VÝBUŠNINY

Modul C
Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach výrobku pod dohľadom
v náhodných intervaloch

Pri tomto module výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca pôsobiaci v spoločenstve zaručuje
a vyhlasuje, že príslušné výrobky sú v zhode s typom opísaným v certifikáte o skúške typu ES a
spĺňajú požiadavky smernice 93/15/EHS.
Žiadateľ zašle zoznam výrobkov pre ktoré požaduje vykonať predmetný modul vrátane množstva
jednotlivých výrobkov. V prípade, že modul B u týchto výrobkoch vykonala iná NO, so zoznamom
zašle i kópiu všetkých záverečných dokumentov vystavených touto NO (certifikáty vrátane všetkých
dodatkov, záverečné správy, záverečné protokoly, prílohy certifikátov...) z ktorých je možné zistiť, aké
parametre mali jednotlivé výrobky pri posudzovaní skúške typu ES. Súčasne zašle i kompletnú
technickú dokumentáciu výrobkov ak nie je súčasťou predmetných dokumentov. Zároveň navrhne
miesto a termín odberu vzoriek potrebných na vykonanie skúšok.
Notifikovaná osoba zašle žiadateľovi cenový návrh na posudzovanie zhody s rozsahom posudzovania
(zoznamom skúšok, ktoré budú vykonané) vrátane určenia počtu skúšobných vzoriek pre každý
jednotlivý výrobok.
V prípade odsúhlasenia cenového návrhu, podmienok a termínu odobrania požadovaných
vzoriek ako i odsúhlasenie predpokladaného termínu ukončenia posudzovania žiadateľ odošle na
adresu Notifikovanej osoby vyplnené tlačivo „Žiadosť na posudzovanie zhody“ KOTA D-414. Tlačivo
musí byť vyplnené úplne a čitateľne. Pravdivosť uvedených údajov potvrdí žiadateľ svojim podpisom
príp. i odtlačkom firemnej pečiatky.
Notifikovaná osoba vypracuje návrh zmluvy, v ktorej sú zapracované všetky relevantné a vopred
prediskutované podmienky posudzovania zhody. Návrh zmluvy Notifikovaná osoba zašle žiadateľovi
na pripomienkovanie. Po odsúhlasení znenia zmluvy obe strany (štatutárny zástupca žiadateľa
a štatutárny zástupca Notifikovanej osoby) zmluvu podpíšu.
V prípade nutnosti dovozu skúšobných vzoriek zo zahraničia základe podpísanej zmluvy
Notifikovaná osoba požiada príslušný orgán štátnej správy o vydanie dovoznej licencie pre vzorky
pyrotechnických výrobkov potrebných na vykonanie posúdenia zhody. Zároveň príslušnému orgánu
zašle vyplnené tlačivo „Doklad o preprave výbušnín v rámci Spoločenstva“(článok 9 ods. 5 a 6
smernice 93/15/EHS).
Po získaní príslušnej licencie a prepravného povolenia oznámi Notifikovaná osoba žiadateľa
pripravenosť vykonať odber vzoriek. Vzorky určené na posudzovanie zhody musia byť označené
v zmysle požiadaviek príslušných noriem.
Po odobraní vzoriek vykoná Notifikovaná osoba skúšky v zmysle príslušných harmonizovaných
noriem.
Po ukončení posudzovania Notifikovaná osoba vystaví Záverečný protokol o zhode s typom, pre
ktorú tento modul posudzovania zhody platí. Tento dokument (dokumenty) sú spolu s faktúrou
odoslané na adresu žiadateľa. Zároveň poverí výrobcu označovaním relevantných výrobkov značkou
CE, ku ktorej je pripojené číslo 1395.
V prípade, že vzorka nespĺňa požiadavky smernice resp. nedosahuje parametre v zmysle
technickej dokumentácie, Notifikovaná osoba zakáže výrobcovi označovať výrobok označením CE.
Nevyhovujúce parametre uvedie v Záverečnom protokole. Zároveň upozorní výrobcu na možnosť
a spôsob odvolania sa.
Opätovné preskúšanie výrobku je možné až po odstránení nezhôd, čo výrobca oznámi
Notifikovanej osobe.

