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CIMTO, s.r.o. – dceřiná společnost Centra dopravního výzkumu, v. v. i.
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VYPLŇUJE CIMTO:
Č. Smlouvy o dílo:

Došlo dne:

ŽÁDOST O CERTIFIKACI
I. Žadatel (výrobce* – dovozce*)
Registrovaný název žadatele

IČO :
DIČ :

Adresa:

Bankovní spojení:
Statutární zástupce organizace:

Telefon:
Fax:
E-mail:

Pracovník pověřený k jednání s CIMTO, s.r.o.:

Telefon:
Fax:
E-mail:

II. Výrobek – závazné prohlášení o obalu
Název výrobku:

Konstrukční typ:

Výkres číslo:

Technický popis obalu: (materiály, rozměry, uzávěry, vnitřní obaly, uzavírání, zpevňování)

* nehodící se škrtněte
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Hmotnost:
Netto:
Tara:
Brutto:
ČSN, ČSN EN, ISO, PN a jiné tech. normy a předpisy respektované při konstrukci a
výrobě:

Certifikace pro přepravní řetězce:
Tuzemská
Evropský
Mimoevropský
Zámoří*
Tuzemská
nevratná*
kontinent*
kontinent*
vratná*
Certifikace pro balení a přepravu nebezpečného zboží:
Kód obalu:
I. obalová sk.*
II. obalová sk.*
III. obalová sk.*
RTDG *
ADR *
RID *
IMDG-Code *
IATA *
Výrobce obalu: (v případě, že žadatel je dovozce)

Předložená dokumentace:
Technický popis, výkresy, podnikové normy
Katalogy, prospekty
Certifikát systému jakosti výrobce
Protokoly o provedených zkouškách (např. Cobb 1800)
Poznámky:

ano
ano
ano
ano

-

ne*
ne*
ne*
ne*

* nehodící se škrtněte

Žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v žádosti, v její příloze a přiložené dokumentaci jsou
úplné a správné a zavazuje se, že vyhoví všem požadavkům na certifikaci a předloží
všechny informace nezbytné pro hodnocení výše uvedeného výrobku, který má být
certifikován.
Dále se žadatel zavazuje, že uvede v příloze této žádosti rozsah požadované certifikace, tj.
certifikační systém a normy, pokud jsou mu známy.

Adresa pro zasílání vzorků:
CIMTO, s.r.o., Olbrachtova 1740, 666 03 Tišnov
Dne:
Za CIMTO, s.r.o. přezkoumal:
Dne:
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