TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Certifikačný orgán výrobkov
Jašíkova 6
SK-821 03 Bratislava

Žiadosť o certifikáciu výrobku
1. Žiadateľ:
Meno a priezvisko alebo obchodné meno:
(štatutárna forma, právne postavenie)
Bydlisko a miesto podnikania, alebo sídlo:
IČO / IČ DPH:
kontaktná osoba / telefón:

2. Výrobok: (viď príloha)
3. Predpisy a normy, podľa ktorých má byť výrobok certifikovaný:
Predpisy, normy:

4. Vyhlásenie výrobcu:
Bola v minulosti podaná žiadosť o certifikáciu vyššie uvedeného výrobku u iného certifikačného orgánu?
ÁNO

NIE

Súhlasím s tým, že:
- ponesiem náklady na certifikačný proces podľa pravidiel TÜV SÜD Slovakia,
- pri certifikačnom procese poskytnem všetky informácie potrebné pre hodnotenie výrobku,
- zaistím, aby zástupcovia Certifikačného orgánu výrobkov 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
Prílohy:

Prehľad usporiadania výrobku
Zobrazenie výrobku (prospekt)

V …….........………. dňa ….....…………….

………………………………………………
Meno a funkcia zodpovednej osoby

………………
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 certifikáciu 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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Príloha k žiadosti o certifikátu výrobku

Prehľad usporiadania výrobku
Výrobca:
Miesto výroby:
Druh výrobku:
Typové označenie:
Zavedený systém kvality
výroby:
Charakteristika určenia výrobku: (stručný popis)

Doplňujúce informácie: (vyplniť relevantné údaje)
Pracovné prostredie výrobku:
Použité materiály:
Pripojovacie údaje k el. zariadeniu:
Pripojovacie údaje – hydraulika:
Pripojovacie údaje – pneumatika:
Pripojovacie údaje – voda:
Pripojovacie údaje ostatné (napr. plyn):
Hmotnosť:
Hlučnosť (dB A):
Vibrácie:
Prašnosť:
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Príloha k žiadosti o certifikátu výrobku
Vo výrobku zabudované jednotlivé diely - určené výrobky – pre ktoré platí režim posudzovania zhody podľa nariadenia
vlády (napr. tlakové nádoby, plynové spotrebiče apod.) a relevantné bezpečnostné komponenty (zariadenia núdzového
zastavenia, dvojručné ovládanie, zaistiteľný spínač, bezpečnostná svetelná závora, poistné ventily, programovateľné
ovládanie, hydraulické ovládanie, pneumatické ovládanie apod.):
Súčasť
/diel

Výrobca

Informácia o type – základná charakteristika

(postupne
číslovať)

Certifikát,
vyhlásenie o zhode od
výrobcu

Pri nedostatku miesta pokračujte na ďalších stranách.

V ……………. dňa……………….

………………………………………………
Meno a funkcia zodpovednej osoby

………………
Podpis

________________________________________________________________________________________________
Preskúmanie žiadosti Certifikačným orgánom výrobkov TÜV SÜD Slovakia s.r.o.:
požiadavky na certifikáciu sú stanovené, akékoľvek nedorozumenia sú vyriešené a Certifikačný orgánom výrobkov
TÜV SÜD Slovakia je schopný službu realizovať;
žiadosť postúpená pobočke: ......................
žiadosť písomne odmietnutá
...........................................
Podpis (konateľa spoločnosti resp. vedúceho CO)
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