke: ...................
žiadosť písomne odmietnutá.

V …….........………. dňa ….....…………….

………………………………………………
Meno a funkcia osoby poverenej konať v mene AO/NO)

………………
Podpis

________________________________________________________________________________________________
POZNÁMKY K VYPLNENIU ŽIADOSTI:
Žiadosť sa vyplňuje osobitne pre každý typ vyrábaného výrobku, resp. v prípade viacerých typov výrobkov sa jednotlivé typy uvedú v prílohe tejto
žiadosti. Sprievodné doklady, ktoré sa týkajú súčasne viacerých výrobkov požadovaných na posudzovanie zhody výrobku, stačí priložiť k jednej
žiadosti a v ostatných žiadostiach uviesť odkaz. Žiadosť a sprievodné doklady je potrebné zasielať v jednom vyhotovení, e-mailom alebo
doporučene poštou na adresu ktorejkoľvek pobočky spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o.. Viac informácií na www.tuvslovakia.sk
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