SILMOS-Q s.r.o.
AUTORIZOVANÁ OSOBA 254
Křižíkova 70, 612 00 Brno
IČ: 26918927, DIČ: CZ26918927
+ 541 633 291
e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

ŽÁDOST
o výkon činnosti autorizované osoby podle § 6 odst. 1 a 2 NV č. 163/2002 Sb.
ve znění 312/2005 Sb. a 215/2016 Sb.
o výkon činnosti autorizované osoby podle § 5 odst. 1 a 2 NV č. 163/2002 Sb.
ve znění 312/2005 Sb. a 215/2016 Sb.

Číslo žádosti:
Žadatel nevyplňuje!

Název a sídlo
žadatele
PSČ:
IČ/DIČ:

Banka
Číslo účtu
Titul:
Statutární
zástupce žadatele

Jméno:

Příjmení:

Jméno:

Příjmení:

Funkce:

Kontaktní
pracovník
Telefon
Fax
E-mail
Výrobce
(vyplňuje pouze
dovozce)
Telefon
Fax
E-mail

Titul:

Výrobna

Telefon
Fax
E-mail
Výrobek
Asfaltové směsi
Litý asfalt
Jiný dále specifikovaný výrobek:

Určené použití výrobku ve stavbě

Technická specifikace:
ČSN 73 6121
ČSN 73 6122
ČSN EN 12 970
ČSN EN 13 108-8
Jiná dále specifikovaná technická dokumentace:

Certifikát systému managementu kvality:
Ano (datum platnosti:

)

Ne (přílohou žádosti je popis systému řízení výroby)

Požadavky na technickou dokumentaci (dle § 4 NV) a další dokumenty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

výpis z obchodního rejstříku
podrobný popis výrobku a vymezení způsobu použití ve stavbě
u dovážených výrobků identifikační údaje o jejich výrobci
odkaz na harmonizované nebo určené normy nebo STO, které budou využity pro
posuzování shody
technologický postup pro výrobu výrobku
upozornění na nebezpečí nebo omezení použitelnosti výrobku (návody musí být
v českém jazyce)
výsledky průkazních zkoušek
zkušební protokoly (vlastní kontrola výrobce/dovozce)

Prohlášení žadatele:
1. Rozsah technické dokumentace je v souladu s § 4 NV č. 163/2002 Sb. ve znění
312/2005 Sb. a 215/2016 Sb.
2. Žadatel prohlašuje, že posouzení shody výrobku nedohodl s jinou autorizovanou osobou.

V .................................................dne..................................

................................................................
jméno, funkce a podpis žadatele
(razítko žadatele)

Přezkoumání žádosti:
Žádost a přiložená dokumentace splňují stanovené požadavky.
Žádost a přiložená dokumentace nesplňují stanovené požadavky a žadatel byl vyzván
k jejich doplnění.
Přezkoumal:

ředitel AO:

dne:

Doplněné podklady byly předány dne:
Přezkoumal:

ředitel AO:

dne:

