TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, š. p.
CERTITECH- certifikačný orgán systémov manažérstva
Krajinská cesta 2929/9
921 01 Piešťany, Slovenská republika

ŽIADOSŤ O CERTIFIKÁCIU SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY
podľa:

EN ISO 9001:2015

EN ISO 13485:2016

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, š. p.
CERTITECH- certifikačný orgán systémov manažérstva
Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
IČO:
00057380
IČ DPH:
SK2020395410
DIČ:
2020395410
Bankové spojenie: číslo účtu 6000-212/0200 VÚB Trnava
Telefón:
+ 421 33 7957 213
Fax:
+ 421 33 7723 716
E-mail:
certitech@tsu.sk

Vyplní CERTITECH
Došlo dňa:
Číslo prihlášky:
Číslo úlohy:
Podpis:

KLIENT :
So sídlom :
Bankové spojenie :
IBAN:
IČO:

číslo účtu :
SWIFT:
DIČ:

Kontaktné osoby, meno a priezvisko, funkcia:
tel./fax:
e-mail:

IČ DPH:

www:

mobil:

Počet pracovníkov:
Zmennosť:
Výrobný program:
Organizačné jednotky a ich adresy, ak nie sú v sídle organizácie :
1.
Dokument, ktorým je stanovená právna subjektivita klienta:

Vyplnil: (zodpovedný za SM):
(meno, priezvisko a titul)

Pečiatka organizácie

:

Dňa:
Podpis: .......................................................
Schválil:
(meno, priezvisko a titul)
Dňa:
Podpis: .........................................................
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Externe zabezpečované procesy:

Požadovaný termín začatia prípravných prác:
Požadovaný termín záverečného auditu:
Klient žiada certifikovať systém manažérstva kvality podľa: /vyplní CERTITECH/
Položka:
NACE kód:
EA kód:
Technická oblasť ZP:
Názov činnosti:
c
Základná norma:
EN ISO 9001:2015
EN ISO13485:2016
Druh auditu:
Prvá etapa certifikačného auditu
Dozorný audit
Mimoriadny audit
Druhá etapa certifikačného auditu
Recertifikačný audit
Rozširujúci audit
Technická
Dĺžka trvania auditu (počet auditodní v súlade s MSA-CS/11):

dňa

Informácie týkajúce sa využívania konzultantov pri budovaní systému manažérstva:
Klient využil pri budovaní SM skúsenosti poradenskej organizácie (názov) a svoje poznatky
z predchádzajúceho zamestnania, kde bol zavedený systém manažérstva s porovnateľnými parametrami.
Platba a platobné podmienky:
Cena za vykonané práce bude stanovená v Zmluve o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
Povinnosť klienta:
- poskytnúť podklady potrebné k výkonu certifikácie
- predložiť dokumentáciu potrebnú k výkonu certifikácie v rozsahu požadovanom certifikačným orgánom
- zabezpečiť súčinnosť pri výkone certifikácie v rozsahu požadovanom certifikačným orgánom a viesť
záznamy o sťažnostiach
- postup certifikácie a požiadavky na certifikáciu sú zverejnené na internetovej stránke www.tsu.sk pod
názvom CERTITECH
Prehlásenie klienta:
Svojim podpisom prejavujem súhlas s požiadavkami certifikačnej spoločnosti na vykonanie
certifikačného auditu.
- Svojim podpisom deklarujem, že som sa oboznámil so Všeobecnými podmienkami – CERTITECH
uverejnené na webovej stránke www.tsu.sk, ich obsahu som porozumel a budem sa nimi riadiť.
-

Preskúmanie žiadosti vedúcim CERTITECH-u: /vyplní CERTITECH/
Výsledok:

Dátum:
Podpis: .........................................................
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