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VŠEoBEcNÉ PRAVIDLÁ PRE cERTlFlKÁc!U vÝRoerov

1. VŠEoBECNE

Technický skúšobný Ústav PieŠt'any, š.p. - Certifikačný orgán certifikujÚci výrobky (d'alej len

cocv TSU) ponúka Žiadatel'om o certifikáciu (d'alej len ''klient'') svoje sluŽby pri certifikácii
výrobkov ako dÔkaz o plnení poŽiadaviek kladených na výrobky v príslušných normatívnych
dokumentoch prostredníctvom nezávislej tretej strany' cocv TSU nevykonáva poradenstvo

pri navrhovanÍ a vývoji výrobkov.

1.2 Tieto VŠeobecné pravidlá platia pre postupy posudzovania zhody podl'a právnych predpisov

SR/európskych smerníc ,,Nového prístupu", na ktoré je TSU Piešťany, š.p.

autorizovaný/notifikovaný, ako i pre dobrovol'nÚ certifikáciu vykonávanÚ CoCV TSU.

Pri zĺskaní certifikátu sa klient stáva partnerom V certifikaČnom systéme TSU PieŠt'any, Š.p.

a zostáva ním do skončenia platnosti certifikátu. Certifikát je platný len ak sÚ splnené vŠetky
poŽiadavky cocv TSU týkajúce sa posudzovania zhody/certifikácie výrobku.

Akekol'vek dokumenty, Vrátane správ' protokolov a certifikátov, poskytnuté cocv TsÚ
a autorské práva k nim sÚ a zostanÚ majetkom TSU Piešťany, Š.p' a klient nesmie akokol'vek
menit' ani nesprávne vykladat' obsah takých dokumentov.

1.3

'1,4

1.1

2.1.2
a

a

a

a

a

í.5 cocv TSU je kontaktným miestom v prípade akýchkolVek nejasností, odvolanía st'aŽností

1.6 Certifikáty vydávané podl'a právnych predpisov SR/eurÓpskych smerníc ,,Nového prístupu"

sa vzťahujú na stav príslušných predpisov/Smerníc EU aktuálnych v dobe vystavenia
certifikátu. označenie CE spadá do oblasti zodpovednosti osÔb menovaných v príslušných
právnych predpisoch. Certifikáty vydávané podl'a normatívnych dokumentov sa vzt'ahujÚ

na stav príslušných dokumentov aktuálnych v dobe vystavenia certifikátu.

2. PRocEs cERTlFlKÁclE

2.1 Podanie a preskúmanie žiadosti

2.1.1 cocv TSU vyŽaduje, aby klient vyplnil formulár a priloŽil technickÚ dokumentáciu. Žiadost'
musí byt' podpísaná oprávneným zástupcom klienta. Aktuálne verzie formulárov Žiadostí
sÚ dostupné na internete na www.tsu.sk. Pokial' bol alebo je výrobok, ktoý má byt' predmetom
posÚdenia zhody predmetom porovnatel'nej zákazky u inej autorizovanej/notifĺkovanej osoby,
klient musío tejto skutočnosti informovat'cocv TSÚ pred uzavretím zmluvného vzt'ahu.

cocv TSU vykoná preskÚmanie informácii uvedených v Žiadosti, aby sa ubezpečil, Že:

sÚ informácie o Žiadatel'ovi a výrobku dostatočné pre vykonanie certifikácie
je vyriešene akékol'vek známe nedoľozumenie medzi cocv a Žiadatel'om, vrátane dohody
ohl'adne noriem a iných normatívnych dokumentov
je definovaný rozsah poŽadovanej certifikácie
sú k dispozícii prostriedky k vykonaniu všetkých hodnotiacich činnostÍ
cocv je odborne spÔsobilý vykonat' certifikačne činnosti
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2.1.3 Ak je výsledok preskúmania Žiadosti kladný' cocv TSU zaŠle klientovi zmluvu
alebo ,,Potvrdenie Žiadosti", zostavÍ plán hodnotenia a určí tím pre hodnotenie. VŽdy
je zaručené, Že pre hodnotenie nie sú určení pracovníci, ktorí boli v posledných dvoch rokoch
zapojení alebo zamestnaní v subjekte zapojenom do navrhovania, dodávania, montáŽe
alebo údrŽby predmetného výrobku spÔsobom, ktorý je V rozpore s ich nestrannost'ou.

2.2 Hodnotenie výrobku

2.2.1 Hodnotenie výrobku (skúšanie, audity, inŠpekcie) prebieha zásadne stanovenými postupmi,
ktore zohl'adňujú pre jednotlive skupiny výrobkov ich technickÚ zloŽitost' a mieru moŽného
nebezpečenstva, spojeneho s ich uŽívanÍm a podľa špecifikácií uvedených v pláne
hodnotenia.
Jednotlive postupy sú uvedené v internej dokumentácii cocv TSU.

2.2.2 Klient dodá cocv TsU potrebne skúšobné vzorky, vrátane dokumentácie a pokial'
je to poŽadované aj dokumentáciu systému riadenia kvality' coCV TSÚ vykoná hodnotenie
alebozadá hodnotenie v rámciTSU. V prÍpade, Že CoCV TSÚ plánuje vyuŽit'pre hodnotenie
externé zdroje (mimo TSU), informuje klienta o tejto skutočnostivopred.

2.2.3 cocv TSÚ informuje klienta o všetkých nezhodách. Ak klient prejaví záujem na pokračovanĺ
certifikačného procesu, coCV TSU poskytne informácie o dodatočných hodnotiacich úlohách
potrebných na overenie, Že nezhody boli odstránené.

2.3 Pľeskúmanie výsledkov hodnotenia a rozhodnutie o certifikácii

Rozhodnutie o certifikácii uskutočňuje CoCV TSU na základe preskúmania informáciĺ
a výsledkov hodnotenia získaných počas procesu hodnotenia a prípadne d'alšĺch významných
informáciÍ. Pokiaľsa pri rozhodovaní vychádza z informácií mimo zdroja hodnotenia, sú tieto
oznámené klientovi spolu s informácĺami o procese hodnotenia, s poskytnutím moŽnosti
sa k nim vyjadrit'. Rozhodnutie o certifikácii vykonáva cocv TSU zásadne sám. Je zaručené,
Že preskúmanie a rozhodnutie vykonávajÚ iné osoby neŽ tie, ktore boli zapojené do procesu
hodnotenia.

2.4 Udelenie certifikátu

V prípade kladneho rozhodnutia (iba v prípade, ak boli vŠetky nezhody odstránené a boli
overené nápravné opatrenia) je vystavený certifikát. Certifikát je vystavený v mene cocv
TSÚ (v prípade dobrovol'nej certiÍikácie) alebo V mene TsU Piešt'any, Š.p.
- autorizovanej/notifikovanej osoby (v prÍpade posudzovania zhody v zmysle právnych
predpisov SR/europskych smerníc,,Nového prístupu").
Platnost' certifikátu je stanovená podl'a prísluŠnej certifikačnej schémy alebo prĺsluŠneho
predpisu' o výsledku certifikácie (kladnom alebo zápornom) informuje COCV TSU 'klienta
aŽ po rozhodnutí o certifikácii.

2.5 Dozor

2.5.1 Aby bolo zaistené nepretrŽité dodrŽiavanie vlastností výrobku, ktore sú základom certifikátu,
cocv TSU vykonáva pravidelné inŠpekcie výroby, skÚŠobných zariadení a opatrení
pre zabezpeČenie kvality na náklady drŽitel'a certifikátu.
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2.5.2

2.5.3

2.5.4

2.5.5
a

a

2.5.6
a

a

a

DrŽitel' certifikátu musí zaistit' certifikačnému orgánu moŽnost' prehliadnut' si kedykolVek,
bez predchádzajúceho ohlásenia (v beŽnej prevádzkovej dobe) miesta výroby uvedené
v certifikáte, prevádzky a sklady (u zahraničných drŽitel'ov certifikátu tieŽ sklady slovenských
splnomocnencov a pobočky, u dovozcov tieŽ ich sklady) a za Účelom fyzickej inŠpekcie
a skúŠania bezplatne odobrat'potrebné mnoŽstvo výrobkov, pre ktoré bol vystavený certifikát
i v tom prípade, Že sa nejedná o jeho vlastné miesta výroby a prevádzky.

cocv TsÚ mÔŽe za Účelom kontroly odobrat' z trhu výrobky, na ktoré bol vydaný
certifikáVcertifikačná značka. Pokial' nie sÚ splnené poŽiadavky, slÚŽiace ako základ
certifikátu, napr. následkom neprípustných zmien, ktoré sú, alebo by mohli byt' príčinou
k pozastaveniu/odobratiu certifikátu, uhradĺ drŽiteľ certifikátu náklady na hodnotenie výrobku
a /alebo audit výrobneho miesta.

Forma a spÔsob dozoru závisí na pouŽitej certifikačnej schéme' V prípade, Že sa jedná
o certifikáciu v rámci postupov posudzovania zhody podl'a právnych predpisov SR/eurÓpskych
smerníc ,,Nového prístupu" a certifikát je vydaný V mene TsU PieŠt'any, š.p'
- autorizovanej/notifikovanej osoby, postupuje sa pri dozore vŽdy podl'a konkretneho právneho
pred pisu SR/eu rÓpskych smern ĺc,, Nového prĺstu pu".

V ostatných prípadoch sa postupuje podl'a nasledujúceho odseku.

obvyklé spÔsoby dozoru pouŽívané cocv TSU sÚ:

inŠpekcia miesta výroby - inšpekcia vnÚtropodnikovej kontroly výroby
Íyzická inŠpekcia a/alebo skÚšanie vzoriek odobraných z výroby, skladu alebo z trhu
Frekvencia je daná prĺsluŠnou certifikačnou schémou.

okrem toho mÔŽe byt'medzi riadnymi dozormi uskutočnený mimoriadny dozor.
pri zistení, Že klient nedodrŽiava podmienky, za ktorých mu bol certifikát udelený,
alebo ako dÔsledok podanej st'aŽnosti;
pri poŽiadavke klienta na zmenu rozsahu uŽ udelenej certifikácie;
pokial' zmeny oznámené v rámci povinností klienta sú natol'ko rozsiahle'
Že vydaný certifikát uŽ nemá vypovedaciu schopnost'

2.6 Zmeny a modifikácie

Klient musí bezodkladne informovat' cocv TSU o zmenách, ktore majú vplyv na zhodu
s certifikačnými poŽiadavkami (napr' zmena vlastnĺctva, právneho alebo organizačného
statusu, zmena organizácie a manaŽmentu, zmena výrobku alebo výrobnej metody,
významné zmeny v systéme manaŽérstva kvality, zmena výrobného miesta alebo adresy).
Táto okolnost' mÔŽe urobit' d'alšie pokračovanie certifikátu závisle na dÔkaze výrobcu
o dodrŽiavaní podmienok, za ktorých bol certifikát udelený, alebo na dodatočnom hodnotení.

3. sKoNČENIE PLATNosTl, oDoBRATIE A PozAsTAVENlE PLATNosTl CERTIF|KÁTU

3.1 Skončenie platnosti certifikátu nastane, ak:

3.1.1 uplynula doba, uvedená na certifikáte,

3.1.2 na majetok drŽitel'a bol rozhodnutím sÚdu vyhlásený konkurz; o takomto rozhodnutí musí
drŽitel' bezodkladne informovat' CoCV TSÚ,
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3.í.3 drŽitel'certifikátu preruŠil svoju podnikatel'skÚ Činnost'a oznámil to prísluŠným orgánom Štátnej
správy a bezodkladne i COCV TSU;

3.1.4 došlo k prevzatiu firmy iným subjektom (tzv. ,,likvidácia s nástupcom") alebo tretia strana
prevezme práva drŽitel'a certifikátu v rámci nútenej správy; o týchto skutočnostiach informuje
drŽitel' certifikátu bezodkladne CoCV TSU;

3.1.5 sa zmenia alebo zruŠia zákonné poŽiadavky, normy alebo ine normatĺvne dokumenty
podl'a ktorých bola posÚdená zhoda výrobku;

3.2 cocv TSU má právo pozastavit'platnost'certifikátu, ak

3.2.1 dozor nemÔŽe byt' vykonaný v riadnom termíne z dÔvodov, ktoré nastali zo strany klienta,
a zároven klient písomne poŽiada o odklad vykonania dozoru a CoCV TSU po zváŽení
dÔvodov rozhodne kladne. Pozastavenie platnosti certifikátu trvá do doby riadneho vykonania
dozoru, ktoreho termín je pevne stanovený. Po uplynutÍ stanovenej lehoty nastáva bud'láza
obnovenia platnosti pri naplnení hore uvedených podmienok pre trvanie platnosti certifikátu
výrobku alebo odobratie certifikátu;

3.2.2 sa pri dozore preukáŽe, Že niektoré predpoklady pre certifikáciu výrobku uŽ nie sÚ drŽitel'om
certifikátu uplatňované, a súčasne cocv TSU mÔŽe oprávnene predpokladat' odstránenie
nezhÔd v stanovenej lehote, najviac vŠak 3 mesiace od vykonania dozoru. Pokial'tento termĺn
nebude dodrŽaný z dÔvodov, ktoré nastali zo strany klienta' nastáva fáza odobratia certifikátu;

3.2.3 o pozastavenie poŽiada zákaznÍk (napr. v prípade dočasného zastavenia výroby);

3.3 cocv TSU má pľávo odobrat'certifikát, ak

3.3.1 ide o zavádza1úcu alebo inú neakceptovatel'nÚ reklamu prostredníctvom certifikátu alebo jeho
zneuŽitie, alebo nie sú dodrŽané zákonné ustanovenia pri uvádzaní výrobku na trh;

3.3.2 na výrobku boli zistené nezhody, výrobky sa d'alej nezhodujú s certifikovaným výrobkom,
alebo uŽ nie sÚ d'alej zaistené podstatne predpoklady certifikovaného výrobku;

3.3.3 drŽitel' certifikátu pĺsomne odmietne Zmeny VŠeobecných obchodných podmienok,
alebo týchto VŠeobecných pravidiel pre certifikáciu výrobkov alebo cenníka cocv TSU
v priebehu 6 týŽdňov po ich vstupe do platnosti, alebo moŽnosti sa s nimi zoznámit';

3.3.4 výrobok d'alej nespĺň a základné poŽiadavky' takŽe spotrebitel', uŽívatel' alebo tretie osoby
sú vystavené nezanedbatel'nému riziku, alebo výrobok neplní účel stanovený výrobcom
a tento nedostatok nie je odstránený počas stanovenej doby;

3.3.5 nebola umoŽnená inŠpekcia výroby, skúšobných zariadení' skladov alebo inŠpekcia/skÚŠanie
výrobkov alebo výrobky neboli počas stanovenej doby dane k dispozícii. To isté platÍ pokial'

nebol, príp. nemohol byt' i napriek písomnej výzve behom 4 týŽdňov (ak nie je stanovene inak)
uskutočnený dozor z dÔvodov' ktoré vznikli zo strany drŽiteľa certifikátu a nie je sÚčasne
uplatnený ods. 3.2 týchto pravidiel, alebo pokial' v priebehu dohodnutej doby neboli
odstránené nezhody;
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3.3'6 ani napriek pĺsomným upozorneniam neboli v stanovenej dobe zaplatené pohl'adávky TSU
Piešt'any, š.p. voči drŽitel'ovi certifikátu; platÍ to taktieŽ v prípade čiastočného neplatenia
pohl'adávok;

3.3.7 drŽitel' certifikátu poruŠí platne Všeobecné obchodné podmienky alebo Všeobecné pravidlá
pre certifikáciu výrobkov, pričom sa nejedná len o l'ahkú nedbalost'alebo malý priestupok;

3'3.8 nápravne opatrenia a/alebo pozastavenie certifikácie nemaliŽiadny Účinok;

3.3'9 drŽitel'certifikátu poŽiada o zrušenie alebo odstÚpi od dohody;

3.4 TSÚ nezodpovedá klientovi (drŽitel'ovi certifikátu) za Škody vzniknuté neudelením, odobratím,
pozastavením, či skončenĺm platnosti certifikátu.

4. POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSTI

4.1 Povinnosti a zodpovednosti certifikačného orgánu

4.1.1 cocv TSU bude v rámci svojich postupov dodrŽovat' poŽiadavky vyplývajÚce z platnej

legislatívy.

4.t.2 cocv lSÚ bude so vŠetkými informáciami o výrobkoch a organizácii Žĺadatel'a zaobchádzať
ako s dÔvernými a vyuŽije ich len k dohodnutemu Účelu. Klient mÔŽe cocv TSÚ
tejto povinnosti mlčanlivosti zbavit'.

4.'l.3 Dodané podklady nebudÚ odovzdávané tretím osobám pokial' to nevyŽaduje zákon
alebo sÚdny, vládny alebo iný regulačný orgán.

4.1.4 Ručenie cocv TSU voči klientovi - drŽitel'ovi certifikátu, alebo tretej osobe je dane v súlade
so slovenským právom.

4.1.5 cocv TSU je povinný v rámci svojich moŽností dohliadat' na správne pouŽívanie certifikácie
pre reklamné účely drŽitel'a certifĺkátu.

4'1.6 cocv TSU udrŽuje aktuálnu databázu certifikovaných výrobkov a na poŽiadanie poskytuje
informáciu o platnosti certifikátu a pravosti certifikátov.

4.',1.7

a

a

cocv TSU informuje drŽitel'a svojich certifikátov i širokÚ verejnost' o všetkých zmenách,
ktoré chce uskutočnit' vo svojich poŽiadavkách na certifikáciu výrobkov. lnformovanosť
je zaistená prostrednĺctvom:
písomného oznámenia zmien
stránky TSU PieŠťany, Š.p. na internete

4.2 Povinnosti a zodpovednost'klienta - držitel'a ceŕifikátu

4.2.1 Klient musí zabezpečit' vhodnou formou kontroly (napr. vnÚtropodniková kontrola výrobku
alebo výrobného procesu), Že vlastnosti výrobku potvrdené V procese
certifĺkácie/posudzovania zhody sú následne udrŽované a Že sú implementované zmeny
oznámené certifikačným orgánom' Záznamy z vnútropodnikovej kontroly musia byť
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poskytnuté na poŽiadanie COCV TSU. Klient musí tieho záznamy archivovat' po dobu
10 rokov.

4.2.2 Klient musí vykonat'všetky potrebné opatrenia, aby umoŽnil certifikačnému orgánu vykonanie
hodnotenia, dozoru, posudzovanie dokumentácie a záznamov a prístup k danému zariadeniu,
miestu' pracovníkom a subdodávatel'om klienta.

4.2.3 DrŽitel' certifikátu je plne zodpovedný za prĺpustne pouŽitie certifikátu, správ a skúšobných
protokolov.

4.2.4 Klient sa mÔŽe odvolávat'na certiÍikáciu len v súlade s rozsahom certifikácie.

4.2.5 Klient nesmie pouŽit' certifikáciu výrobku takým spÔsobom, ktorý by poškodil povest' CocV
TSU a TSU Piešťany, Š p. - autorizovanej/notifikovanej osoby a nesmie urobit' Žiadne
vyhlásenie týkajÚce sa certifikácie výrobku, ktore by certifikačný orgán mohol povaŽovat'
za zavádza1Úce alebo neoprávnené.

4.2.6 Po skončení alebo pozastavení platnosti certifikátu alebo odobratí certifikátu klient musí
prestat' pouŽívat' vŠetky reklamné materiály, ktore obsahujú akúkol'vek zmienku o certifikácii
a prijme opatrenia poŽadované certifikačným orgánom.

4.2.7 Klient mÔŽe reprodukovat' a poskytovat' kopie certifikačných dokumentov len v ich plnom
rozsahu.

4.2.8 Klient musí uchovávat' záznamy o vŠetkých st'aŽnostiach, ktoré sa týkajú zhody výrobku
s certifikačnými poŽiadavkami počas platnosti certifikátu a tieto záznamy na poŽiadanie
poskytnút'certifikačnému orgánu. Klient musí prijat' primerane nápravné opatrenia vo vzt'ahu
k takýmto st'aŽnostiam a dokumentovat' vykonané činnosti. Po skončení platnosti certifikátu
musia byt'záznamy archivované po dobu 10 rokov a musia byt'certifikačnému orgánu
na poŽiadanie sprĺstupnené.

4.2.9 Klient umoŽní zástupcom akreditačných a prísluŠných regulačných orgánov zúčastnit'
sa auditov/inŠpekcii na mieste ako pozorovatelia za Účelom posúdenia/kontroly činnosti cocv
TSU alebo TSU PieŠťany, Š.p. - autorizovanej/ notifikovanej osoby.

5. sŤnŽruosTl A oDVoLANlA (oPRAVNE PRoSTRIEDKY)

5.1 Klient mÔŽe podat' odvolanie proti výsledku certifikačneho procesu/prijatemu rozhodnutiu
a podat'st'aŽnost' na činnosti a postupy cocv TSU. odvolanie a st'aŽnost' musí klient podat'
písomne, s odÔvodnením a dÔkazmi.

5.2 o odvolaní a st'aŽnosti rozhoduje vedúci cocv TSU. V prípade, Že klient nesÚhlasí
s vybavením odvolania alebo st'aŽnosti, bude toto odvolanie alebo st'aŽnost' predloŽené
zvláŠtnej komisii zriadenej generálnym riaditeľom TSU.

5.3 Aby sa zabezpečilo, Že neexistuje Žiadny konflikt záujmov, nesmú sa pracovníci,
ktorí sa zúčastnili certifikačných činnostĺ sÚvisiacich so st'aŽnost'ou alebo odvolaním, podiel'at'
na preskÚmaníalebo schválení uznesenia alebo rozhodnutia o st'aŽnosti alebo odvolaní.

BliŽšie podmienky sú uvedené v riadiacej dokumentácii cocv TSU, ktorá je sprÍstupnená
k nahliadnutiu ktorejkol'vek zainteresovanej strane u vedÚceho cocv.

5.4
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6.4

6' VÝzNAM, PRAuDLÁ A PoDMlENKY PouŽívnruln zNAČlEK zHoDY

PoUŽĺVANlE lDENTIFlKAČNEHo Čísn NoTlFlKoVANEJ osoBY TsU PlEŠŤANY, š. p.

TSI] Piešt'any, š.p. je Notifikovaný osoba s identifikačným čístom 1299

6.1 ldentifikaČne Číslo 1299 sa pouŽĺva so značkou CE. oprávnenie pouŽívat'toto identĺfikačne
Číslo sa udel'uje výlučne výrobcovi alebo jeho autorizovanému zástupcovi
(d'alej len 

''drŽitel"'). oprávnenie sa udel'uje certifikátom.

6.2 Značka CE spolu sidentifikačným číslom notifikovanej osoby'1299 musí byt'uvádzaná
v sÚlade s prĺslušným predpisom EU (Smernica EU, Nariadenie Europskeho Parlamentu
a Rady EU a pod.) a len na výrobkoch, na ktoré sa vzt'ahuje certifikát oprávňujÚci pouŽit'

identifikačne číslo 1299 spolu so značkou CE.

6.3 DrŽiteľ nesmie pouŽĺvat' identifikačne číslo 1299 na výrobkoch, u ktorých bol certifikát
odobraný alebo jeho platnost' expirovala. ldentifikačne čĺslo 1299 nesmie byt' pouŽĺvané
ani po dobu pozastavenia platnosti certifikátu.

DrŽitel'nesmie pouŽit'identifikačne číslo 1299 spÔsobom, ktorý by notifikovaná osoba mohla
povaŽovat' za zav ádzajúci alebo neoprávnený.

6.5 DrŽitel'nesmie previest'oprávnenie pouŽit'identifikačne číslo 1299 na inÚ právnickú osobu.

6.6 V prÍpade zistenia neoprávnenéholzavádzajÚceho pouŽitia alebo zneuŽitia
identifikačneho čísla 1299 alebo certifikátu udel'ujÚceho oprávnenie na pouŽívanie
tohto čĺsla TSU PieŠt'any, š.p.- Notifikovaná osoba 1299 prijme opatrenia,
ktorými podl'a stupňa závaŽnosti mÔŽu byt':

pĺsomné upozornenie drŽitel'a s vyŽiadaním okamŽitých nápravných opatrení
a upozornením, Že neuskutočnenie nápravy, príp. opakované nesprávne/zavádzajÚce
pouŽitie alebo zneuŽitie identifikačného čĺsla notifikovanej osoby alebo ES/EU certifikátu bude
mat' za následok odobratie certifikátu alebo pozastavenia platnosti certifikátu

odobranie certifikátu

zverejnen ie previnenia

v prípade potreby d'alŠie právne opatrenia

a

7. zÁveneČNEUSTANoVENIA

7,1 Tieto VŠeobecné pravidlá mÔŽu byt' neoddelitel'nou súčast'ou zmluvy uzatvorenej medzi TSU
a klientom alebo potvrdenia Žiadosti. Podpisom zmĺuvy alebo potvrdenĺm Žiadosti sa stávajú
tieto VŠeobecné pravidlá záväznými a vynÚtitel'nými pre zmluvné strany.

7.2 VŠeobecne pravidlá ostávajÚ platne po celý čas trvania zmluvného vzt'ahu a po dobu
platnosti vydaných certifikátov'

7.3 Zmluvné dojednania alebo podmienky uvedené v potvrdení Žiadosti majú prednost'
pred znením týchto VŠeobecných pravidiel.

a

a

a

oCOPYRIGHT TSU PieŠt'any, Š'p vERZ|A 09/09/2019



ITSU. TEcHNIcKÝ srÚŠogľÝ Úsrnv eleŠŤRruv, s.p.
Krajinská cesta 2929/9

921 01 Piešt'any, Slovenská republika
Certifikačný orgán certifikuj úci výľobky

8. VSTUP VSEOBECNYCH PRAVIDIEL PRE CERTIFIKAC!U VYROBKOV
DO PLATNOSTI

Tieto Všeobecne pravidlá pre certifikáciu výrobkov sÚ platne a účinné od 1. januára 2014
(aktualizácia a doplnenie 09. 09. 2019)

Za TSU Piešt'any, š.p

E! TEcHNrctď
Úsĺnv š.

Krajinská
921 01
lng nko

vedÚci kačného orgánu
ujúceho výrobky

a

COPYRIGHT o TSU PieŠťany, Š.p vERZtA 09t09t2019


