Вх. № ___________
"___"________________201 р.

Керівнику органу з оцінки відповідності
ДП „Харківстандартметрологія”
Величку В.А.
61002, м. Харків, вул.. Мироносицька, 36

ЗАЯВА
на проведення обліку декларації про відповідність
1.
(найменування організації (особи) уповноваженого представника, постачальника,
його адреса та телефон, код за ЄДРПОУ)

в особі
(ПІБ посадової особи, яка уповноважена підписувати декларацію від імені її видавця)

Просить провести реєстрацію Декларації про відповідність вимогам
(назва Технічних регламентів)

продукції :
(повна назва та позначення продукції, код за ДКПП (для вітчизняної продукції),
код за УКТ ЗЕД (не менше чотирьох цифр – для продукції іноземного виробництва)

яка виготовлена (ввозиться ) у вигляді партії в кількості:
(шт., документи, що підтверджують партію)

Продукція вироблена:
(найменування виробника продукції, його адреса та місце її виробництва,
код за ЄДРПОУ (для вітчизняного виробника)

Продукція відповідає вимогам:
(назви нормативних документів,
вимогам яких відповідає продукціїя)

Випробування продукції були проведені:
(найменування випробувальних лабораторій,
де проводились випробування продукції та номери протоколів випробувань)

Сертифікацію продукції було проведено:
(найменування призначеного органу)

Номери сертифікатів відповідності:
(номери сертифікатів відповідності , дата видачі, термін дії)

2. Декларант зобов’язується:
• Виконувати всі умови з декларування відповідності;
• Сплатити всі витрати за проведення експертизи документації;
• Забезпечувати стабільність показників (характеристик) продукції, що підтверджена
декларацією
3. Уповноваженим представником декларанта є
(найменування організації (особи) уповноваженого представника, постачальника,
його адреса та телефон, код за ЄДРПОУ)

4. Комплект документів, які є доказовою базою відповідності продукції вимогам
регламентів буде зберігатися:

Технічних

(Назва та адреса організації або особи (телефон))

5. Заявка про облік декларації щодо відповідності продукції вимогам інших Технічних регламентів,
які на неї поширюються, була направлена до
(найменування органу з оцінки відповідності, його адреса, телефон)

6. Замовник зобов’язується проставляти на кожній іграшці в партії національний знак відповідності

та ідентифікаційний номер призначеного органу
7. Підписувати декларацію має право
(посада, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи, телефон)

8. До заяви додаються:
• Загальний опис іграшок, достатній для їх однозначної ідентифікації;
• Інструкцію з експлуатації;
• Протоколи випробувань;
• Товарно-супроводжувальні документи та інші документи (за необхідності);
• Маркувальні таблички кожного типу (моделі), етикетки, написи на упаковці, паспорта
(виконані державною мовою відповідно до вимог «Закону про мови в Україні» та інше;
• Сертифікат походження продукції.

Керівник підприємства
( підпис )

(ініціали та прізвище)

( підпис )

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер
МП

«

»

20

р.

