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 poskytnutie ďalších služieb podľa Nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z.
o strojových zariadeniach / Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES (ďalej smernica).
1.

ŽIADATEĽ

1.1 Meno, názov:
1.2
1.3 Adresa:
1.4 IČO:
1.6 Zastúpený:
(meno, funkcia) :
1.8 Telefón:
1.9
Bankové spojenie:
Zaregistrovaný v OR (miesto, číslo):
2.

1.5 IČ DPH:
DIČ:
1.7 Kontaktná osoba:
(meno, funkcia)
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:
ES skúška typu výrobku uvedeného v prílohe č. IV. smernice podľa prílohy IX a následným
vystavením certifikátu o ES skúške typu. (čl. 12, ods. 3b) a (čl. 12, ods. 4a).
Komplexné zabezpečenie kvality výrobku uvedeného v prílohe č. IV. smernice podľa prílohy X (čl.
12, ods. 3c) a (čl. 12, ods. 4b) - posúdenie systému kvality, vykonávanie pravidelných auditov a vydaním
správy z auditu.
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5.

ŽIADATEĽ SI OBJEDNÁVA U CERTIFIKAČNÉHO ORGÁNU CERTIFIKUJÚCEHO
NASLEDOVNÉ ČINNOSTI : (mimo rámca činnosti autorizovanej/notifikovanej osoby)

VÝROBKY

Posúdenie zhody pre čiastočne skompletizované strojové zariadenie (čl. 13 smernice) a následným
vydaním certifikátu potvrdzujúceho zhodu skúšanej vzorky s príslušnými technickými požiadavkami.
Posúdenie zhody výrobku neuvedeného v prílohe č. IV. smernice s následným vydaním certifikátu
potvrdzujúceho zhodu skúšanej vzorky s príslušnými technickými požiadavkami.
Posúdenie zhody so základnými požiadavkami ďalších Nariadení vlády SR vzťahujúcich
sa na výrobok:
NV SR č. 148/2016 Z. z. „LVD“

NV SR č. 127/2016 Z. z. „EMC“

NV SR č. 78/2019 Z. z. „Hluk“

Pomoc pri zostavovaní prehlásenia o zhode.
6. ŽIADATEĽ SI OBJEDNÁVA V TSÚ NASLEDOVNÉ ČINNOSTI:
(mimo rámca činnosti autorizovanej/notifikovanej osoby)

Iné požadované služby (špecifikujte):

7.
-

Vystavenie protokolov v jazyku :
slovenskom
anglickom

Dvojjazyčne:

slovensko – anglickom

Vystavenie certifikátov v jazyku :
slovenskom
anglickom

Dvojjazyčne:

slovensko – anglickom
anglicko - ruskom

SPRIEVODNÉ DOKLADY K ŽIADOSTI
Technická dokumentácia v súlade s prílohou VII. Smernice.
Stručný popis technológie výroby
Protokoly o skúškach, technické správy a pod. (ak sú k dispozícii)
Certifikát systému manažérstva a správa z posledného auditu
(ak je systém manažérstva certifikovaný)
Splnomocnenie výrobcu pre žiadateľa s uvedením rozsahu právomocí
(ak žiadosť nepodáva výrobca)

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

8. 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.
9. 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-65-1.2

