BULGARKONTROLA S.A.
Notified Body, Identification № 1814
Registered address: Parchevich str. № 42, 1000 Sofia
Mailing address: Sitnyakovo bul. № 23, 1505 Sofia
tel (+359 2) 988 2794 ; 989 4070 (209, 227, 601); fax: 988 2354; e-mail: cert@bulgarkontrola.bg

Входящ №……….……/………………
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА АСАНСЬОРИ
ПО ПРОЦЕДУРА „ПРОВЕРКА НА ЕДИНИЧЕН ПРОДУКТ"
Долуподписаният........................... ....................................................................................
( Име и длъжност на представляващия лицето монтирало асансьор или упълномощения представител)

В качеството си на:
Лице монтирало асансьора

упълномощен представител

Наименование на лицето монтирало
асансьора
или
наименование
представител

на

упълномощения

Адрес на лицето монтирало асансьора
или на упълномощения представител

ЕИК

ДДС No

Тел\Tel:

Факс\Fax:

E-mail:

Наименование на асансьора
(вид, категория, тип, фабрична или търговска
марка, заводски номер)

Технически данни

Товароподемност:................................................................
Скорост.................................................................................
Брой спирки:........................................................................
Вид на захващащия механизъм...........................................

Място на монтиране
точен адрес
Декларация
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Потвърждавам верността на информацията в заявлението, както и че не е
подадено заявление за оценяване на съответствието към друг нотифициран
орган

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.
1.8.
2.
3

1.

Запознат съм с изискванията и условията на Дирекция „ОС”към
Булгарконтрола АД за оценяване съответствието на продуктите

2.

Списък на приложените документи

Техническа документация

Описание на асансьора;
Конструктивни и производствени чертежи или схеми;
Обясненията, необходими за разбиране на тези чертежи и схеми и за действието
на асансьора;
Списък на взетите предвид съществени изисквания
Списък на хармонизираните стандарти, приложени изцяло или частично и в
случаите, когато тези хармонизирани стандарти не са били приложени —
описания на решенията, приети за изпълнение на съществените изисквания за
безопасност и опазване на здравето, включително списък на приложените други
подходящи технически спецификации. При частично приложени хармонизирани
стандарти, техническата документация посочва частите, които са приложени
Копие от сертификатите за ЕС изследване на типа на предпазните устройства,
вградени в асансьора ;
Резултати от проектните изчисления, извършени от лицето, което монтира
асансьора;
Протоколи от изпитванията;
Копие от инструкциите за монтаж на асансьора
Копие от инструкции, съдържащи чертежи и схеми, необходими за нормалното
използване и свързани с поддържането, извършването на прегледи, ремонтирането,
извършването на периодични проверки и спасителни операции.

Лице за контакт:.............................................................................................
( Име, фамилия)

Тел./факс/е-mail..................................................................................................
Място………………,
Дата…………….
Подпис.......................
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