ŽÁDOST
O CERTIFIKACI PRODUKTŮ
Šedě podbarvené údaje vyplňuje manažer kvality COP
Zakázka č.:

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Organizace - žadatel o certifikaci (název, sídlo):

IČ:
DIČ:
Telefon: +420

Zastoupená (jméno, funkce):

FAX: +420
E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

VÝROBEK
Název:
Typ výrobku:
Popis (charakteristika) výrobku:

Název firmy a adresa výrobce (pokud se liší od žadatele):

Technická specifikace (norma, legislativní dokument, jiný předpis) stanovující požadavky na
certifikovaný výrobek:

Technické normy a další technické specifikace nebo postupy, použité při návrhu výrobku:

Technické podmínky (dokumentace k výrobku, katalogový list výrobku, výkresy, návod k použití,
materiálové listy, schémata a ostatní relevantní požadavky na výrobek):

Certifikát systému řízení kvality (existuje-li), zpráva z auditu:
Protokoly akreditovaných zkušeben (laboratoří):

Další dokumenty, doklady, informace:

Předpokládaný termín certifikace:

OSTATNÍ ÚDAJE
Požadavek na jazykové verze vydaných dokumentů:

česká

anglická

jiná (

)

Směnnost (počet směn, trvání od-do):
Pracovník, oprávněný k jednání s certifikačním orgánem (jméno, funkce, tel., mobil, E-mail):

Jazyk při certifikaci:
Pozn.: V případě nedostatku místa u výše uvedených údajů použijte prosím přílohu.

PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI
DOKLAD O PRÁVNÍM POSTAVENÍ ŽADATELE

(např. kopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, pokud není žadatel zapsán
v obchodním rejstříku, lze dodat aktuální živnostenské oprávnění, apod.).

PROHLÁŠENÍ ŽADATELE
Žadatel prohlašuje, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a odpovídají současnému stavu. Žadatel dále
prohlašuje, že byl seznámen s dokumentem „IP 03 - 07 Certifikační a zkušební řád“, který popisuje
®
způsob činnosti certifikačního orgánu KOMORACERT PRODUCT , jeho certifikační systém, postupy a
podmínky posuzování za účelem certifikace. Žadatel souhlasí s přijetím týmu posuzovatelů za účelem
posouzení shody produktu.
Žadatel oznámí certifikačnímu orgánu připravenost produktu k certifikaci s návrhem termínu
předpokládané certifikace v předstihu nejméně 1 měsíc.
Žadatel souhlasí s:
uzavřením smlouvy o dílo za účelem certifikace,
předložením všech informací pro provedení certifikace,
poskytnutím nezbytné součinnosti pro řádný průběh certifikačního procesu,

V

dne
……………………………………….
zástupce organizace – žadatele

Přezkoumání žádosti o certifikaci produktu nebo souvisejících procesů výrobní praxe odpovědným
®
pracovníkem certifikačního orgánu KOMORACERT PRODUCT :


informace o klientovi a o produktu pro certifikaci jsou dostatečné

ANO

NE*



možná nedorozumění mezi COP a klientem a konflikt zájmů jsou vyřešeny

ANO

NE*



rozsah požadované certifikace je definován



prostředky pro provádění certifikačních činností jsou k dispozici

ANO
ANO

NE*
NE*



COP je odborně způsobilý provést certifikaci

ANO

NE*

Dne ……………………………

Podpis: ……………………………

* v případě negativního stanoviska k přezkoumání uvést důvod:

