Направление “Oценяване на съответствието” ФК 08-2, ред.09

ДЕКЛАРАЦИЯ/ STATEMENT
Клиент/ Client
Наименование/ Name:……………………............................................................................................
Правен статут/ Legal status:................................................................................................................
Адрес/ Address:………………………………………………...……………………………………………….
ЕИК/ ID Code……………………………………………………………………………………………………
Декларирам, че:
1. За ……. път и единствено към Направление „Оценяване на съответствието” към
„Мултитест” ООД подавам своята заявка за оценяване на съответствието на този продукт./
I address my order for conformity assessment of this equipment for ….. time and only to
Department “Conformity Assessment” at Multitest Ltd.
Декларирам, че се задължавам / With this I state that

a)

Да изпълнявам изискванията за сертификация, включително изпълнението на
подходящи промени, когато те са съобщени от Направление „Оценяване на
съответствието” към „Мултитест” ООД/ To fulfill always the requirements for
certification, including implementing appropriate changes when they are communicated
by the certification body

b)

Ако сертификацията се прилага за съществуващо производство, сертифицираният
продукт да продължава да изпълнява продуктовите изисквания/ If the certification
applies to ongoing production, the certified product continues to fulfil the product
requirements.

c)

Да извършвам всички необходими мероприятия за/ To make all necessary
arrangements for:
 Провеждане на оценяване (съгласно НК 07.4) и надзор (съгласно НК 07.9
ако се изисква),

включващо осигуряване на условия за преглед на

документация и записи и достъп до съответната апаратура, зони, персонал и
подизпълнители/ the conduct of the evaluation (acc. to QM 07.4) and
surveillance (acc. to QM 07.9 if required), including provision for examining
documentation and records, and access to the relevant equipment, location(s),
area(s), personnel, and client's subcontractors;
 Проучване на жалби/ investigation of complaints;
 Участие на наблюдатели, ако е приложимо/ the participation of observers, if
applicable;
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d)

Да правя заявления по отношение на сертификацията в съответствие с обхвата на
сертификация/ To make claims regarding certification consistent with the scope of
certification;

e)

Да не използвам продуктовата сертификация по такъв начин, че да уронва
репутация на органа за сертификация и да не правя никакви изявления по
отношение на продуктовата сертификация, които Направление „Оценяване на
съответствието” към „Мултитест” ООД може да сметне за подвеждащи или
неразрешени/ Do not use its product certification in such a manner as to bring the
certification body into disrepute and does not make any statement regarding its product
certification that the certification body may consider misleading or unauthorized

f)

При временно преустановяване, отнемане или прекратяване на сертификация в 7
(седем) дневен срок от настъпване на събитието да спра използването на всички
рекламни материали, които съдържат позоваване на същата и да предприема
действия, както се изисква от сертификационната схема (напр. връщане на
документи за сертификация) и да взема всички други необходими мерки/ upon
suspension, withdrawal, or termination of certification, the client discontinues its use of
all advertising matter that contains any reference thereto and takes action as required by
the certification scheme (e.g. the return of certification documents) and takes any other
required measure;

g)

Да предлагам копия от

сертификационните документи

на други

лица,

възпроизведени в своята цялост или както е определено в сертификационната
схема/ To provide copies of the certification documents to others, the documents shall
be reproduced in their entirety or as specified in the certification scheme;
h)

При позоваване на продуктовата сертификация в средствата за масово
осведомяване като документи, брошури или реклама, да се съобразявам с
изискванията на Направление „Оценяване на съответствието” към „Мултитест”
ООД или с изискванията, определени от сертификационната схема/ in making
reference to its product certification in communication media such as documents,
brochures or advertising, the client complies with the requirements of the certification
body or as specified by the certification scheme

i)

Да се подчинявам на всички изисквания, които могат да бъдат предписани в
сертификационната схема по отношение на използването на знаци за съответствие
и информация, свързана с продукта/ the client complies with any requirements that
may be prescribed in the certification scheme relating to the use of marks of conformity,
and on information related to the product;
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Да пазя записи за всички жалби, които са стигнали до нас по отношение на

j)

съответствието с изискванията за сертификацията, да предоставя тези записи на
разположение на Направление „Оценяване на съответствието” към „Мултитест”
ООД при поискване и / To keep a record of all complaints made known to it relating to
compliance with certification requirements and makes these records available to the
certification body when requested, and


да предприема подходящи действия по отношение на тези жалби и

всички несъответствия, открити в продукти, които влияят на съответствието с
изискванията за сертификация/ to take

appropriate action with respect to such

complaints and any deficiencies found in products that affect compliance with the
requirements for certification;

k)

да документирам предприетите действия/ to document the actions taken.

Да информирам Направление „Оценяване на съответствието” към „Мултитест”
ООД в 7 (седем) дневен срок от настъпване на изменението за промени, които
могат да повлияят на възможността да се спазват изискванията за сертификация например:

юридически, търговски, организационен статус или собственост;

организация и управление (напр. ключов управленски, вземащ решения или
технически персонал); изменения в продукта или метода на производство; адрес
за връзка и производствени обекти; основни промени в системата за управление
на качеството/ To inform the certification body, without delay, of changes that may
affect its ability to conform with the certification requirements - for example: the legal,
commercial, organizational status or ownership, organization and management (e.g.
key managerial, decision-making or technical staff), modifications to the product or the
production method, contact address and production sites, major changes to the quality
management system
2. Съгласен съм с предложеното ми от Ръководителя на Направлението място, на което ще
се извършат изпитванията, необходими за оценяване на съответствието./ I agree with the
site where tests needed for the conformity assessment will be carried out as proposed by the
Head of Department “Conformity Assessment.
3. Няма да използвам неправомерно идентификационния номер на “Мултитест” ООД./
I will not misuse the identification number of Multitest Ltd.
Декларатор/ Declared by:………………………………………………………………….
Дата/ Date ………………….

Подпис/ Signature……………………

