VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o.

Rybníky 954, P. O. BOX B-78
011 68 ŽILINA
Telefón: 041/7645519, 7232857, 7233807
Fax: 041/7233957
e-mail: chemitex@vutch.sk;
vutch@vutch.sk
http://www.vutch.sk

1. Skúšobné laboratóriá akreditované podľa
ISO/IEC 17025: 2005
2. Certifikačný orgán certifikujúci výrobky
akreditovaný podľa ISO/IEC 17065: 2012
3. Inšpekčný orgán

ŽIADOSŤ
1. Na vykonanie skúšok vlastností typu výrobku

x

2. Na posúdenie zhody vzorky typu výrobku a vydanie certifikátu typu výrobku

x

podľa zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MH SR č. 635/2005 Z. z. o požiadavkách na bezpečnosť
textilných a odevných výrobkov, Nariadenia vlády č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, Nariadenia
EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v znení neskorších predpisov príslušných dokumentov a technických
predpisov, špecifikácií a požiadaviek verejného obstarávateľa, resp. žiadateľa.
Vyplní
VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o.

1.

Zaevidované dňa:

Evidenčné číslo:

Žiadateľ:
Meno (názov firmy):
Sídlo firmy (adresa):
IČO:

IČ DPH :

Bankové spojenie
Názov a sídlo banky:

Číslo účtu:

1.1 Zastúpený (štatutárny zástupca):

2.

1.2 Zmocnenec pre vecné rokovanie

Meno:

Meno:

Funkcia:

Funkcia:

Telefón/fax:

Telefón/fax:

e-mail:

e-mail:

Výrobca:
Meno (názov firmy):
Adresa (miesto, krajina):
x

Poznámka: čo sa nehodí prečiarknite
FK: VÚTCH-CHEMITEX-114/6

2
3.

Údaje o výrobku

3.1 Výrobok (názov, typ):

3.2 Obchodný názov výrobku (značka):
3.3 Kód klasifikácie produkcie (KP):
3.4 Položka colného sadzobníka (informačný údaj)
3.5 Materiálové zloženie:
3.6 Technológia výroby (napr. pletené, tkané, pletotkané, vpichované, farbené, potlačené, a pod.):

4.

Sprievodná dokumentácia k žiadosti

4.1 Doklad o právnej subjektivite žiadateľa

príloha č.

(výpis z obchodného registra, živnostenský list)

4.2 Protokoly, osvedčenia, certifikáty, technické správy

príloha č.

4.3 Certifikáty systému kvality

príloha č.

4.4 Technická dokumentácia - iné doklady o bezpečnosti výrobku

príloha č.

5.

Vyhlásenie výrobcu
Výrobok je ako typ vývojovo ukončený a údaje uvedené v tejto žiadosti, predloženej technickej
dokumentácii ako aj ostatné údaje sú úplné a vystihujú stav výrobku ku dňu podania tejto
žiadosti.

5.1 Výrobok je pripravený na odber od (dátum):

FK: VÚTCH-CHEMITEX-114/6

3
6.

Povinnosti výrobcu, dovozcu
- Dodať potrebnú technickú dokumentáciu.
- Umožniť odber vzoriek, resp. vykonať odber vzoriek typu výrobku podľa STN EN 12751,
STN 01 5110, STN ISO 5089 a STN 80 0055 kapitola 3 a vzorky doručiť do VÚTCHCHEMITEX, spol. s r. o. v požadovanom termíne. VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o. si
vyhradzuje právo kontroly dodaných vzoriek typu výrobku a v prípade nesprávneho výberu
(odberu) tieto odobrať priamo u výrobcu (dovozcu).
- Zabezpečiť súčinnosť s VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. pri skúškach a certifikácii typu
výrobku.

7.

Obchodno - právne vzťahy
Budú riešené v samostatnej zmluve, uzatvorenej podľa § 591 a nasl. Obchodného zákonníka,
nadväzujúcej na túto žiadosť.
VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. začne vykonávať objednané práce až po uzatvorení zmluvy a
úhrade zálohovej faktúry.

8.

Poznámky k vyplneniu žiadosti
Žiadosť sa vyplňuje osobitne pre každý typ výrobku vyrábaného v tuzemsku alebo
dovážaného na územie SR, pre každého výrobcu a pre každú krajinu výroby zvlášť.
Žiadosť a sprievodná dokumentácia musia byť predložené v slovenskom jazyku.
Dodané množstvo, farebnosť a druhy vzoriek typu výrobku vyčerpávajúco reprezentujú
požadovaný typ výrobku.
Žiadateľ súhlasí s požiadavkami na certifikáciu a dodá akékoľvek informácie potrebné na
hodnotenie výrobkov, ktoré sa majú certifikovať.
V prípade významných zmien po prevzatí tejto žiadosti do VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o.
musí žiadateľ podať novú žiadosť.
Ž i a d a m x – n e ž i a d a m x vrátiť zvyšky vzoriek po skúškach.

V ....................., dňa.....................

Prevzal:

........................................
Meno oprávneného
zástupcu

........................................
Podpis, pečiatka

Počet kusov (množstvo):

Odovzdal:
Dátum:
x

Poznámka: čo sa nehodí prečiarknite

FK: VÚTCH-CHEMITEX-114/6

