PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s.
Kopčianska 14, 851 01 Bratislava

Certifikačný orgán systémov kvality

Žiadosť o certifikáciu systému kvality podľa technických požiadaviek
STN EN ISO 9001 a STN EN ISO 3834-2,3,4,
resp. STN EN ISO 9001*/
č.:

/

S

K

-

1. Identifikačné údaje žiadateľa:

Názov organizácie :
Adresa organizácie :
Zodpovedná osoba žiadateľa :
Zmocnenec pre kvalitu žiadateľa :
Telefón :

Fax :

IČO :

DRČ :

E-mail :
Bankové spojenie :
2. Predmet požadovanej certifikácie:
Navrhovanie, projekcia, výroba konštrukcií a iných výrobkov, školenie, obchodná činnosť, poradenská a iná
činnosť (doplniť) :

Celkový počet pracovníkov organizácie, ktorá má byť certifikovaná

, z toho počet pracovníkov, ktorí

sa zaoberajú zváraním
3. Špecifikácia certifikácie :
Žiadame o certifikáciu systémov kvality podľa:
*/

STN EN ISO 9001:2016

*/

STN EN ISO 9001:2016 a STN EN ISO 3834-2:2006

*/

STN EN ISO 9001:2016 a STN EN ISO 3834-3:2006

*/

STN EN ISO 9001:2016 a STN EN ISO 3834-4:2006

Požadovaný termín certifikácie žiadateľa :
*/ nehodiace sa prečiarknite
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4. Pracovníci žiadateľa s kvalifikáciou súvisiacou so zabezpečením riadenia kvality: koordinácia
zvárania (EN ISO 14731), NDT pracovníci (EN ISO 9712) a iní:
Meno, priezvisko, titul

Kvalifikácia

Doba praxe

Funkčné zaradenie

5. Certifikácie vydané inými organizáciami / orgánmi
(vyplňujú hlavne žiadatelia o certifikáciu systémov kvality pri zváraní podľa požiadaviek ISO 9001:2015
a ISO 3834-2,3,4:2005):
Typ certifikácie

Certifikačný orgán

Dátum vydania

Dátum platnosti

6. Zoznam použitých aplikačných noriem, predpisov a špecifikácií:

7. Používané základné materiály a rozsahy hrúbok:
Druh materiálu

*/ nehodiace sa prečiarknite

Druh materiálu

Rozsah rozmerov
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8. Používané technológie a ďalšie procesy súvisiace s činnosťou žiadateľa:
Technológia zvárania

Príbuzné procesy

9. Maximálna hmotnosť a veľkosť výrobkov, ktoré organizácia vyrába:
Výrobok

Maximálna hmotnosť

Maximálna veľkosť

10. Druh výroby:
Jednotlivé výrobky

Hromadná výroba

11. Použitie tepelného spracovania po zváraní:
Áno

Nie

12. Hlavné druhy zariadení súvisiace s oblasťou certifikácie:
Počet

Typ a výkonové údaje

Druh zariadenia

13. Typy produkcie (hlavné výrobky):

14. Hlavné dodávateľské oblasti:

*/ nehodiace sa prečiarknite
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15. Činnosti bežne subkontrahované:

16. Organizácia a register postupov koordinácie zvárania:

17. Boli poskytnuté konzultácie k systému manažérstva, ktorý sa má certifikovať a ak áno, kým:

18. Zmennosť výroby:
jednozmenná

viaczmenná

Prehlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a úplne.

V

dňa
podpis a pečiatka žiadateľa

*/ nehodiace sa prečiarknite
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