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                                                Bratislavská metrologická spoločnosť  s.r.o. 

                                                             Trnavská  29,  900 27  Bernolákovo, Slovenská republika 

                                                      AUTORIZOVANÁ OSOBA SKTC-114 

                                                        NOTIFIKOVANÁ OSOBA NO 2394 

C E R T I F I K A Č N Ý   O R G Á N   V Ý R O B K O V 
C E R T I F I C A T I O N  B O D Y  O F  P R O D U C T S  

AKREDITOVANÉ PRACOVISKO 
Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika

 
 
Tel.:                                         +421 2 40 20 80 90  
E-mail:                      bms@bmsm.sk 
Bank account number:                 1814652651/0200 
IBAN:                     SK44 0200 0000 0018 1465 2651 
Company registration number:    35 878 321 
VATIN:                     2021800385 
VAT ID:                              SK2021800385 
Obchodný register: Okresný súd Bratislava 1,Odd.Sro, vl. č. 30939/ B 
Commercial Register: District Court  Bratislava 1, Section s.r.o.  (private limited companies), Entry No 30939/ B 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vyplní Certifikačný orgán výrobkov (to be filled by Certification Body of products) 

Registr. číslo 
Registr. number 

Zo dňa 
Date 

Prílohy žiadosti 
Attachments to application 

Číslo žiadosti- zmluvy Number of application 
 
Žiadosť preskúmal /………………     /dňa    ………………. /podpis ………………….. 
Application examined and accepted on/ date /Signature 

Reg. No. 515/P-047 
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ŽIADOSŤ VÝROBCU/DOVOZCU O POSÚDENIE ZHODY VÝROBKU/  
    ZMLUVA UZAVRETÁ PODĽA § 591 A NASLEDUJÚCICH OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA 

APPLICATION OF MANUFACTURER/ IMPORTER CONFORMITY ASSESSMENT OF INSTRUMENT/ 
              
v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a rady 2014/32/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov 
týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na trhu, podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu, 
Prílohou č.1 k Nariadeniu vlády SR č.145//2016 Z. z. ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY, Prílohou č. 2 k Nariadeniu vlády SR č. 145/2016 Z. z. 
POSTUPY POSUDZOVANIA ZHODY, Modul F: Zhoda s typom založená na overení výrobku, Prílohou č. 3 k Nariadeniu vlády SR č. 
145/2016 Z. z. VODOMERY (MI-001) / Prílohou č.6 k Nariadeniu vlády SR č. 145/2016 Z. z. MERAČE TEPLA (MI-004) 

ZMLUVNÉ STRANY 
CONTRACTUAL PARTIES 

       1. Žiadateľ Applicant a and  2.Vykonávateľ schémy Scheme executor 

 

APPLICANT  

Obchodné meno Business name  

IČO  
Company registration 
number 

 

DIČ VATIN  

IČ DPH VAT ID  

Adresa/Sídlo Address/Seat  
Telefón Telephone  

Fax  
Štatutárny zástupca  
Statutory representative 

 Tel./fax  

Vybavuje Administered by  
Tel./fax  
mobil Mobile phone  
Email   

Bankové spojenie Bank contact  
Č. účtu 
Bank account number 

 

Ak nie je Žiadateľ výrobcom meradla, predloží Vykonávateľovi splnomocnenie 
podpísané výrobcom. 

Je žiadateľ výrobcom meradla? 
Is applicant the manufacturer of the meter 

 áno / yes  nie / no 
 splnomocnenie / mandate 

Žiadateľ o posúdenie zhody meradla s certifikátom EU skúšky typu podaním tejto žiadosti záväzne prehlasuje notifikovanej osobe v mene 
výrobcu, že meradlo podľa tejto žiadosti a zmluvy je v zhode so schváleným certifikátom EU skúšky typu, uvedenom v tejto žiadosti a zmluve. 

 

PREDMET ZMLUVY  

ÚČEL ŽIADOSTI   

Certifikácia výrobku , posudzovanie zhody výrobku podľa Nariadenia vlády SR č.145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu, Prílohy 
č.2 k Nariadeniu vlády SR č.145/2016 Z. z. Postupy posudzovania zhody, časť MODUL F: Zhoda s typom založená na overení výrobku: 

 
Kategória Výrobky hmotné 

Názov výrobku/ov  VODOMERY  
 

Kategória Výrobky hmotné 

Názov výrobku/ov  MERAČE TEPLA 

 
Overenie zhody preskúmaním a skúšaním každého 
meradla  Štatistické overenie zhody 

TYP MERADLA   

ČÍSLO CERTIFIKÁTU EU SKÚŠKY 
TYPU 

 

VÝROBNÉ ČÍSLO/ČÍSLA    

*(v prípade dávky Príloha so zoznamom 
výrobných čísel) 

 

MERACÍ ROZSAH  

MIESTO VYKONANIA SKÚŠKY 
SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM  
CERTIFIKAČNÉHO ORGÁNU VÝROBKOV

  

Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika   

POŽADOVANÝ TERMÍN   
 

 
ZMLUVNÉ PODMIENKY TERMS AND CONDITIONS 

CENA, FAKTURÁCIA, DOHODA O SANKCIÁCH A INÉ DOJEDNANIA PRICE, INVOICING, CONTRACT PENALTIES AND 

OTHER ARRANGEMENTS  
1 Tento dokument je žiadosť o posúdenie zhody meradla a zároveň návrh zmluvy/zmluva na vykonanie činností 

spojených s posúdením zhody, výkonom skúšok, s vydaním rozhodnutia o certifikácii a certifikátu o zhode (v prípade 
kladného rozhodnutia o certifikácii). 

2 Žiadateľ súhlasí s požiadavkami na certifikáciu a dodá akékoľvek informácie potrebné na hodnotenie výrobkov. 
3 Dohodnutá cena za posúdenie zhody je stanovená podľa cenníka  platného v čase realizácie predmetu zmluvy. Ceny za 

certifikáciu meradla sú celkové ceny za certifikačnú činnosť vrátane ceny za interné dodávky skúšok v Skúšobnom 
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Dátum  Date:                          Dátum  Date 
 
....................................................................                                                                           ............................................................................... 
 
   pečiatka, meno a podpis objednávateľa                                                                                 pečiatka, meno a podpis vykonávateľa 
stamp, name and signature of the customer       stamp, name and signature of the executor 

laboratóriu Certifikačného orgánu výrobkov. 

4 
Záväzok Certifikačného orgánu výrobkov vykonať certifikáciu výrobku sa považuje za splnený dňom vydania 
rozhodnutia o certifikácii v zmysle tejto zmluvy. 
Vykonávateľ vystaví a zašle žiadateľovi faktúru do 15 dní od vydania rozhodnutia o certifikácii, ktorej splatnosť je 15 
kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Za splnenie si záväzku Žiadateľa na zaplatenie odplaty sa považuje jej 
zaplatenie riadne a včas a to tak, že bude pripísaná na účet Vykonávateľa. 

5 Certifikačný orgán výrobkov je oprávnený jednostranne písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak Žiadateľ riadne a 
včas neuposlúchne jeho výzvy na predloženie meradla a/alebo relevantných podkladov. Žiadateľovi na sídlo Žiadateľa. V 
prípade odstúpenia podľa tohto článku má Certifikačný orgán výrobkov právo na úhradu všetkých svojich nákladov, ktoré mu 
vznikli pri certifikácii výrobku k momentu odstúpenia od zmluvy. 

6 
Ak žiadateľ neuhradí konečnú faktúru v lehote jej splatnosti, zaplatí Certifikačnému orgánu výrobkov úrok z omeškania 
vo výške 0,05% z fakturovanej sumy, a to za každý aj začatý deň omeškania. 

7 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpísaním obidvoma zmluvnými stranami. 
8 Žiadateľ záväzne prehlasuje, že  

-     bude vždy spĺňať certifikačné požiadavky vrátane implementovaných príslušných zmien požiadaviek na certifikáciu        
      podľa Nariadenia vlády SR č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu, ako aj špecifikované požiadavky             
      Certifikačného orgánu výrobkov; 
-     dodrží ustanovenia programu certifikácie, stanoveného Certifikačným orgánom výrobkov; 
-     umožní pre účely certifikácie preštudovanie potrebnej dokumentácie;  
-     bude uplatňovať nároky, ktoré sa týkajú certifikácie, iba v rozsahu, pre ktorý bola certifikácia  udelená; 
-     nebude používať udelenú certifikáciu spôsobom, ktorý by mohol ohroziť povesť Certifikačného orgánu výrobkov; 
-  neučiní žiadne vyjadrenia, ktoré by mohol Certifikačný orgán výrobkov  považovať za zavádzajúce alebo 

neoprávnené; 
-     pri pozastavení nebo zrušení certifikácie prestane používať akýkoľvek propagačný materiál, obsahujúci akýkoľvek        
       odkaz na certifikáciu; 
-     bude využívať certifikáciu iba k vyjadreniu toho, že certifikované meradlo je v zhode so špecifikovanými   
      legislatívnymi dokumenty a normami; 
-     zabezpečí, aby certifikačná dokumentácia alebo identifikačné číslo notifikovanej osoby alebo značky zhody alebo              
      akreditačná značka Certifikačného orgánu výrobkov neboli používané zavádzajúcim spôsobom;  
-     vyhovie požiadavkám Certifikačného orgánu výrobkov pri odkazovaní na udelenú certifikáciu v informačných   
      prostriedkoch, v dokumentoch, brožúrach alebo v reklame; 
-     bude viesť záznamy o všetkých známych sťažnostiach, ktoré sa týkajú certifikácie a na vyžiadanie ich poskytnúť   
      Certifikačnému orgánu výrobkov; 
-     prijme vhodné opatrenia  pre riešenie sťažností a všetkých nedostatkov meradiel, ktoré majú vplyv na zhodu   
      s požiadavkami, uvedenými v príslušných dokumentoch a bude prijaté opatrenia dokumentovať;  
-     je si vedomý zodpovednosti za zabezpečenie, že meradlá trvale spĺňajú požiadavky, na ktorých je založená ich   
      certifikácia; 
-     preberá plnú zodpovednosť za prípadnú škodu vzniknutú Certifikačnému orgánu výrobkov poskytnutím 
       nepravdivých a zavádzajúcich informácii, podkladov a pod. 

9 Podpísaním tejto žiadosti / zmluvy žiadateľ/účastník zmluvy vyhlasuje, že: 
-    informácie uvedené v žiadosti sú  pravdivé a o posúdenie zhody výrobku som nepožiadal inú notifikovanú osobu; 
-    súhlasí s požiadavkami na posudzovanie zhody podľa Nariadenia vlády SR č.145//2016 Z. z. o sprístupňovaní   
     meradiel na trhu a zaväzuje sa na hodnotenie výrobku, ktorý sa má posudzovať, poskytnúť Certifikačnému orgánu   
     výrobkov všetky potrebné informácie, certifikát EU skúšky typu a výrobok.   

10 Ak nie je Žiadateľ výrobcom meradla, Žiadateľ sa zaväzuje predložiť Vykonávateľovi splnomocnenie od výrobcu na 
konanie vo veciach posudzovania zhody pre dané meradlo, ktoré obsahuje minimálne: 
-     jednoznačnú identifikáciu splnomocnenca a splnomocniteľa (výrobcu); 
-     predmet splnomocnenia (typ meradla); 
-     príslušný certifikát EU skúšky typu výrobku alebo odkaz na miesto uloženia príslušného certifikátu EU skúšky typu; 
-     dátum a podpis štatutárneho zástupcu výrobcu/ splnomocnenca výrobcu 
-     výpis z obchodného registra alebo odkaz na verejnú databázu registrovaných obchodných subjektov, v ktorom je   
      výrobca a splnomocnenec registrovaný; 

11 Vykonávateľ je povinný vykonať certifikáciu meradla nestranným spôsobom v súlade s príslušnými právnymi predpismi 
a svojimi pracovnými postupmi. 

12 Dôvernosť informácií je zabezpečená v zmysle STN EN ISO/IEC 17025 a STN EN ISO/IEC 17065. 
13 Prípadné sťažnosti, námietky alebo odvolania sa evidujú a bez odkladov riešia postupom podľa Príručky kvality 

Certifikačného orgánu výrobkov a Smernice Sťažnosti a odvolania. Sťažnosti, námietky alebo odvolania je možné podať 
písomne alebo ústne u vedúceho Certifikačného orgánu výrobkov. 

14 V prípade štatictického overenia zhody sa podrobnosti doplnia v Dodatku zmluvy. 


