Výskumný ústav zváračský
Autorizovaná osoba SK07, Notifikovaná osoba 1297
Račianska 71, 831 02 Bratislava

mobil: +421 905 665 843
e-mail: cov@vuz.sk
www.vuz.sk

ŽIADOSŤ O POSÚDENIE STAVEBNÉHO VÝROBKU
Č. .................................................................. (vypĺňa AO/NO)
Žiadateľ/výrobca žiada o certifikáciu (označí sa krížikom jedna možnosť):
v zmysle nariadenia EPaR (EÚ) č. 305/2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania
stavebných výrobkov na trhu („CPR“), ktoré vykoná Notifikovaná osoba
☐

nemennosti parametrov výrobku – systém 1+

☐

nemennosti parametrov výrobku – systém 1

☐

zhody systémov riadenia výroby – systém 2+

v zmysle z zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
ktoré vykoná Autorizovaná osoba
☐

nemennosti parametrov výrobku – systém I+

☐

nemennosti parametrov výrobku – systém I

☐

zhody systémov riadenia výroby – systém II+

Bližšie informácie o možnostiach výberu nájdete v prílohe tejto žiadosti.

1. Žiadateľ
Meno/názov :
Adresa:
(ulica, PSČ, mesto)

IČO:
IČ DPH:
Register:
Štatutárny zástupca:
(meno, funkcia, tel., e-mail)

Zmocnený zamestnanec:
(meno, funkcia, tel., e-mail)

Banka, sídlo:
IBAN:
2. Výrobca (vyplní sa, ak žiadosť podáva dovozca alebo predajca)
Meno/názov:
Adresa:
(ulica, PSČ, mesto)
IČO:
IČ DPH:
Register:
Štatutárny zástupca:
(meno, funkcia, tel., e-mail)

Zmocnený zamestnanec:
(meno, funkcia, tel., e-mail)
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3. Výrobok
Druh výrobku/obchodný názov:
Typ:
(podrobné označenie všetkých jeho typov
a variantov podľa platnej normy, podnikovej
dokumentácie, katalógu, a pod. vyrábaných
rovnakou technológiou)

Miesto výroby:
(názov výrobne, ulica, mesto, štát)

Účel použitia výrobku v stavbe:
Počet vyrábaných variant/vyhotovení:
Technická špecifikácia:
(v ktorej sa uvádzajú deklarované vlastnosti
výrobku)

Označenie skupiny výrobku podľa prílohy č. 1
vyhlášky MDV SR č. 162/2013 Z.z.:
Má výrobca certifikovaný systém manažérstva
kvality:
(ak áno, uveďte číslo certifikátu a kým bol vydaný)

4. Výrobok je pripravený k odberu (dátum):
(nevypĺňa sa v prípade systému 2+, II+)

5. Prílohy k žiadosti (dokumenty môžu byť zaslané e-mailom)
Technická dokumentácia (výkresová dokumentácia , technický popis...)
Zoznam predpisov, noriem platných na výrobok a výrobu
Stručný popis výroby
Splnomocnenie výrobcu pre žiadateľa s uvedením rozsahu právomocí
(ak žiadosť nepodáva výrobca)

Certifikáty vstupných materiálov (atesty)
Konštrukčné a statické výpočty
Kópia potvrdenia právnej identifikácie (napr. výpis z obchodného registra)
Kópia certifikátu systému manažérstva vo zváraní podľa ISO 3834
Kópia certifikátu systému manažérstva podľa ISO 9001
Zoznam dokumentov (smerníc, postupov), ktoré popisujú činnosť riadenia výroby
Iné:

Príloha č.
Príloha č.
Príloha č.
Príloha č.
Príloha č.
Príloha č.
Príloha č.
Príloha č.
Príloha č.
Príloha č.
Príloha č.
Príloha č.
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Žiadateľ prehlasuje, že na predmetný výrobok nepodal žiadosť o posúdenie u inej Notifikovanej/ Autorizovanej osoby
a výrobok je ukončený a údaje uvedené v tejto žiadosti sú úplné a vystihujú stav výrobku ku dňu vystavenia tejto
žiadosti. Žiadateľ umožní odber vzorky výrobku na výkon posúdenia parametrov v stanovenom termíne. Žiadateľ
umožní výkon počiatočnej inšpekcie v mieste výroby a systému riadenia výroby a priebežný dohľad nad systémom
riadenia výroby v stanovenom termíne (ak je to relevantné). Žiadateľ zabezpečí súčinnosť pri výkone posúdenia
v rozsahu požadovanom Autorizovanou/Notifikovanou osobou.
Zaevidovaním žiadosti sa nepotvrdzuje jej úplnosť. Pokiaľ v žiadosti nie sú uvedené predpísané údaje a doručené
všetky požadované prílohy, žiadosť sa nepovažuje za úplnú. Dokumenty je potrebné dodať v slovenskom jazyku.
Žiadosť odosielajte v dvoch vyhotoveniach, sprievodné dokumenty len v jednom vyhotovení, doporučene na adresu
uvedenú v záhlaví žiadosti. Žiadosť sa vypisuje osobitne pre každý typ výrobku a pre každú výrobňu.
Žiadosť má charakter zmluvného vzťahu. Všeobecné obchodné podmienky Certifikačného orgánu pre výrobky sú
zverejnené na webovej stránke www.vuz.sk, link: https://www.vuz.sk/autorizovana-br-a-notifikovana-osoba.
Podpisom žiadosti zo strany žiadateľa, sa Všeobecné obchodné podmienky stávajú záväznými.
Informovanie žiadateľa o použití subdodávateľa, pričom žiadateľ môže vniesť námietky voči subdodávateľovi.
V prípade, že žiadateľ nevnesie námietku voči subdodávateľovi, tak sa to považuje za súhlas so subdodávkou zo strany
žiadateľa.
Meno subdodávateľa:

Výskumný ústav zváračský, Akreditované laboratória

Činnosť vykonávaná v subdodávke:

chemická analýza, metalografické hodnotenie, mechanické skúšky,
nedeštruktívne skúšky

Ak máte námietku, tak uveďte
dôvod námietky:

Výrobca/žiadateľ
Dátum:

Autorizovaná/Notifikovaná osoba zaevidovala
a preskúmala žiadosť
Dátum:

Meno oprávneného zástupcu:

Meno:

Podpis:

Podpis:

Odtlačok pečiatky:

Odtlačok pečiatky:
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Príloha č. 1

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE PRE ŽIADATEĽA

NOTIFIKOVANÁ OSOBA vykonáva tieto činnosti podľa nariadenia EPaR (EÚ) č. 305/2011, ak sa na výrobok
vzťahujú harmonizované normy:
•

certifikácia nemennosti parametrov výrobku v systéme 1+
Posúdenie sa vykoná na základe skúšky typu a vykonania počiatočnej inšpekcie u výrobcu.
Výstup: certifikát o nemennosti parametrov
Následne sa budú pravidelne vykonávať priebežné dohľady nad systémom riadenia výroby a kontrolné
skúšky.

•

certifikácia nemennosti parametrov výrobku v systéme 1
Posúdenie sa vykoná na základe skúšky typu a vykonania počiatočnej inšpekcie u výrobcu.
Výstup: certifikát o nemennosti parametrov
Následne sa budú pravidelne vykonávať priebežné dohľady nad systémom riadenia výroby.

•

certifikácia zhody systému riadenia výroby v systéme 2+
Posúdenie sa vykoná počiatočnou inšpekciou u výrobcu.
Výstup: certifikát zhody systému riadenia výroby
Následne sa budú pravidelne vykonávať priebežné dohľady nad systémom riadenia výroby.

AUTORIZOVANÁ OSOBA vykonáva tieto činnosti podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch,
ak sa na výrobok nevzťahujú harmonizované normy a výrobok je zaradený do skupiny výrobkov podľa
prílohy č. 1 vyhlášky MDV SR č. 162/2013 Z.z.:
•

certifikácia nemennosti parametrov výrobku v systéme I+
Posúdenie sa vykoná na základe skúšky typu a vykonania počiatočnej inšpekcie u výrobcu.
Výstup: SK certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku
Následne sa budú pravidelne vykonávať priebežné dohľady nad systémom riadenia výroby a kontrolné
skúšky.

•

certifikácia nemennosti parametrov výrobku v systéme I
Posúdenie sa vykoná na základe skúšky typu a vykonania počiatočnej inšpekcie u výrobcu.
Výstup: SK certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku
Následne sa budú pravidelne vykonávať priebežné dohľady nad systémom riadenia výroby.

•

certifikácia zhody systému riadenia výroby v systéme II+
Posúdenie sa vykoná počiatočnou inšpekciou u výrobcu.
Výstup: SK certifikát systému riadenia výroby
Následne sa budú pravidelne vykonávať priebežné dohľady nad systémom riadenia výroby.
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