TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, š.p.
Krajinská cesta 2929/9
921 01 Piešťany, Slovenská republika
TSÚ Piešťany, š.p. je zapísaný v OR OS Trnava pod č. 10005/T odd. Pš.

Vyplní TSÚ Piešťany, š. p.
Došlo dňa:

Žiadosť č. ................

o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2016/426 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá
o posúdenie zhody výrobkov a poskytnutí ďalších služieb podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady č.
92/42/ES (ďalej Smernica) / Nariadenia vlády SR č. 236/2015 Z. z o účinnosti teplovodných plynových kotlov
spaľujúcich kvapalné alebo plynné palivá, doplnená článkom čl. 9 Nariadenia komisie (EÚ) č. 813/2013

1.

ŽIADATEĽ

1.1 Meno, názov:
1.2
1.3 Adresa:
1.4 IČO:
1.6 Zastúpený:
(meno, funkcia)
1.8 Telefón:
E-mail:
Bankové spojenie:
Zaregistrovaný v OR (miesto, číslo):
2.

1.5 IČ DPH:
DIČ:
1.7 Kontaktná osoba:
(meno, funkcia)
1.9 Telefón:
E-mail:
Č. účtu:

VÝROBCA (nevypĺňa sa, ak žiadateľom je výrobca )

2.1 Meno, názov:
2.2 Adresa:
2.3 IČO:
2.5 Zastúpený:
(meno, funkcia)
2.7 Telefón:
E-mail:
3.

2.4 IČ DPH:
DIČ:
2.6 Kontaktná osoba:
(meno, funkcia)
2.8 Telefón:
E-mail:

VÝROBOK

3.1 Druh výrobku, obchodný názov:
3.2 Typ:
3.3
3.4 Odvodené varianty:
Opakujúca sa výroba
4.

3.5

Výroba na zákazku v počte

kusov

ŽIADATEĽ SI OBJEDNÁVA U AUTORIZOVANEJ / NOTIFIKOVANEJ OSOBY NASLEDOVNÉ
ČINNOSTI:
EÚ skúška typu Príloha III., bod 1 nariadenia EP a R (EÚ) 2016/426 (Modul B) *
Zhoda s typom Príloha III., bod 2 nariadenia EP a R (EÚ) 2016/426 (Modul C2)
Zabezpečenie kvality výrobného procesu (záruka kvality výroby) Príloha III, bod 3
nariadenia EP a R (EÚ) 2016/426 (Modul D)
T-65-4.1

*Upozornenie: Spolu s modulom B je potrebné si vybrať buď modul C2 alebo modul D. Pri samostatnom module B nie je možné umiestniť
označenie CE s číslom notifikovaného orgánu na výrobok/y.

Zhoda založená na overení jednotky Príloha III., bod 6 nariadenia EP a R (EÚ) 2016/426 (Modul G)

5.

ŽIADATEĽ SI OBJEDNÁVA U CERTIFIKAČNÉHO ORGÁNU CERTIFIKUJÚCEHO VÝROBKY
NASLEDOVNÉ ČINNOSTI: (mimo rámca činnosti autorizovanej/notifikovanej osoby)
Posúdenie zhody so základnými požiadavkami ďalších Smerníc EU vzťahujúcich sa na výrobok:
Smernica 2014/35 EÚ „LVD“

Smernica 2014/30/EÚ „EMC“

Iné požadované služby (špecifikujte):

6.
-

Vystavenie protokolov v jazyku:
slovenskom
anglickom

Dvojjazyčne:

slovensko - anglickom

Vystavenie certifikátov v jazyku:
slovenskom
anglickom

Dvojjazyčne:

slovensko - anglickom

SPRIEVODNÉ DOKLADY ŽIADOSTI
Technická dokumentácia.
Stručný popis technológie výroby.
Protokoly o skúškach, technické správy a pod. (ak sú k dispozícii)
Certifikát systému manažérstva a správa z posledného auditu.

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

(ak je systém manažérstva certifikovaný)

-

Splnomocnenie výrobcu pre žiadateľa s uvedením rozsahu právomocí

Príloha č.

(ak žiadosť nepodáva výrobca)

7.
VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA
Výrobok je ako typ vývojovo ukončený a údaje uvedené v tejto žiadosti na posúdenie zhody výrobku,
predložená technická dokumentácia a ostatné údaje sú úplné a vystihujú stav výrobku ku dňu podania tejto
žiadosti. Súčasne vyhlasujeme, že o posúdenie zhody daného výrobku sme nepožiadali inú
autorizovanú/notifikovanú osobu.
8.

POVINNOSTI ŽIADATEĽA

Dodať podklady potrebné na posúdenie zhody uvedené v bode 6 v slovenskom alebo anglickom jazyku.
Umožniť odber, resp. Predložiť vzorku výrobku na posúdenie zhody v stanovenom termíne. Zabezpečiť
súčinnosť pri výkone posúdenia zhody výrobku v rozsahu požadovanom autorizovanou osobou.
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 podľa časti 6, 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 zasielajte v jednom
vyhotovení, e-mailom alebo doporučene poštou na adresu uvedenú v záhlaví žiadosti. Ak pri vyplňovaní žiadosti nepostačuje
vymedzený priestor, pokračujte na osobitnej prílohe.

V

dňa

Oprávnený zástupca (meno, podpis):

Pečiatka žiadateľa

T-65-4.1

