Evidenčné číslo žiadosti:

Došlo dňa :
Tel.: 02/602 94 600, 02/602 94 492 Prijaté dňa :
Fax : 02/654 29 592

ŽIADOSŤ O UZ A IE CERTIFIKOVA ÉHO REFERE Č ÉHO
MATERIÁLU
v zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 142 / 2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
A1.

Žiadateľ (výrobca, dovozca, užívateľ)

Obchodné meno:

IČO:

Adresa:
Tel.:
E-mail:
Súhlas so zasielaním
informácií:

Štatutárny zástupca (meno, funkcia):

A2.

 Áno
 Nie
Údaje o zahraničnom výrobcovi (vyplní sa, ak žiadosť podáva dovozca resp. užívateľ)

Obchodné meno:

Krajina pôvodu:

Adresa:
A3.
Údaje o certifikovanom referenčnom materiále
Identifikačný údaj certifikátu :
Certifikujúci orgán:

Druh materiálu:

Šarža:
Balenie (veľkosť jednotky):

Poznámky :

Dátum:
Štatutárny zástupca žiadateľa: (meno a podpis)

Pečiatka žiadateľa
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Ďalšie doplňujúce údaje
B1.

Povinnosti žiadateľa.

a) Dodať certifikát RM resp. kópiu, ktorý je potrebný pre uznanie certifikovaného referenčného materiálu
vyrobeného v zahraničí v slovenskom alebo v anglickom jazyku v zmysle vyhlášky č. 210 Z. z.
91/2000 ÚNMS SR o meradlách a metrologickej kontrole:
b) Uhradiť poplatok za posudzovanie v stanovenej výške .
c) V prípade nejednoznačnosti údajov v certifikáte RM môže SMU požadovať od žiadateľa doplňujúce
informácie napr. správu o príprave a certifikácii RM.
B2.

Zoznam príloh
Príloha č.

ázov dokumentu

Dátum (rok)
vydania

Inštitúcia, ktorá
doklad vydala

Dátum:
Meno a podpis zástupcu žiadateľa:

B3.

Preverenie podkladov

Stanovisko zástupcu SMU:

podklady postačujúce
vyžiadať doplnenie nasledovných podkladov:

Dátum:
Meno a podpis :
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Poznámky k vyplneniu žiadosti:
Žiadosť sa vyplňuje osobitne pre každý druh certifikovaného referenčného materiálu.
Žiadosť a súvisiace písomnosti sa vyhotovujú v štátnom jazyku.
Ak CRM , ktorého uznanie sa požaduje, je uvedený v databáze CMC v zmysle MRA
vydaných a schválených BIPM (prístupné na adresa web ), žiadateľ uvedie túto skutočnosť vo svojej
žiadosti. Takýto CRM nepodlieha posudzovaniu a rozhodnutie o jeho uznaní sa vydáva bezodplatne.
Posudzovanie bude začaté až po predložení kompletných podkladov potrebných na uznanie
certifikovaného referenčného materiálu v SR.
Ak podklady nebudú v uvedenej lehote doplnené, resp. nebude na základe dohody stanovený
náhradný termín, bude žiadosť považovaná za bezpredmetnú a vrátená späť.

.
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