Systémy posudzovania parametrov
Systém 1 podľa nariadenia EPaR (EÚ) č. 305/2011 v platnom znení:
a) výrobca vykoná
- riadenie výroby,
- ďalšie skúšky vzoriek, ktoré vo výrobnom závode odobral výrobca v súlade s predpísaným
plánom skúšok,
b) notifikovaná osoba vykoná
- posúdenie parametrov stavebného výrobku na základe skúšky (vrátane odberu vzoriek),
výpočtu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie výrobku,
- počiatočnú inšpekciu výrobného závodu a systému riadenia výroby,
- priebežný dohľad nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému
riadenia výroby.
Systém 2+ podľa nariadenia EPaR (EÚ) č. 305/2011 v platnom znení:
a) výrobca vykoná
- posúdenie parametrov stavebného výrobku na základe skúšky (vrátane odberu vzoriek),
výpočtu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie daného výrobku,
- riadenie výroby,
- ďalšie skúšky vzoriek, ktoré vo výrobnom závode odobral výrobca v súlade s predpísaným
plánom skúšok,
b) notifikovaná osoba vykoná
- počiatočnú inšpekciu výrobného závodu a systému riadenia výroby,
- priebežný dohľad nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému
riadenia výroby.
Systém I podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania
parametrov v znení vyhlášky č. 177/2016 Z. z.:
a) výrobca vykoná
- riadenie výroby,
- ďalšie skúšky vzoriek, ktoré vo výrobnom závode odobral výrobca v súlade s predpísaným
plánom skúšok
b) autorizovaná osoba vykoná
- posúdenie parametrov stavebného výrobku na základe skúšky (vrátane odberu vzoriek),
výpočtu, tabuľkových hodnôt alebo opisnej dokumentácie stavebného výrobku
- počiatočnú inšpekciu výrobného závodu a systému riadenia výroby,
- priebežný dohľad nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému
riadenia výroby.
Popis činnosti
- podanie žiadosti
- vypracovanie zmluvy
- vykonanie počiatočnej inšpekcie
- posúdenie parametrov (protokol o skúške, príp. prevzatie výsledkov skúšok, súhrn výsledkov
posúdenia parametrov)
- vypracovanie správy o certifikácii
- preskúmanie a rozhodnutie o certifikácii
- vydanie certifikátu, príp. oznámenia o nevydaní certifikátu
- vykonanie priebežného dohľadu
- pozastavenie platnosti certifikátu
- zrušenie certifikátu
Povinnosti vykonávateľa
- odoslať žiadateľovi návrh zmluvy o podmienkach certifikácie do desiatich pracovných dní odo dňa,
keď je žiadosť úplná,
- nepokračovať v konaní, ak žiadateľ návrh zmluvy odmietne alebo ak zmluva nevznikne z iného
dôvodu,
- vydať certifikát v prípade, ak sa systémami posudzovania parametrov preukáže, že parametre
podstatných vlastností výrobku alebo systém riadenia výroby sú v zhode s parametrami podľa
určenej normy,

-

v prípade, že sa systémami posudzovania parametrov nepreukáže zhoda parametrov podstatných
vlastností výrobku alebo systému riadenia výroby s požadovanými parametrami podľa určenej
normy, oznámiť žiadateľovi dôvod nevydania certifikátu.

Práva a povinnosti žiadateľa
- vziať žiadosť späť do uzavretia zmluvy,
- odstúpiť od zmluvy, ak vykonávateľ neplní zmluvu alebo je najmenej dva mesiace nečinný,
- vytvoriť pre vykonávateľa vhodné podmienky na úspešné splnenie predmetu zmluvy,
- predložiť vykonávateľovi doklady potrebné na certifikáciu,
- zabezpečiť súčinnosť pri výkone inšpekcie/dohľadu,
- umožniť pracovníkom vykonávateľa vykonanie odberu vzoriek,
- bezodkladne oznámiť vykonávateľovi zmeny:
- vo výrobe, ktoré môžu ovplyvniť vlastnosti výrobku podľa príslušných technických špecifikácií
(zmeny v konštrukcii výrobku, v technológii výroby, v použitých surovinách a polotovaroch,
výmenu technologického zariadenia a pod.) a v prípade podstatných zmien požiadať o novú
skúšku typu výrobku,
- vo vlastníctve, v štruktúre alebo manažmente výrobcu stavebného výrobku, ktoré môžu
ovplyvniť systém riadenia výroby,
- odstrániť v určenej lehote nezhodu stavebného výrobku alebo systému riadenia výroby
s technickou špecifikáciou,
- nepoužívať certifikát výrobku (vrátane ostatných dokumentov vydaných pri certifikácii)
zavádzajúcim, nekompetentným spôsobom alebo spôsobom, ktorý môže poškodiť povesť
certifikačného orgánu,
- po zrušení certifikátu prestať používať certifikát, označovanie výrobku ako aj reklamnú
dokumentáciu na výrobok a vrátiť certifikát certifikačnému orgánu,
- pri citovaní certifikovaného výrobku v médiách alebo pri akejkoľvek prezentácii výrobku, používať
certifikačné dokumenty len pre výrobky, ktoré boli predmetom certifikácie a sú v zhode s určenými
normami a technickými špecifikáciami,
- archivovať, evidovať a sprístupniť dokumenty o sťažnostiach certifikačnému orgánu pri výkone
priebežného dohľadu vrátane prijatia potrebných nápravných opatrení a ich riadneho
dokumentovania,
- reprodukovať alebo použiť správy o certifikácii alebo certifikátu na účely publikácie akéhokoľvek
druhu, inzercie alebo pod. iba v celosti, inak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu
vykonávateľa.
Cena
Cenu za certifikáciu nemennosti parametrov/zhody systému riadenia výroby je možne určiť iba na
základe informácií o výrobku, o ktorého certifikáciu má žiadateľ záujem. Na základe požiadavky
žiadateľa vypracuje certifikačný orgán cenovú ponuku. V prípade záujmu o vypracovanie cenovej
ponuky je potrebné obrátiť sa telefonicky, príp. emailom na vedúcu certifikačného orgánu
certifikujúceho výrobky.

