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1.1

1.2
1.3

L4
1.5
1.6

vŠnoľncľn
Technicky slnišobný ústav Piešťanyš.p. - Ceľtiťrkačnýoľgán certifikujúci výrobky (d'alej len
coCV TSt) ponúkažiadatel'omoceľtifikáciu (ďalej len ''klient'') svoje služby pĺi
certifikácii ýľobkov ako dôkaz o plnení požiadaviek kladených na výľobky v príslušných
normatívnych dokumentoch prostredníctvom nezávislej tretej strany. COCV TSU nevykonáva
poradenstvo pľi navrhovaní a vývoji výrobkov.
Tieto Všeobecnépľavidláplatia pľe postupy posudzovania zhody podl'a právnych predpisov
SR/európskych smerníc ,,Nového prístupu", na ktoľéje ľsÚ piesťany, š.p.
autorizovanýlnotifikovaný, ako i pĺe dobrovol'nú certifikáciu vykonávanú CQCV TSU.
Pľi získanícertifikátu sa klient stáva partnerom v certifikačnom systéme TSÚ
Piešťany,š.p. a zostáva ním do skončenia platnosti ceľtifikátu' Ceľtifikát je platný len ak sú
splnené všetky požiadavky coCV TSU týkajúce sa posudzovaniazhodylcertifikácie
výrobku.

AkékolŤek dokumenty, vrátane správ, pľotokolov a certifikátov, poslqrtnuté coCV TSU
a autorské práva k nim sú a zostanú majetkom TSÚ Piešťany,š.p. a klient nesmie akokolŤek
meniť ani nesprávne vykladať obsah takých dokumentov'
COCV TSU je kontaktným miestom v pľípade akýchkol'vek nejasností, odvolaní a sťažností'
Ceľtifikáty vydávané podl'a právnych predpisov SR/ewópskych smemíc ,,Nového pľístupu) sa
vďahuji na stav príslušnýchpľedpisov/Smemíc EU aktuálnych v dobe vystavenia certifikátu.
označenie CE spadá do oblasti zodpovednosti osôb menovaných v pľíslušnýchprávnych
predpisoch.
Ceľtifikáty vydávané podľa normatívnych dokumentov sa vďahujú na stav príslušných
dokumentov aktuálnych v dobe vystavenia ceľtifikátu'

2

PRocEs CERTIFIKÁCIE

2.I

Podanie a pľeskúmanie žiadosti

2.l.l

COCV TSU vyžaduj e, aby klient vyplnil formuláľ a priložil technicku dokumentáciu. Žiadosť
musí byť podpísaná oprávneným zástupcom klienta. Aktuálne verzie formulárov žiadostísú
dostupné na intemete, na http://www.TSÚ.sVindex'php?l=sk&p:3&ps=2
. Pokial'bol alebo je

má bý'predmetom posúdenia zhody pľedmetom poľormatelhej zákazky u iĺej
autoľizovanej/notifikovanej osoby, klient musí o tejto skutočnosti informovať COCV TSU
pľed uzavľetímzmluvného vďahu.

ýrobok' ktoý

2.l.2
o
.
o
.
a

COCV TSU vykoná preskúmanie informácii uvedených v žiadosti, aby sa ubezpečil, že

:

sú informácie o žiadatelbvi a výľobku dostatočnépre vykonanie ceĺtifikácie
je vyriešené akékolVek zĺáme nedorozumenie medzi COCV ažiadateľom, vrátane
dohody ohlädne noriem a iných normatílmych dokumentov
je definovanýrozsahpožadovanej certifikácie
sú k dispozícii pľostriedky k vykonaniu všetlcých hodnotiacich čirľrostí

CoCV je

odborne spôsobilý vykonať certifikačné
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2,l,3

Ak je výsledok preskumania Žiadosti kladný, COCV TSÚ zašle klientovi zmiuvu alebo
,'Potvľdenie žiadosti", zostavi plán hodnotenia a určítím pľe hodnotenie. Vždy je zaručené,že
pre hodnotenie nie sú určenípracormíci, ktorí boli v posledných dvoch ľokoch zapojení alebo
zamestnaď v subjekte zapojenom do navrhovania, dodávania, montáže alebo údržby
pľedmetného ýrobku spôsobom, ktoý je v rozpore s ich nestrannosťou.

2.2

Hodnotenie výrobku

2.2.1

Hodnotenie ýrobku (skušanie, audity, inšpekcie) pľebieha zásadne stanovenými postupmi,
ktoľézohlädňujúpre jednotlivé skupiny výrobkov ich technicku zložitosť a mieru možného
nebezpečenstva, spojeného s ich tlživanima podl'a špecifikácií uvedených v pláne hodnotenia.
Jednotlivé postupy sú uvedené v intemej dokumentácii COCV TSU.

2,2.2

Klient dodá CoCV TSÚ potrebné skušobné vzorky,wátaĺedokumentácie a pokiaľ je to
požadované aj dokumentáciu systému riadenia kvality. COCV TSU vykoná hodnotenie alebo
zadáhodnotenie v rámci TSU. V prípade, že CoCV TSU plánuje vylžiťpre hodnotenie
externé zdroje (mimo TSÚ), informuje klienta o tejto skutočnosti vopred'

2.2.3 CoCv TSU

informuje klienta o všetlcých nezhodách . Ak klient prejaví záujemna
pokľačovaníceľtifikačnéhoprocesu, COCV TSÚ poskytne informácie o dodatočných
hodnotiacich ú1ohách potrebných na oveľenie, že nezhody boli odstľánené.

2.3

Pľeskúmanie výsledkov hodnotenia a ľozhodnutie o ceľtifikácii
Rozhodnutie o ceľtiťrkácii uskutočňuje COCV TSÚ na zá|<7adepreskumania informácií
a ýsledkov hodnotenia získaných počas pľocesu hodnotenia a prípadne ďalších
ýznamných
informácií' Pokial' sa pri ľozhodovaní vycháďza z informácii mimo zdľoja hodnotenia, sú tieto
oznámené klientovi spolu s infoľmáciami o procese hodnotenia, s poslqrtnutím možnosti sa k
nim vyjadriť. Rozhodnutie o certifikácii vykonáva COCV TSÚ zásadne sám. Je zaruéené, že
preskumanie a rozhodnutie vykonávajú iné osoby než tie, ktoré boli zapojené do procesu
hodnotenia.

2.4

Udelenie ceľtiÍikátu

V prípade kladného ľozhodnutia (iba v prípade, ak boli všetky nezhody odstránené a boli
overené náprarmé opatrenia) je vystavený ceľtifikát. Certifikát je vystavený V mene

TSU (v prípade dobľovolhej certifikácie) alebo v mene TSÚ Piešťany, š.p. -

CQCV

autorizovanej/notifikovanej osoby (v prípade posudzovania zhody v zmysle právnych
predpisov SR/európskych smemíc,,Nového prístupu")
Platnosť certifikátu je 5 rokov, ak príslušnýpredpis alebo ceľtifikačná schéma nestanovuje
inak. o ýsledku certifikácie (kladnom a\ebo zéryomom) informuje COCV TSÚ klienta až po
ľozhodnutío ceľtiÍikácii.
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Dozoľ
Aby bolo zaistenénepretržitédodržiavanie vlastností vjľobku, ktoľésú zábJadomcertifikátu,
COCV TSU vykonáva pravidelné inšpekcie výroby, skušobných zariad,enia opatľenípre
zabezpečenie kvality na náklady držiteľa certifikátu.

2.5,2 Držiteľcertifikátu

musí zaistiť certifikačnému orgánu možnosť prehliadnuť si kedykol'vek,
bez predchádzajuceho ohlásenia (v bežnej pľevádzkovej dobe) miesta vyroby uvedené v
certiťrkáte, prevádzky a sklady (u zahĺaničnýchdržitel'ov ceľtifikátu tiež sklady slovenslcých
splnomocnencov

pobočky, u dovozcov tiež ich sklady) a za účelomýzickej inšpekcie
a skúšania bezplatne odobrať potrebné množstvo výrobkov, pľe ktoré bol vystavený certifikát
i v tom pľípade, že sa nejedná o jeho vlastné miesta vyľoby aprevádzlq.
a

2,5.3 COCV TSU

môže zaúčelomkontroly odobrať z trhu výľobky, na ktoľébol vydaný
certifikát/ceľtifikačná značka. Pokial'nie sú splnené požiadavky, slúžiace ako základ
certifikátu, napľ. následkom nepľípustnýchzmĺen, ktoré sú, alebo by mohli bý príčinou

k pozastaveniu/odobľatiu certifikátu, uhĺadídržiteľceľtifikátu náklady na hodnotenie výrobku
a /alebo audit

ýrobného miesta.

2,5.4

Forma a spôsob dozoru závisinapoužitej ceľtifikačnejschéme. V prípade, že sa jedná o
certifikáciu v ľámci postupov posudzovaniazhody podl'a právnych pľedpisov SR/európskych
smemíc ooNového pľístupu"a certifikát je vydaný v mene TSÚ Piešťany, š.p. autorizovanej/notifikovanej osoby, postupuje sa pri dozorevždy podlä konkľétneho právneho
pľedpisu SR/ erľópskych smemíc,,Nového prístupu.
V ostatných pľípadochsa postupuje podľa nasledujúceho odseku.

2.s.5

obvyklé spôsoby dozoru používanéCOCV TSU

sú:

a

inšpekcia miesta vyľoby _ ínšpekciavnútropodnikovej kontľoly výľoby

a

fyzická inšpekcia a/alebo slaišanie vzoriekodobraných
Fľekvencia je daná príslušnoucertiťrkačnou schémou.

2.5.6
a

zýroby,

skladu alebo z trhu

okrem toho môže byť medzi ľiadnymi dozormi uskutočnený mimoľiadny dozor:
pľi zistení, že klient nedodržuje podmienky, zalďoýchmu bol certifikát udelený, alebo
ako dôsledok podanej sťažnosti;

a
a

2,6

pri požiadavke klienta na zmenn ľozsahu už udelenej ceľtiÍikácie;
pokial' zmeny oznámeĺé v ľámci povinností k1ienta sú natolko rozsiahle, ževydaný
ceľtiťtkát lž nemá vypovedaciu schopnosť

Zmeny a modifikácie
Klient musí bezodkladne informovať CoCV TSÚ o zmenách,ktoré majú vplyv na zhodu
s ceľtifikačnými požiadavkami (napr. zmenavlastníctva, prármeho alebo oľganizačného
statusu, zmena organizácie a manažmentu) Zmena ýľobku alebo výľobnej metódy, ýznamné
ZmeÍy v systéme maĺažérsÍva
kvality' zmena výľobného miesta alebo adresy). Táto okolnosť
môže urobiť ďalšie pokačovanie certifikátu závislé na dôkaze r.ýrobcu o dodržiavaní
podmienok, zaktoýchbol certifikát udelený, alebo na dodatočnom hodnotení.
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SKONČENIE PLATNosTI' oDoBRATIE A PoZAsTAvENIE PLATNosTI cERTIFIKÁTU

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

3.1.5

Skončenie platnosti ceľtifikátu nastane, ak:
uplynula doba, uveden á na certiťlkáte;
na majetok držitel'a bol ľozhodnutímsúdu vyhlásený konkurz; o takomto rozhodnutí musí
držitel' bezodkladne informovať CoCV TSÚ;
drŽiteľ certifikátu prerušil svoju podnikatel'slaĺ činnosťa oznámi|to príslušnýmorgánom
štátnej správy a bezodkladne i CoCV TSU;
došlo k prevzatiu firmy iným subjekÍom (tzv. ,,likvidácia s nástupcom") alebo tretia strana
prevezme práva ďržitelä ceľtifikátu v rámci nútenej spľávy; o týchto skutočnostiach informuje
drŽitel' ceľtifikátu bezodkladne COCV TSU.
sa zmenia alebo zrušia zákonnépožiadavky, nolmy alebo iné normatírme dokumenty podl'a

ktoých bola posúde ná zhoda výľobku;

3.2

Cocv

3.2.l

dozor nemôžebý vykonaný v riadnom termíne z dôvodov, ktoľénastali zo strany klienta, a
zároveň klient písomnepožiadao odklad vykonania dozoru a CoCV TSU po zváženi

3.2.2

TSÚ má pľávo pozastaviť platnosť ceľtiÍikátuo ak:

dôvodov ľozhodne kladne. Pozastavenie platnosti ceľtifikátu trvá do doby riadneho vykonania
dozoru, ktorého termín je pevne stanovený. Po uplynutí stanovenej lehoty nastáva buď fáza
obnovenia platnosti pri naplnení hore uvedených podmienok pre trvanie platnosti certiťrkátu
výrobku alebo odobľatie certifikátu;
sa pri dozoľe preukáže, že niektoľé pľedpoklady pre ceľtifikáciu výrobku už nie sú držitel'om
certifikátu uplatňované' a súčasneCOCV TSU môže oprávnene pľedpokladať odstránenie
nezhôd v stanovenej lehote, najviac však 3 mesiace od vykonania dozoru' Pokial'tento termín

3.2.3

nebude dodrŽaný z dôvodov, ktoľénastali zo stranyklienta, nastáva fázaodobratia certifikátu;
o pozastaveĺĺepoŽiada zákazĺik (napľ. v prípade dočasného zastav eniavyroby);

3.3

CoCv TSÚ

3.3.1
3.3.2

má pľávo odobľaťcertifikáto

ak:

ide o zavádzajúcu alebo inú neakceptovatel'nú reklamu pľostľedníctvom ceľtifikátu alebo jeho
zneužitie, alebo nie sú dodržané zákomé ustanovenia priuvádzaní výľobku na trh;
na výľobku boli zistené nezhody,

Úrobky sa ďalej nezhodujú s certifikovaným ýrobkom'
alebo už nie sú d'alej zaistené podstatné pľedpoklady certifikovaného ýľobku;
3.3.3 držiteľ ceľtifikátu písomne odmietne zmeny Všeobecných obchodných podmienok, alebo

3.3,4

týchto Všeobecných pľavidiel pľe certiťrkáciu výrobkov alebo cenníka COCV TSU v
pľiebehu 6 týždtlov po ich vstupe do platnosti, alebo možnosti sa s nimi zoznámiť;
výrobok ďalej nespĺňazä|<1adnépoŽiadavky' takže spotrebIÍeľ,uŽivatel'alebo tretie osoby sú
vystavené nezanedbatelhému riziku, alebo výrobok neplď účelstanovený wjĺrobcom a tento
nedostatok nieje odstľánený počas stanovenej doby;
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nebola umožnená inšpekcia výľoby, skušobných zaiadení, skladov alebo inšpekcia/slaišanie
ýľobkov alebo r"ýrobky neboli počas stanovenej doby dané k dispozícii. To isté platí pokial'
nebol, príp. nemohol bý i napriek písomnej ýzve behom 4 týŽdťlov (ak nie je stanovené
inak) uskutočnený dozor z dôvodov, ktoľévznikli zo strany drŽite|'acertifikátu a nie je
súčasneuplatnený ods. 3.2 týchto pľavidiel, alebo pokialjv priebehu dohodnutej doby neboli

odstľánené nezhody
3.3.6

;

ani napriek písomným upozorneniam neboli v stanovenej dobe zaplatené pohľadávky TSU
Piešťany,š.p. voči držitel'ovi certiťrkátu; platí to taktieŽv prípade čiastočnéhoneplatenia

pohľadávok;
3.3.7

ďržitelr'ceľtifikátu poruší platné Všeobecnéobchodné podmienky alebo Všeobecné pĺavidlá
pľe ceľtiťrkáciu výrobkov, pričom sa nejedná len o l'ahku nedbalosť alebo malý priestupok;

3.3.8

náprarrné opatľenia alalebo pozastavenie ceľtifikácie nemali žiadĺyúčinok;

3.3.9

dľžitel'ceľtifikátupožiada o zrušenie alebo odstúpi od dohody;

3.4

TSÚ nezodpovedá klientovi (držitelbvi ceľtifikátu) za škody vzniknuté neud'elením'
odobľatím, pozastavením, či skončením platnosti certifikátu'

4

POVINNOSTIAZODPOVEDNOSTI

4.l

Povinnosti a zodpovednosti certiÍikačnéhooľgánu

4.1.l

COCV ľSÚ bude

4.1.2

4.l.3
4.1.4
4.1.5
4,1.6

4.l.7
o
o

v ľámci svojich postupov dodľžovaťpožiadavky vyplývajúce zplatnej

legislatívy.

COCV TSU bude so všetkými informáciami o výrobkoch a organizácii žiadateľa zaobchádzať
ako s dôvernými, a vyllžije ich len k dohodnutému účelu.Klient môže COCV TSÚ tejto
povinno sti mlčanlivo st i zbaviť
.

Dodané podklady nebudú odovzdávané tľetímosobám pokial'to nevyžaduje zákon alebo
súdny, vládny alebo iný ľegulačnýorgán.

Ručenie COCV TSU voči klientovi - držitel'ovi certifikátu, alebo tretej osobe je dané v súlade
so slovenským pľávom.
coCV TSU je povinný v rámci svojich možnostídohliadať na sprárme používanieceľtifikácie
pľe reklamné účelydržitel'a certifikátu.
COCV TSU udržuje akÍuálnu databázucertifikovaných výľobkov anapoŽíadarue poskýuje
informáciu o platnosti certifikátu a pravosti certifikátov.
cocv TSU informuje držitel'a svojich certifikátov i šiľokuverejnosť o všetlcých zmenách,
ktoré chce uskutočniťvo svojich požiadavkách na certifikáciu výrobkov. Informovanosťje
zaistená pro stľedníctvom:

písomnéhooznámenia zmien
stľánky TSU Piešťany' š'p. na internete
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4.2

Povinnosti a zodpovednosť klienta - dľžitelbceľtiÍikátu

4.2.I

Klient musí zabezpečiť vhodnou formou kontroly (napľ' vnútropodniková kontľola
ýľobku
alebo ýrobného procesu), že vlastnosti výĺobku potvľdené v pľocese

certifikácie/posudzovania zhody sú následne udržované a že sú implementované zmeny
oznámené ceľtifikačným oľgánom. Zäznamy z vnútropodnikovej kontroly musia bý'
poslqrtnuté napožiadaĺtle CoCV TSU. Klient musí tieto záznamy archivovať po dobu 10
rokov.
4.2.2

Klient musí vykonať všetky potrebné opatrenia, aby umcižnil certifikačnémuoľgánu
vykonanie hodnotenia' dozoru, posudzovanie dokumentácie a záznamov a pľístup k danému
za,ĺiadeniu, miestu, praco-míkom a subdodávatel'om klienta.

4.2.3

DrŽiteľ ceľtifikátu je plne zodpovedĺý zaprípustnépoužitie ceľtifikátu' spľáv a skušobných
protokolov.

4.2.4

Klient sa môže odvolávať na ceľtifikáciu len v súlade s rozsahom certifikácie.
Klient nesmie použiťceľtifikáciu výľobku takým spôsobom, ktoý by poškodil povesť CoCV
TSU a TSU Piešťany,š.p' - autoľizovanej/notifikovanej osoby a nesmie uľobiťžiadne
vyhlásenie týkajúce sa ceľtiťrkácie výľobku, ktoré by certifikačný oľgán moholpovažovať za
zav ádzajice alebo neopľármené.
Po skončení alebo pozastavení platnosti certifikátu alebo odobratí certifikátu klient musí
pľestať používaťvšetky reklamné materiály,ktoľé obsahujú akukolVek zmienku o certifikácii
a prijme opatrenia požadované certifikačným oľgánom.
Klient môže reprodukovať a poskytovať kópie ceľtifikačných dokumentov len v ich plnom

4.2.5

4.2.6

4.2.7

rozsahu.
4.2.8

4.2.9

5
5.1

5.2

5.3

5.4

Klient musí uchovávať záznamy o všetkých sťažnostiach' ktoré sa týkajú zhody ýľobku
s certifikačnýmipožiadavkamipočas platnosti ceľtifikátu a tieto záznamy ĺapožiadaĺie
poskytnúťcertifikačnémuorgánu. Klient musí pľijať primerané nápľavné opatrenia vo vďahu
k takýmto sťažnostiam a dokumentovať vykonané činnosti. Po skončeníplatnosti certifikátu
musia byť záznamy archivované po dobu 10 ľokov a musía bý'ceľtifikačnémuorgánu na
požiadanie sprístupnené.
Klient umožnízástupcom akľeditačných a príslušnýchregulačných orgánov zúčastniťsa
auditov/inšpekcii na mieste ako pozorovatelia zaúčelomposúdeniďkontroly činnosti COCV
TSU alebo TSÚ Piešťany, š.p' _ autoľizovanej/ notifikovanej osoby.

sŤĺŽľosľIA oDvoLANIA (oPRAvNE PRosTRIEDKY)
Klient môže podať odvolanie proti ýsledku certifikačnéhoprocesrr/prijatému rozhodnutiu a
podať sťažnosťna činnosti a postupy COCV TSU' odvolanie a sťažnosťmusí klient
podať písomne, s odôvodnením a dôkazmi.
o odvolaní a sťažnosti ľozhoduje vedúci COCV TSU. V prípade, že klient nesúhlasí
s vybavením odvolania alebo sťažnosti, bude toto odvolanie alebo sťaŽnosť pľedložené
zvláštnej komisii ziadenej generálnym ľiaditelbm TSÚ.
Aby sa zabezpeéíIo,že neexistuj e žiadny konflikt záujmov, nesmú sa pracovníci, ktorí sa
zúčastnilicertiťrkačných činnostísúvisiacich so sťažnosťoualebo odvolaním, podiel'ď na
preskumaní alebo schválení uznesenia alebo rozhodnutia o st'aŽnosti alebo odvolaní.
Bližšie podmienky sú uvedené v riadiacej dokumentácii COCV TSU, ktorá je sprístupnená k
nahliadnÚiu ktorejkolŤek zainteresovanej strane u vedúceho COCV.
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vÝzľanĺ, PRAvIDLÁ A PoDMIENKY PouŽÍvaľrĺZNAčIEK ZlgruDY

PoUŽÍVANIE IDENTIFIKAČNEHo ČÍsraNoTIFIKoVANEJ oSoBY TSU PIEŠŤANY,š. p
TSU Piešťan!, š.P. je Noĺffikovaný osoba s identffikačným čístom1299.

6.t
6.2

ó.3
6.4
6.5
6.6

Identifikačné číslo1299 sa používaso značkou CE. opľávnenie používaťtoto identifikačné
číslosa udel'uje ýučne vyrobcovi alebo jeho autorizovanému zástupcovi (d'alej len
,,držitel"'). oprávnenie sa udel'uje certifikátom.

Značka CE spolu s identifikačným číslomnotifikovanej osoby 1299 musí byť uvádzaná
v súlade s príslušnýmpredpisom EU (Smernica EU' Nariadenie Európskeho Parlamentu
a Rady EU a pod.) a len na vjľobkoch, na ktoré sa vďahuje ceľtifikát oprávňujúci použiť
identifikačnéčíslo1299 spolu so značkou CE.
Držiteľnesmie použivať identifikačnéčíslo1299 na ýľobkoch' u ktorých bol certifikát
odobľaný alebo jeho platnosť expiľovala' Identifikačnéčíslo1299 nesmie bý' používanéani
po dobu pozastavenia platnosti certifikátu.
Držitel'nesmie použiť identifikačnéčíslo1299 spôsobom, ktoý by notifikovaná osoba mohla
považovaťza zavádzajici alebo neoprávnený.
Držite|'nesmie pľeviesť oprávnenie použiťidentifikačnéčíslo1299 na inú právnicku osobu.

prípade zistenia neoprávnenéholzavádzajúceho použitia alebo zneužitia
identifikačnéhoč:isla 1299 alebo certifikátu udel'ujúceho opľármenie na používanie tohto

V

číslaTSU Piešťany, š.p.- Notifikovaná osoba 1299 prijme opatľenia, ktoými podlä stupňa
závažnosti môžu bý:

'

.
.
.

písomné upozornenie držite|'a s vyžiadaním okamžitých nápravných opatľení a
upozornením, že neuskutočnenie nápravy, príp. opakované nesprávnelzavádzajuce
použitie alebo zneužitie identifikačnéhočíslanotifikovanej osoby alebo ES/EU ceľtifikátu
bude mať za následok odobĺatie ceľtifikátu alebo pozastavenia platnosti ceľtifikátu
odobľanie certifikátu

zverejneniepľevinenia
v pĺípadepotreby ďalšie prárme opatrenia

7

Z^VEREČNE USTANoVBNIA

7.1

Tieto Všeobecnépravidlámôžubyť neoddelitelhou súčasťouzmluvy uzatvorenej medzi TSU
a klientom alebo potvrdenia žiadosti. Podpisom zm7lvy alebo potvľdením žiadosti sa stávajú
tieto Všeobecnépľavidlá záväznými a vynútitelhými pľe zmluvné strany.
Všeobecnépľavidlá ostávajú platné po celý čas trvania zmluvného vďahua po dobu
platno sti vydaných ceľtifi kátov.
Zmluvné dojednania alebo podmienky uvedené v potvľdenížiadosti majú pľednosť pred
znenim týchto Všeobecných pľavidiel.

7.2
7.3
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vsTUP vŠnoľncnľŕcrr
PRAVIDIEL PRE cnnľrľľ<ÁcrurnŕnoBKov Do
PLATNOSTI

Tieto Všeobecné pravidlá pľe certifikáciu vjľobkov sú platné a účinnéodI. janlfua2014.
(al<fiatizácia a doplneni e 23. 03. 2018)

ZaTSlJ Piešťany,š.p.
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Hanko
ceľtifikačnéhooľgánu
úceho ýrobky
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