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Žádost o posouzení vlastností výrobků
tj. otopných těles pro použití v otopných systémech v budovách (skupina č. 27 dle přílohy IV nařízení, tj. Zařízení
pro vytápění vnitřních prostor) podle nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady č. 305/2011 o požadavcích na
stavební výrobky (dále jen „CPR“) v aktuálním znění systémem 3, kdy výrobce provádí řízení výroby a laboratoř
posuzuje vlastnosti na základě zkoušky (na základě odběru vzorků provedeného výrobcem), výpočtu, tabulkových
hodnot nebo popisné dokumentace stavebního výrobku a to podle harmonizované normy EN 442-1: 2014 v aktuálním
znění.
A. Objednatel
Název
Sídlo
Statutární orgán
Kontakní osoba
Č. účtu, banka
Vztah k výrobku

IČO

DIČ

Zplnomoc. zástupce výrobce musí přiložit relevantní plnou moc jako průkaz o smlouvě o zastoupení

B. Výrobce
Název
Sídlo
Výrobna
Reg.ochr.známka
C. Výrobky - otopná tělesa pro použití v budovách
Název typu

Druh otopného tělesa*

1
2
3
4
5
6
7
8

Název typu

Druh otop. tělesa*

9
10
11
12
13
14
15
16
Např. otopná tělesa článková, desková, s vodorovným prouděním (trubková koupelnová), konvektory samotížné nástěnné, samostojné, jiná

D. Prohlášení objednatele
Objednatel byl laboratoří informován dostatečně o postupu při posuzování včetně stručné informace o jeho základních
povinnostech a právech při osobní schůzce, při telefonním rozhovoru nebo emailovou konverzací. Objednatel si přečetl
a rozumí poučení uvedenému na zadní straně této žádosti a podpisem podává žádost.
Objednatel nezadal posouzení vlastností výrobků dle odst C. u jiné organizace a pokud tak v budoucnu učiní, neučiní to
po uzavření smlouvy s laboratoří, a bude o tom faktu laboratoř bez zbytečného prodlení informovat.
Objednatel přikládá
V …..…………

příloh tj.

dne ……...…………

listů dle seznamu na druhé straně této žádosti.
………………………………………………
(podpis žadatele)

Tato žádost zaregistrována laboratoří pod číslem
Prosíme nevyplňovat tento oddíl.

dne

ved.l.
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E. Ostatní
Objednatel požaduje z posuzování vyjmout následující charakteristiky/vlastnosti:

Ofertu vypracovat v češtině nebo

v angličtině

F. Seznam přiložené dokumentace
Název dokumentu

listů

originál, kopie, elektronicky

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

G. Poučení
Posuzovat je možno jen výrobky, na které se vztahuje harmonizovaná norma ČSN EN 442-1: 2015, to
znamená nikoliv např. zařízení se zabudovaným zdorem tepla, otopná tělesa s ventilátorem, konvektory s
ventilátorem nebo podlahové konvektory.
Podání žádosti je předsmluvním jednáním dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.
Laboratoř postupuje nestraně, nezávisle a nediskriminativně; přitom si vyhrazuje právo nepodat ofertu.
Laboratoř v souvislostí s Žádostí o posouzení výrobků zachová mlčenlivost, důvěrnost informací a práva
průmyslového a jiného duševního vlastnictví objednatele a výrobce.
Laboratoř zpracovává osobní údaje z této žádosti za účelem (i) uzavření smlouvy a (ii) své právní ochrany.

