KONŠTRUKTA-Defence, a.s
Prevádzka špeciálneho skúšobníctva
Lieskovec
Autorizovaná osoba SKTC-112
Notifikovaná osoba č. 1395
018 41 Dubnica nad Váhom

Telefón
:
Fax
:
E-mail
:
IČO
:
IČ DPH
:
Bank. spojenie
:
BIC (SWIFT)
:
Číslo účtu (IBAN) :

042 / 44 27 158
042 / 44 75 300
sktc-112@slovanet.sk
34139800
SK2020387336
Tatra banka, a.s., Trenčín
TATRSKBX
SK62 1100 0000 0026 2780 0780

Číslo žiadosti *)
*)

Vyplní AO/NO

ŽIADOSŤ

o posúdenie zhody výrobku podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách
na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
A. Údaje o žiadateľovi a výrobcovi
Žiadateľ

IČO

Adresa
Telefón

Fax

e-mail

Výrobca:
meno, adresa,
obch. značka
Pracovník pre styk
so skúšobňou
Bankové spojenie

Telefón
Číslo účtu
(IBAN)
IČ DPH

B. Údaje o výrobku
Názov
Typ
Odvodené varianty
Klasifikácia produkcie
Pridelila už iná organizácia schvaľovaciu (kontrolnú) značku ?
Uveďte ktorá, dátum a číslo rozhodnutia (protokolu) vrátane adries
zahraničných skúšobných organizácií
Predloženie výrobkov k schvaľovaniu – termín, miesto

KOTA D-414

C. Ostatné údaje
1. Druh služby
a) Posúdenie zhody výrobku v zmysle smernice č.
Modul: b)
b)

c2)

d)

e)

2013/29/EU

f)

g)

2014/28/EÚ

h)

Posúdenie zhody výrobku v zmysle nariadenia vlády SR č. 397/1999 Z. z. v znení neskorších
predpisov
Typová skúška zbrane
Homologizácia strelných zbraní
Typová kontrola streliva

c)

Skúšky výrobku

d)

Zatriedenie v zmysle ADR

2. Technické požiadavky a nariadenia vlády vzťahujúce sa na výrobok
a) Technické požiadavky (technický predpis alebo technická norma), podľa ktorých sa
má vykonať certifikácia typu výrobku :
b) Nariadenia vlády vzťahujúce sa na výrobok :
3. Sprievodné doklady žiadosti
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Popis výrobku
Výkresová dokumentácia
Zoznam komponentov
Označenie
Návod na použitie
Ďalšie podklady podľa osobitných požiadaviek
Platné technické podmienky (normy), podľa ktorých je výrobok vyrábaný a
bezpečnostný list

4. Vyhlásenie žiadateľa
Výrobok je ako typ vývojovo ukončený a údaje uvedené v tejto žiadosti, predložená
technická dokumentácia a ostatné údaje sú úplné a vystihujú stav výrobku ku dňu
vystavenia tejto žiadosti. Súčasne vyhlasujem, že o posúdenie vzorky daného typu
výrobku som nepožiadal inú autorizovanú/notifikovanú osobu.
5 Povinnosti žiadateľa
a) Všetky potrebné podklady dodať v slovenskom jazyku;
b) Umožniť odber, resp. predložiť vzorku výrobku na posúdenie zhody v stanovenom
termíne;
c) Žiadateľ musí zabezpečiť, aby certifikovaný produkt sústavne plnil požiadavky
certifikácie i po vykonaní zmien, o ktorých je povinný oboznámiť certifikačný orgán;
d) V prípade, ak sa certifikácia vzťahuje na produkciu, certifikovaný produkt aj naďalej
musí spĺňať stanovené požiadavky na výrobok;

e)

f)
g)

h)
i)
j)
k)

l)

Žiadateľ musí vykonať všetky potrebné opatrenia aby umožnil:
- vykonávať dohľadu (v prípade potreby), vrátane posudzovania dokumentácie a
záznamov a prístup k výrobným resp. skúšobným zariadeniam, výrobným resp.
skúšobným miestam, pracovníkom a prípadným subdodávateľom žiadateľa,
- preskúmať sťažností,
- účasť pozorovateľov, ak je to potrebné;
Žiadateľ sa musí odvolávať na certifikáciu v súlade s predmetom certifikácie
Žiadateľ nesmie použiť svoju certifikáciu produktu spôsobom, ktorý narušuje povesť
certifikačného orgánu tak, aby priviedol certifikačný orgán do hanby a neurobil žiadne
vyhlásenia týkajúce sa certifikácie produktu, ktoré by certifikačný orgán mohol
považovať za zavádzajúce alebo neoprávnené;
Po zastavení, zrušení, alebo ukončení certifikácie, žiadateľ musí prestať používať všetky
reklamné materiály, ktoré obsahujú akúkoľvek zmienku o certifikácii;
Žiadateľ musí v prípade poskytovania kópie certifikačných dokumentov iným
subjektom tieto kopírovať v plnom rozsahu;
týkajú používania značky zhody;
Žiadateľ musí uchovávať záznamy o všetkých predložených sťažnostiach, ktoré sa
týkajú zhody produktu s požiadavkami certifikácie a tieto záznamy na požiadanie
poskytnúť certifikačnému orgánu, prijať primerané opatrenia vzhľadom na takéto
sťažnosti a na akékoľvek zistené nedostatky na produktoch, ktoré ovplyvňujú
dodržiavanie požiadaviek na certifikáciu a dokumentovať vykonané činnosti;
Žiadateľ musí bezodkladne informovať certifikačný orgán o zmenách, ktoré majú vplyv
na zhodu s požiadavkami certifikácie (napr. právne, obchodné, organizačné postavenie
alebo vlastníctvo, úpravy produktu alebo výrobnej metódy, kontaktnú adresu a výrobné
závody, významné zmeny v systéme manažérstva kvality).

6. Obchodno – právne vzťahy
Budú riešené v samostatnej „Zmluve o vykonaní posúdenia zhody“ alebo v obdobnej
zmluve, uzatvorenej podľa § 591 a nasl. Obchodného zákonníka, alebo podľa iných
relevantných ustanovení platných právnych predpisov.
Príslušná zmluva môže byť uzatvorená aj akceptáciou žiadosti vyplnenej žiadateľom zo
strany spoločnosti KONŠTRUKTA-Defence, a.s. a akceptáciou cenovej ponuky
predloženej spoločnosťou KONŠTRUKTA-Defence, a.s. zo strany žiadateľa.
Autorizovaná/notifikovaná osoba má v prípade potreby právo využiť služby iných
akreditovaných laboratórií.
V .................................... dňa ..........................................

.....................................................................................
meno a podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa,
prípadne ním zmocneného zástupcu

Žiadosť preskúmal
a zaevidoval *)

Dátum:

Meno a podpis:

.................................................
pečiatka žiadateľa

