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vadovaujantis LST EN ISO/IEC

Nuostatuose pateikta bendra informacija apie produktų sertifikavimą,
UAB „Elektrotechninių
gaminių sertifikavimo centras“ sertifikavimo įstaigos (SĮ) taikoma sertifikavimo schema,
sertifikuojamų elektrotechninių gaminių sąrašas ir normatyviniai dokumentai, kuriuos turi atitikti
sertifikuojami gaminiai, sertifikavimo tvarka, sertifikavimo sistemos struktūra, sertifikuotos
produkcijos kokybės stabilumo tikrinimo, atliekant priežiūrą, tvarka, įstaigų, su kuriomis
bendradarbiauja sertifikavimo įstaiga, sąrašas bei kiti veiklos aspektai.
Šiuose nuostatuose vartojami terminai ir apibrėžimai atitinka nurodytus LST EN ISO/IEC 17065,
LST EN ISO/IEC 17067:2013, LST EN ISO/IEC 17000.
Dokumentai identifikuojami, puslapio apačioje įrašant:
EGSC;
dokumento pavadinimą, leidimo Nr.;
dokumento keitimo Nr.;
puslapio numerį;
puslapių skaičių.
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1.1 Sertifikavimas - tai procedūra, kuria trečioji šalis raštu patikina, kad produktas, procesas ar
paslauga atitinka nustatytus reikalavimus.
1.2 Elektrotechninių gaminių sertifikavimą pagal šiuos nuostatus atlieka UAB „Elektrotechninių
gaminių sertifikavimo centras” sertifikavimo įstaiga (toliau - EGSC).
Adresas: Kaukysos g. 18, LT-11342 Vilnius, Lietuvos Respublika.
Elektroninis paštas: info@egsc.lt.
Interneto svetainė: http://www.egsc.lt.
Sertifikavimo įstaigą akredituoja Nacionalinis akreditacijos biuras, kuris yra Europos akreditacijos
organizacijos (EA) tikrasis narys, EA Daugiašalių pripažinimo susitarimų signataras bandymų ir
kalibravimo laboratorijų, kontrolės įstaigų, darbuotojų, gaminių, vadybos sistemų sertifikavimo
įstaigų akreditavimo srityse, tarptautinės laboratorijų akreditacijos organizacijos (ILAC) tikrasis
narys, ILAC Daugiašalių pripažinimo susitarimų (MRA) signataras kalibravimo, bandymų ir
medicinos laboratorijų, kontrolės įstaigų akreditavimo srityse, Tarptautinio akreditavimo forumo
(IAF) narys, prisijungęs prie IAF valdomų daugiašalių pripažinimo susitarimų (MLA).
1.3 Sertifikavimo įstaiga, sertifikuodama elektrotechninius gaminius, taiko standarte LST EN
ISO/IEC 17067:2013 nurodytą 4-tą sertifikavimo schemą: tipo bandymai plius gaminių iš gamybos
vietų ir/arba iš rinkos bandymai plius periodinis gamybos proceso vertinimas. Sertifikavimo įstaiga
yra atsakinga už šios sertifikavimo schemos vystymą ir išlaikymą.
Sertifikavimo
įstaiga, sertifikuodama elektrotechninius
gaminius, laikosi nešališkumo,
konfidencialumo principų, jos paslaugos prieinamos visiems užsakovams.
Šiuose nuostatuose pateikta elektrotechninių gaminių sertifikavimo tvarka ir kita informacija aprašo
taikomos 4-tos pagal LST EN ISO/IEC 17067:2013 sertifikavimo schemos reikalavimus, naudojami
metodai ir procedūros užtikrina atitikties įvertinimo proceso vientisumą ir nuoseklumą.
1.4 Elektrotechninių gaminių sertifikavimas atliekamas remiantis Lietuvos Respublikos, Europos ir
tarptautiniais standartais pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
1.5 Sertifikavimo nuostatai nustato tokią atsakomybę tarp sertifikavimo sistemoje veikiančių
fizinių ir juridinių asmenų:
Gamintojas ir pardavėjas atsako už tiekiamos į rinką ir realizuojamos produkcijos atitiktį
normatyvinių dokumentų, kurių atitikčiai sertifikuota produkcija, reikalavimams, o taip pat už
teisingą atitikties sertifikavimo ženklo (toliau - ženklo) naudojimą;
bandymų centras (laboratorija) atsako už bandymų atlikimą pagal normatyvinių dokumentų
reikalavimus, rezultatų pilnumą ir objektyvumą;
sertifikavimo įstaiga atsako už atitikties sertifikatų (ar kitų dokumentų, patvirtinančių
atitiktį) išdavimo teisingumą;
kokybės sistemų sertifikavimo įstaiga atsako už sertifikuojamos produkcijos kokybės
sistemų sertifikatų teisingą išdavimą;
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1.6 Sertifikavimo įstaigos sertifikuoti gaminiai ženklinami pagal AFD.04.008 UAB
„Elektrotechninių gaminių sertifikavimo centras”. Atitikties sertifikavimo ženklo naudojimo
nuostatai”.
1.7 Sertifikuotų gaminių sąrašus ir kitą informaciją apie elektrotechninių gaminių sertifikavimą,
atitikties sertifikatų galiojimo sustabdymą arba visišką anuliavimą EGSC pateikia interneto
svetainėje http://www.egsc.lt.
1.8 Sertifikavimo įstaiga saugo su sertifikavimu susijusius įrašus 10 m. po paskutinio įrašo.
1.9 Sertifikavimo įstaiga suteikia visą reikiamą informaciją sertifikavimo klausimais.
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SERTIFIKUOJAMOS PRODUKCIJOS NOMENKLATŪRA IR
NORMATYVINIAI DOKUMENTAI, KURIŲ REIKALAVIMUS
TURI ATITIKTI SERTIFIKUOJAMA PRODUKCIJA
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2.1 Sertifikavimo įstaigos sertifikuojamų gaminių sąrašas ir normatyviniai dokumentai,
reglamentuojantys produkcijai keliamus reikalavimus ir bandymų metodus, kuriems
sertifikavimo įstaiga yra akredituota Nacionalinio akreditacijos biuro, pateikti interneto svetainėje
http://www.egsc.lt (akreditavimo srities blanko forma pateikta 1 priede).
2.2 Elektrotechninių gaminių sertifikavimas saugos reikalavimų atitikčiai atliekamas pagal
Lietuvos Respublikos standartus, tarptautinius ir Europos standartus.
2.3 Gali būti atliekamas elektrotechninių gaminių sertifikavimas
normatyvinį dokumentą.
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Produkcija sertifikuojama, naudojant Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro akredituotų bandymų
laboratorijų, užsienio valstybių akredituotų sertifikavimo įstaigų ir bandymų laboratorijų įformintus
dokumentus (bandymų protokolus, gamybos sąlygų patikrinimo, atitikties įvertinimo ataskaitas) šiais
atvejais:
a) kaip pateikti bandymų protokolai yra įforminti Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro
akredituotų bandymų laboratorijų;
b) kai pateikti dokumentai yra įforminti įstaigų, su kuriomis EGSC turi atitinkamas sutartis;
c) kai pateikti dokumentai yra įforminti sertifikavimo įstaigų ir bandymų laboratorijų,
akredituotų sertifikuojamai produkcijai užsienio valstybių akreditacijos įstaigų – Europos
akreditacijos organizacijos (EA, ILAC, IAF) Daugiašalių pripažinimo susitarimų signatarių;
d) kai EGSC organizuoja gaminio bandymus atitinkamose organizacijose užsakovo
sąskaita.
3.1

Elektrotechninių gaminių sertifikavimo tvarka bendru atveju nustato:
paraiškos dėl produkcijos sertifikavimo padavimą;
paraiškos analizę ir sprendimo atlikti/neatlikti sertifikavimo darbus priėmimą;
sutarties sertifikavimo darbams pasirašymą;
bandymų atlikimą;
gamybos sąlygų patikrinimą;
produkcijos atitikties normatyvinių dokumentų reikalavimams nustatymą;
produkcijos sertifikavimą naudojant užsienio valstybių akredituotų sertifikavimo įstaigų ir
bandymų laboratorijų įformintus dokumentus;
atitikties sertifikatų įforminimą;
licencinės sutarties pasirašymą;
sertifikuotos produkcijos kokybės stabilumo tikrinimo, atliekant priežiūrą, tvarką.
3.2

Paraiškos dėl produkcijos sertifikavimo padavimas.

3.2.1 Užsakovas, norėdamas sertifikuoti savo pagamintą arba įsigytą gaminį,
sertifikavimo įstaigai paraišką. Paraiškos pavyzdžiai parodyti 2, 2.1, 2.2 prieduose.

pateikia

3.2.2 Prie paraiškos užsakovas prideda gaminio naudojimo instrukcijas originalo ir lietuvių
kalbomis, jeigu turi, atitikties sertifikatų, bandymų protokolų (Lietuvos Nacionalinio akreditacijos
biuro akredituotų bandymų laboratorijų ar užsienio valstybių akredituotų sertifikavimo įstaigų ir
bandymų laboratorijų, su kuriomis EGSC turi atitinkamas sutartis arba kurios yra akredituotos EA,
ILAC, IAF Daugiašalių pripažinimo susitarimų signatarių) ar kitų atitiktį žyminčių dokumentų
kopijas, katalogus, lankstinukus, kitus dokumentus.
3.2.3

Paraiškoje užsakovas nurodo dokumentą, kurio atitikčiai prašo sertifikuoti gaminį.

3.3

Paraiškos vertinamoji analizė ir sprendimo priėmimas.

3.3.1 Sertifikavimo įstaiga išanalizuoja paraišką ir paruošia sprendimą dėl gaminio
sertifikavimo arba atsisakymo sertifikuoti.
Pastaba. Sertifikavimo įstaiga gali atsisakyti priimti paraišką, jeigu egzistuoja tokios priežastys kaip
užsakovo dalyvavimas nelegalioje veikloje, nustatomos pasikartojančios neatitiktys sertifikavimo ar
produkto reikalavimams ar panašios priežastys.
Sertifikavimo įstaiga turi atsisakyti sertifikuoti gaminį, jeigu ji stokoja kompetencijos ar nepajėgi
atlikti to gaminio sertifikavimą.
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Sertifikavimo įstaiga nustato reikalavimus, atlieka įvertinimą, priima sprendimus ir atlieka gamybos
sąlygų įvertinimą pagal savo akreditacijos sritį.
3.3.2 Sprendime (žr. 3 priedą) nurodoma įvertinimo veiklos planas: standartas, pagal kurio
reikalavimus bus sertifikuojamas gaminys, kas atliks bandymus (jeigu reikės), ar tikrinti gamybos
sąlygas, kokybės stabilumo tikrinimo būdas, periodiškumas ir t.t. Jeigu sertifikavimo įstaiga
atsisako sertifikuoti gaminį - sprendime motyvuojamas toks atsisakymas.
3.3.3
Sprendimas ir sutarties projektas pirminiams sertifikavimo darbams atlikti turi būti
išsiųsti užsakovui ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sprendimo atlikti/neatlikti sertifikavimą
priėmimo. Sutartyje nurodomi užsakovo ir vykdytojo pavadinimai ir rekvizitai, darbų
pavadinimas, ką privalo pristatyti užsakovas, darbų atlikimo terminas ir kaina.
PASTABA. Šalims sutinkant, sutartis gali būti nesudaroma, o pateikiama sąskaita apmokėjimui.
Tokiu atveju 3.4 p. nuostatos taikomos atitinkamai.
3.3.4 Jeigu užsakovas pateikė paraišką dėl gaminio sertifikavimo ir per mėnesį nepateikė, kai
reikia, gaminio, pateikė ne visus reikalingus dokumentus ar nesumokėjo už darbus, jo
paraiška gali būti anuliuojama, įforminant atitinkamą nutarimą pagal 7 priedą.
3.4

Sutarties sertifikavimo darbams pasirašymas.

3.4.1 Užsakovas pasirašo darbų sutartį ir vieną jos egzempliorių grąžina sertifikavimo įstaigai.
Esant reikalui, užsakovas ne vėliau kaip iki numatytos darbų pradžios datos pristato į
sertifikavimo įstaigą reikiamą gaminių kiekį ir kitus sutartyje nurodytus dokumentus (pvz.
surinkimo brėžinį su specifikacija, principinę elektrinę schemą su specifikacija,
komplektuojančių detalių sąrašą, elektros variklio izoliacijos klasę arba apvijos laido markę,
konstrukcijos, kitą techninę dokumentaciją, panaudotų plastmasinių detalių pavyzdžius, gaminio
nuotraukas ir kt.). Reikiamas bandymams gaminių kiekis nustatomas atsižvelgiant į standarto, pagal
kurį sertifikuojamas gaminys, reikalavimus. Bandymams pateikti produkcijos pavyzdžiai turi būti
tokios pat konstrukcijos, sudėties, pagaminti pagal tą pačią technologiją, kaip ir tiekiama
vartotojui produkcija.
Po atitikties įvertinimo darbų bandomieji pavyzdžiai grąžinami užsakovui (jam pageidaujant) arba
nustatyta tvarka nurašomi.
Pastaba. Sertifikavimo įstaiga, atsižvelgdama į sertifikuojamos produkcijos rūšį, konstrukcijos
ypatumus, technologinį procesą ir kitas gamybos sąlygas, gali taikyti gaminių, reikalingų
sertifikavimui, atrinkimą. Tokiu atveju gaminių atrinkimą atlieka sertifikavimo įstaigos arba
sertifikavimo įstaigos įgaliotos įstaigos atstovas, dalyvaujant užsakovo atstovui.
3.4.2 Jeigu numatoma atlikti bandymus, su užsakovu suderinama, kokioje bandymų laboratorijoje
(akredituotoje Nacionalinio akreditacijos biuro, EA, ILAC, IAF Daugiašalių pripažinimo susitarimų
signatarių) bus atliekami bandymai, ir užsakovas sudaro sutartį su ta laboratorija. Užsakovui
pageidaujant, sertifikavimo įstaiga pati organizuoja gaminio bandymus užsakovo sąskaita.
3.4.3 Užsakovas iki darbų pradžios užmoka sutartyje arba sąskaitoje numatytą pinigų sumą.
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3.4.4 Sertifikavimo įstaiga visus darbus registruoja sertifikavimo darbų registravimo knygoje.
Šioje knygoje daromos atžymos apie gautus bandymams ir ekspertizei pavyzdžius.
3.5

Bandymų atlikimas.
Bandymai turi būti atlikti
dokumentų reikalavimus.

akredituotoje bandymų

laboratorijoje pagal

normatyvinių

3.6 Gamybos sąlygų patikrinimas – sertifikavimo centro arba kitos įstaigos atliekamas patikrinimas
siekiant nustatyti, ar yra būtinos ir pakankamos sąlygos gaminti gaminius, kad gaminys nuolat
atitiktų standarto, kurio atitikčiai buvo sertifikuotas, reikalavimus.
Naujam užsakovui pateikiamas užpildyti „Priešlicencinio gamybos sąlygų patikrinimo protokolas“.
Forma parodyta 11 priede. Gamybos sąlygų patikrinimo data ir laikas derinami su užsakovu (žr. 13
priedą). Prieš gamybos sąlygų patikrinimą vietoje gamintojas pagal galimybes, suderinęs su EGSC,
pateikia EGSC dokumentus, reglamentuojančius sertifikuojamų gaminių gamybą, jų kokybę ir kt.
(kontrolės gamybos metu įrašus, technologinio proceso kontrolės planą ir kt.). Atliekant gamybos
sąlygų patikrinimą įforminamas „Gamybos sąlygų patikrinimo protokolas“ (žr. 12 priedą). Su
protokolu supažindinamas užsakovo kontaktinis asmuo, kuris pasirašo protokole.
Tais atvejais, kai EGSC nutaria, kad gamybos sąlygas įvertins kita įstaiga, užsakovui pateikiamas
raštiškas pranešimas dėl vizito į sertifikuojamo gaminio gamybos vietą - „Priešlicencinio gamyklos
patikrinimo protokolas. A dalis. Pranešimas apie patikrinimą” (žr.10 priedą).
Priklausomai nuo gaminio sudėtingumo, gamintojo ūkinės veiklos (gamybos periodiškumo,
partijos dydžio, …) ir kita, gamybos sąlygų patikrinimas gali būti neatliekamas.
Sertifikuojamos produkcijos gamybos sąlygos vertinamos pagal tokius kriterijus:
1) žaliavos ir komponentai (pristatymo, priėmimo dokumentai, kontrolė; sandėliavimo sąlygos);
2) kontrolė gamybos metu (kontrolės rezultatų registravimo tvarka; reglamentuojantys reikalavimus
normatyviniai (arba vidiniai) dokumentai);
3) gatavos produkcijos priėmimas (gatavų produktų priėmimas; priėmimo dokumentacija ir rezultatų
registravimas; kontrolės priemonės (įranga, matavimo priemonės); sandėliavimo sąlygos; gatavos
produkcijos ženklinimas; išduodami atitikties deklaravimo dokumentai);
4) gatavų produktų periodinė kontrolė (apimtis ir periodiškumas; kontrolės rezultatų registravimas ir
analizė; kontrolės priemonės (įranga, matavimo priemonės));
5) sertifikavimo ženklų naudojimas;
6) gamybinių patalpų ir technologinės įrangos įvertinimas (gamybinės patalpos; matavimo priemonių
metrologinė patikra, bandymo rezultatų registracija);
7) skundai ir reklamacijos (reagavimas į skundą ir atsakymo registravimas dokumentai, apibrėžiantys
skundų ir reklamacijų nagrinėjimo procedūrą);
8) produkcijos kokybės stabilumą užtikrinančios sistemos dokumentacija (dokumentacijos
tinkamumas ir efektyvumas; darbuotojų supažindinimo ir apmokymo procedūra; darbuotojų
kompetencija, pareigybinės instrukcijos; sistemos funkcionavimo kontrolė; vidaus auditai).
Gamybos sąlygų patikrinimas gali vykti nuotoliniu būdu (šis patikrinimas taikomas tik išimtiniais
atvejais arba esant nepaprastiems įvykiams ir aplinkybėms, kai dėl objektyvių priežasčių, kurios nepriklauso
nei nuo gamintojo, nei nuo sertifikavimo įstaigos, negalima atlikti tiesioginio gamintojo gamybos
patikrinimo (KV 22 priedą).
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3.7 Produkcijos atitikties normatyvinių dokumentų reikalavimams nustatymas.
Sertifikavimo įstaiga atlieka pateiktų pagal sertifikavimo schemą dokumentų analizę.
Patikrina gamybos sąlygų įvertinimo protokolą ar kokybės sistemos sertifikatą, ar visi bandymai
atlikti, įvertina jų rezultatų atitiktį standartų ir kitų dokumentų reikalavimams.
Jei yra neatitikčių, kurios turi būti pašalintos, norint atitikti sertifikavimo įstaigos reikalavimus
ir tęsti įvertinimą ar atlikti reikiamus bandymus, užsakovui pateikiama atitinkama informacija,
nurodant neatitiktis.
Jei užsakovas sutinka, kad būtų atlikti papildomi įvertinimo veiksmai, ir atlieka koregavimo
veiksmus, kad atitiktų visus sertifikavimo įstaigos reikalavimus, pakartojama tik būtinos pirminės
sertifikavimo procedūros dalys.
Atlikus patikrinimą, parašoma ataskaita, kurios pagrindu pasirašomas nutarimas įforminti (ar
neįforminti) atitikties sertifikatą.
Ataskaitos forma parodyta 4 priede.
Nutarimo forma parodyta 7 priede.
3.8 Atitikties sertifikato įforminimas.
3.8.1 Esant teigiamam nutarimui ir užsakovui pasirašius licencinę sutartį, sertifikavimo įstaiga
įformina atitikties sertifikatą, užregistruoja jį sertifikatų registracijos knygoje ir įteikia
užsakovui. Atitikties sertifikato antras egzempliorius saugomas sertifikavimo įstaigoje.
Atitikties sertifikatas suteikia teisę ženklinti produkciją atitikties sertifikavimo ženklu
pagal AFD.04.008 (pastarąjį užsakovas gali gauti sertifikavimo įstaigoje).
3.8.2 Atitikties sertifikato galiojimo laikas ne daugiau 3 metų. Trumpesnis negu 3 metai galiojimo
laikas gali būti nustatomas atsižvelgiant į standarto, pagal kurį sertifikuojama produkcija, galiojimo
laiką arba į užsakovo pateiktą informaciją dėl terminų, iki kada užsakovas planuoja gaminti
sertifikuojamą produkciją ir/ar laikytis sertifikavimo reikalavimų. (Atitikties sertifikato galiojimo
pratęsimo sąlygos nurodytos 3.9.8.). Tęsiant sertifikavimą ir įforminant naują atitikties sertifikatą,
naujo atitikties sertifikato galiojimo laikas nustatomas ne daugiau 3 metų nuo ankstesnio sertifikato
galiojimo datos.
3.8.3 Atitikties sertifikato pavyzdžiai parodyti 5, 5.1 ir 5.2 prieduose.
3.9 Realizuojant produkciją, atitikties sertifikato savininkas gali perduoti sertifikato kopiją
kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui kartu su sertifikuota produkcija, užtikrinęs, kad bus
laikomasi sertifikavimo sistemos taisyklių, ir tai įforminęs sutartimi.
3.9.1 Jeigu užsakovas nerealizavo prekių iki atitikties sertifikato galiojimo pabaigos, jam
prašant, atitikties sertifikato galiojimo laikas gali būti pratęstas dar iki pusės metų. Tam
būtina, kad užsakovas pateiktų dokumentus, įrodančius, kad prekė buvo įsigyta ne vėliau, kaip
prieš vieną mėnesį iki atitikties sertifikato galiojimo pabaigos. Atitikties sertifikato pratęsimo
atveju sertifikavimo įstaiga įformina pratęsimą užsakovui išduotame atitikties sertifikate
(originale) ir sertifikavimo įstaigoje saugomame jo egzemplioriuje.
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3.9.2 Kiekvienas kitas užsakovas, įveždamas į Lietuvos Respubliką to paties gamintojo gaminius,
kurie buvo sertifikuoti Lietuvoje, norėdamas sertifikuoti gaminį Lietuvoje, privalo pateikti paraišką
sertifikavimo įstaigai dėl atitikties sertifikato įforminimo ir sudaryti finansinę sutartį. Šiuo atveju,
jeigu užsakovas neturi atitiktį patvirtinančių dokumentų, privalo pateikti sutartį (ar kitus atitinkamus
dokumentus) tarp jo ir gamintojo (atsakingo tiekėjo), patvirtinančią gaminių pirkimo (įsigijimo)
teisėtumą ir atitinkamą atsakomybės dėl gaminio atitikimo saugos reikalavimams tęstinumą.
Sertifikavimo įstaiga, įformindama atitikties sertifikatą ir nustatydama galiojimo laiką,
vadovaujasi pirminiais (esančiais sertifikavimo įstaigoje) atitiktį patvirtinančiais dokumentais.
3.9.3 Priklausomai nuo užsakovo paraiškos turinio, nutarimo formoje
rekomenduojamas) vietoje užrašo „Dėl sertifikavimo” gali būti ir kiti užrašai:
„Dėl
„Dėl
„Dėl
„Dėl
„Dėl
3.10

atitikties
atitikties
atitikties
atitikties
atitikties

sertifikato
sertifikato
sertifikato
sertifikato
sertifikato

(7

priedas,

pratęsimo”,
performinimo”,
galiojimo sustabdymo”,
galiojimo atstatymo”,
anuliavimo” ir kita.

Licencinė sutartis.

3.10.1 Šia sutartimi licenciatui suteikiama teisė naudotis atitikties sertifikatu ir ženklinti produkciją
EGSC atitikties sertifikavimo ženklu, o licenciatas įsipareigoja laikytis visų sertifikavimo taisyklių,
teisingai naudoti atitikties sertifikatą ir atitikties sertifikavimo ženklą, užtikrinti sertifikuotos
produkcijos kokybės stabilumą, nenaudoti atitikties sertifikavimo ženklo, pakitus gamybos
technologijai, medžiagoms ir kita, apie tai pranešti sertifikavimo įstaigai, sudaryti sąlygas
produkcijos stabilumo kontrolei vykdant priežiūrą ir periodiškai mokėti mokestį už suteiktą teisę
naudotis atitikties sertifikatu ir ženklinti produkciją atitikties sertifikavimo ženklu.
3.10.2 Sertifikavimo įstaiga įsipareigoja laiku informuoti licenciatą apie sertifikavimo taisyklių ir
reikalavimų pasikeitimą, apie atitikties sertifikato ir atitikties sertifikavimo ženklo galiojimo
sustabdymą ar panaikinimą. Taip pat įsipareigoja užtikrinti žinių apie gamybos technologiją,
dokumentaciją ir kontrolės rezultatų konfidencialumą.
3.10.3 Licencinėje sutartyje numatytos jos galiojimo ir nutraukimo sąlygos.
3.10.4 Licencinės sutarties forma su visomis sąlygomis pateikta 8 priede.
3.11

Sertifikuotos produkcijos kokybės stabilumo tikrinimo, atliekant priežiūrą, tvarka.

3.11.1 Atitikties sertifikato galiojimo laikotarpiu vykdomas sertifikuotos produkcijos priežiūra,
tikrinant kokybės stabilumą . Jį atlieka sertifikavimo įstaiga arba jos įgaliota įstaiga (tuo atveju
turi būti atitinkama sutartis arba kiti įgaliojimus suteikiantys dokumentai).
3.11.2 Atliekant produkcijos kokybės stabilumo tikrinimą, vykdomos tokios procedūros:
paimtų iš gamybos pavyzdžių bandymai (visi arba daliniai) ir/arba
paimtų iš prekybos tinklo pavyzdžių bandymai (visi arba daliniai);
gamybos sąlygų (protokolas pagal 12 priedą) tikrinimas.
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3.11.3 Esant skundams dėl vartotojams tiekiamos neatitinkančios reikalavimų produkcijos ar
kitiems nukrypimams nuo sertifikavimo sąlygų, sertifikavimo įstaiga turi teisę atlikti papildomą
kontrolę.
Šiuo atveju licenciatas privalo užtikrinti sąlygas kontrolės atlikimui ir papildomai
apmokėti visas su tuo susijusias išlaidas.
3.11.4 Atsižvelgiant į produkcijos stabilumo tikrinimo rezultatus, esant nukrypimui nuo
sertifikavimo sąlygų, sertifikavimo įstaiga sprendžia apie tinkamus veiksmus: sertifikavimo
tęstinumą, laikantis sertifikavimo įstaigos nustatytų sąlygų (pvz., sustiprinta priežiūra); sertifikavimo
srities susiaurinimą, išbraukiant neatitiktinius gaminius; atitikties sertifikato ir ženklo galiojimo
sustabdymą (laukiant korekcinių užsakovo veiksmų) ar anuliavimą.
Tokio sprendimo priežastimi gali būti:
neteisingas atitikties sertifikato ir atitikties sertifikavimo ženklo naudojimas;
išaiškinta potenciali grėsmė saugai, eksploatuojant gaminį, remiantis pretenzijomis dėl
sertifikuotos produkcijos;
paaiškėjo LICENCIATO dalyvavimas nelegalioje veikloje;
pasikartoja neatitiktys sertifikavimo ar gaminio reikalavimams;
Neteisingai vartojamas atitikties sertifikatas ir atitikties sertifikavimo ženklas gali būti
šiais atvejais:
nevykdomi normatyvinių dokumentų reikalavimai, kuriuos turi atitikti sertifikuota
produkcija;
pakeista produkcijos konstrukcija (sudėtis), komplektavimas;
pakeista gamybos technologija, kontrolė, bandymų būdai;
panaudotas atitikties sertifikavimo ženklas kitai gaminio modifikacijai.
Sertifikavimo įstaiga, išaiškinusi neteisingą atitikties sertifikato ir atitikties sertifikavimo ženklo
naudojimo atvejį, sustabdo atitikties sertifikato galiojimą ir apie tai informuoja raštu gamintoją
(licenciatą) ir paskelbia apie tai tokiomis pat priemonėmis, kaip buvo paskelbta apie
sertifikavimą. Laiške gamintojui nurodoma, kokių konkrečių veiksmų jis turi imtis padėčiai
ištaisyti. Atsižvelgiant į gaminio pavojingumą, gali būti pareikalauta ne tik pašalinti nuo
gaminių atitikties sertifikavimo ženklą, bet net pašalinti iš prekybos nesaugų gaminį arba jį
pakeisti.
Licenciatui ištaisius nurodytus trūkumus ir atlikus reikiamas sertifikavimo procedūras, esant
teigiamiems rezultatams, atitikties sertifikato galiojimas atnaujinamas, apie tai informuojamas
licenciatas ir paskelbiama tokiomis pat priemonėmis, kaip buvo paskelbta apie sertifikato galiojimo
sustabdymą.
Licenciatui atsisakius ištaisyti nurodytus trūkumus, atsisakius užtikrinti sąlygas kontrolei atlikti,
nutraukus licencinę sutartį arba atsisakius apmokėti kontrolės išlaidas, atitikties sertifikatas
anuliuojamas. Apie tai
informuojamas licenciatas ir paskelbiama apie tai tokiomis pat
priemonėmis, kaip buvo paskelbta apie sertifikavimą
3.12

Kitos sąlygos.
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3.12.1 Esant pasikeitimams, galintiems daryti įtaką sertifikavimo reikalavimų vykdymui (pvz.,
pasikeitus juridiniam, komerciniam organizaciniam statusui arba savininkui, pagrindinei vadovybei,
sprendimų priėmimo ar techniniam personalui, esant produkcijos arba gamybos technologijos
pakeitimams, pasikeitus kontaktiniams duomenims ir gamybos vietai, esant esminiams pokyčiams
kokybės vadybos sistemoje), sertifikavimo įstaiga įvertina, ar tai gali paveikti licenciato gebėjimą
atitikti sertifikavimo reikalavimus, ir priima atitinkamus sprendimus (kokius atlikti, jeigu reikia,
veiksmus, kad būtų įvykdyti sertifikavimo reikalavimai). Apie tai laišku arba elektroniniu paštu
informuojamas užsakovas. Užsakovas turi patvirtinti, ar jis pasirengęs prisitaikyti prie naujų
reikalavimų. Tada, jeigu reikia, atliekamos numatytos sertifikavimo procedūros.
Jeigu standartizacijos įstaiga paskelbia informaciją apie standarto/keitinio, pagal kurio reikalavimus
yra sertifikuotas gaminys, galiojimo laiko pabaigos datą ir nuo kada įsigalios naujo standarto/keitinio
versija, atitinkamai apie tai laišku arba elektroniniu paštu informuojamas užsakovas. Taip pat tame
rašte sertifikavimo įstaiga nurodo, iki kada užsakovas turi raštu pranešti sertifikavimo įstaigai, ar
jis pasirengęs prisitaikyti prie naujų reikalavimų. Jeigu užsakovas nori tęsti gaminio sertifikavimą
pagal naujo standarto reikalavimus, atliekamos 3 skyriaus procedūros.
Tačiau jeigu užsakovas praneša, kad jis pagal naujo standarto reikalavimus gaminio nesertifikuos,
EGSC turi priimti sprendimą dėl sertifikato ir licencinės sertifikavimo sutarties galiojimo termino,
pasibaigus standarto galiojimo laikui. Jeigu nebuvo nustatyta, kad pagal seną standartą gaminama
produkcija kėlė pavojų žmonių sveikatai ar saugai, ar kitiems viešųjų interesų apsaugos aspektams,
užsakovo prašymu, atitikties sertifikatas ir licencinė sertifikavimo sutartis gali būti palikti galioti, bet
ne ilgiau kaip du metus nuo standarto galiojimo laiko pabaigos. Iškilus naujoms aplinkybėms dėl
gaminio atitikties saugos reikalavimams, EGSC bet kada turi teisę anuliuoti atitikties sertifikatą ir
licencinę sertifikavimo sutartį. Apie tai informuojamas užsakovas ir paskelbiama tokiomis
priemonėmis, kokiomis buvo paskelbta apie sertifikavimą.
3.12.2 Jeigu užsakovas nori atsisakyti tęsti sertifikavimo kai kurioms sertifikuotoms gaminio
modifikacijoms (t.y., nori sumažinti sertifikavimo sritį), tai raštu kreipiasi į sertifikavimo
įstaigą. Sertifikavimo įstaiga performina atitikties sertifikatą ir atitinkamai koreguoja licencinę
sutartį. Apie tai raštu informuojamas užsakovas ir paskelbiama tokiomis pat priemonėmis,
kokiomis buvo paskelbta apie sertifikavimą.
3.12.3 Jeigu užsakovas kreipiasi dėl sertifikuoto gaminio papildomų modifikacijų sertifikavimo
(t. y., sertifikavimo sričiai išplėsti) arba dėl licencinės sutarties ir atitikties sertifikato galiojimo
laiko pratęsimo, jis pateikia sertifikavimo įstaigai paraišką. Toliau atliekami sertifikavimo
įstaigos sprendimui reikalingi pagal šį skyrių veiksmai.
3.12.4 EGSC neperduoda išoriniam asmeniui ar įstaigai įgaliojimų sertifikuoti, atlikti priežiūrą,
išplėsti, sustabdyti ar anuliuoti sertifikavimo.
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4.1 Elektrotechninių gaminių sertifikavimo sistemoje veikia:
akreditacijos įstaiga;
akredituotos sertifikavimo įstaigos;
akredituotos bandymų laboratorijos;
rinkos priežiūros institucija;
produkcijos gamintojai ir (arba) tiekėjai.
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5.1 Visus sertifikavimo darbus apmoka užsakovas.
5.2 Darbų kainą sudaro pirminis, periodinis ir papildomas (esant nenumatytiems darbams)
mokesčiai.
5.3 Pirminį mokestį, priklausomai nuo sertifikavimo procedūros, sudaro mokestis už paraiškos
analizę, bandymų, kai taikoma, atlikimą, gamybos sąlygų tikrinimą, atitikties normatyviniams
dokumentams įvertinimą, gaminių ir techninės dokumentacijos ekspertizę, energijos resursų
panaudojimą, atitikties sertifikato įforminimą ir t.t.
Periodinis mokestis yra mokamas už suteiktą teisę naudotis atitikties sertifikatu ir ženklinti
produkciją atitikties sertifikavimo ženklu ir yra nurodomas licencinėje sutartyje.
Papildomas mokestis yra mokamas už neplaninius sertifikuotos produkcijos tikrinimus.
5.3 Už sertifikavimo darbus pareiškėjas apmoka sertifikavimo įstaigai pagal sutartis išankstiniu
apmokėjimu.
Licencinėje sutartyje numatytą pinigų sumą licenciatas sumoka sertifikavimo įstaigai licencinėje
sutartyje nurodytomis sąlygomis.
5.4 Nustatant sertifikavimo darbų kainą, atsižvelgiama į infliacinius procesus ir nustatyto
minimalaus darbo užmokesčio kilimą (numatant darbų kainos indeksaciją ar kitais būdais).
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6.1 Fiziniai ir juridiniai asmenys, nepatenkinti sertifikavimo darbų rezultatais, siunčia skundus
sertifikavimo įstaigai, kuri įregistruoja gautus skundus. Prie skundų turi būti pridėti
dokumentai, patvirtinantys pažeidimų faktus. Jeigu skundas nėra susijęs su sertifikavimo veikla, už
kurią yra atsakingas EGSC, skundo pateikėjui pranešama, kad skundas gautas, tačiau jis nėra susijęs
su sertifikavimo veikla, už kurią yra atsakingas EGSC, ir EGSC tokio skundo nenagrinėja. Jeigu
skundas susijęs su EGSC sertifikavimo veikla, privalo būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 14
darbo dienų nuo jo gavimo. Priėmus dėl skundo atitinkamą sprendimą, apie tai raštu,
pasirašytu sertifikavimo įstaigos vadovo, informuojamas skundo pateikėjas.
6.2 Prie sertifikavimo įstaigos veikia sertifikavimo valdymo taryba (sudaryta iš gamintojų,
vartotojų, vyriausybės struktūrų, sertifikavimo įstaigos ir pan. atstovų), kuri, be kitų funkcijų,
atlieka ir apeliacijų nagrinėjimą.
6.3 Jeigu skundo pateikėjo netenkina priimtas sprendimas, jis gali kreiptis su apeliacija į
sertifikavimo įstaigos sertifikavimo valdymo tarybą, kurios posėdžiai vyksta EGSC patalpose.
Sertifikavimo įstaigos vadovas gautą apeliaciją pateikia sertifikavimo valdymo tarybai.
Apeliacija turi būti išnagrinėta ir priimtas sprendimas ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo
gavimo datos. Apeliacijos nagrinėjimo posėdžio data pranešama apeliacijos pateikėjui, kuris
gali dalyvauti svarstant apeliaciją. Apeliacijos pateikėjo neatvykimas į posėdį nėra kliūtis
nagrinėti apeliaciją ir priimti sprendimą. Apeliacijos pateikėjas raštu supažindinamas su
priimtu sprendimu.
6.4 Jeigu apeliacijos pateikėjo netenkina sertifikavimo valdymo tarybos sprendimas, jis turi
teisę kreiptis į apeliacinę komisiją prie Nacionalinio akreditacijos biuro.
6.5 Ginčai tarp EGSC ir sertifikavimo sistemos dalyvių sprendžiami, atsižvelgiant į
sertifikavimo sistemos taisykles. Ginčus tarp Nacionalinio akreditacijos biuro apeliacinės
komisijos ir sertifikavimo sistemos dalyvių sprendžia teismas.
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7.1 Sertifikavimo įstaiga bendradarbiauja su Lietuvos standartizacijos departamentu formuojant
dokumentų, nustatančių reikalavimus sertifikuojamai produkcijai ir jos bandymų būdus, fondą
ir standartizacijos techninių komitetų veikloje.
7.2 Sertifikavimo įstaiga bendradarbiauja su Nacionaliniu akreditacijos biuru rengiant
sertifikavimo įstaigos veiklą apibrėžiančius dokumentus. Nacionalinis akreditacijos biuras
akredituoja sertifikavimo įstaigą.
7.3 Sertifikavimo įstaiga bendradarbiauja su metrologijos
produkcijos bandymų metrologinės parengties srityje.

institucijomis

sertifikuojamos

7.4 Sertifikavimo įstaiga bendradarbiauja su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir
kitomis atitinkamomis įstaigomis kontroliuojant sertifikuotos produkcijos kokybės stabilumą,
jos gamybos sąlygas, kokybės sistemų funkcionavimą organizaciniuose metodiniuose
dokumentuose nurodyta tvarka.
7.5 Sertifikavimo įstaiga sertifikuodama produkciją bendradarbiauja su bandymų laboratorijomis
pagal sertifikavimo schemos reikalavimus.
7.6 Sertifikavimo įstaiga bendradarbiauja
sertifikavimo ir kontrolės srityse.

su

kitomis

sertifikavimo

įstaigomis gaminių

7.7 Įstaigų, bendradarbiaujančių su sertifikavimo įstaiga, sąrašas nurodytas 9 priede.
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AKREDITAVIMO SRITIES FORMA
SERTIFIKUOJAMOS PRODUKCIJOS IR NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS
(AKREDITAVIMO SRITIS)
Gaminio pavadinimas

Parengė

L. Songina

Sertifikuojamo gaminio
(gaminių grupės)
parametrų
(charakteristikų)
pavadinimas

Normatyvinio dokumento, nustatančio
gaminiui keliamus reikalavimus,
žymuo, skyrius
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Normatyvinio ar kito dokumento,
nustatančio bandymų metodus, žymuo

V. Keršys

AFD.04.002
7 leidimas

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ
SERTIFIKAVIMO NUOSTATAI
2
priedas

keitimas
1 lapas
1 lapas

PARAIŠKOS FORMA

UAB „Elektrotechninių gaminių
sertifikavimo centras” (EGSC)
Kaukysos g. 18, LT-11342 Vilnius
PARAIŠKA
DĖL PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO
20
Nr.
.
(užpildo EGSC)

Pareiškiame, kad
(gaminio pavadinimas, tipas/modelis)

pagamintas
(gamintojo pavadinimas, adresas)

atitinka
(dokumento pavadinimas, žymuo)

reikalavimus ir prašome šį gaminį sertifikuoti.
Atitikties sertifikatą įforminti lietuvių (anglų, rusų) kalba (norimą pabraukti).
Įsipareigojame:
vykdyti visus sertifikavimo sistemos reikalavimus (žr. „Elektrotechninių gaminių sertifikavimo
nuostatai AFD.04.002“, interneto svetainė: http://www.egsc.lt);
užtikrinti sertifikuotos produkcijos kokybės stabilumą;
apmokėti sertifikavimo išlaidas;
nedaryti jokių pareiškimų ir nenaudoti atitikties sertifikato ir atitikties (sertifikavimo) ženklo
taip, kad galėtų pakenkti EGSC reputacijai.
Užsakovo pavadinimas, juridinis statusas
adresas
įmonės kodas
PVM mokėtojo kodas

atsiskaitomoji sąskaita
bankas
banko kodas

Užsakovo atstovas
(v., pavardė, pareigos)
(telefonas, faksas, el.paštas)

Bendravimo kalba: lietuvių, anglų, rusų (norimą pabraukti).
Prie paraiškos pridedame:

(parašas)

(pareigos)

(v ., pavardė )

A.V.

(data)

Parengė

L. Songina

Tvirtinu

V. Keršys

AFD.04.002

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ
SERTIFIKAVIMO NUOSTATAI
2.1
priedas

7 leidimas
keitimas
1 lapas

PARAIŠKOS FORMA

1 lapas

UAB „Elektrotechninių gaminių
sertifikavimo centras” (EGSC)
ул. Каукисос 18, LT-11342 Вильнюс, Литва
ЗАЯВКА
НА СЕРТИФИКАЦИЮ ПРОДУКЦИИ
20
Nr.
.
(заполняет EGSC)

Заявляем, что
(наименование изделия, тип/обозначение)

производства
(наименование изготовителя, aдресс)

соответствует требованиям
(наименование документа, обозначение)

и просим сертифицировать на соответствие НТД. Сертификат соответствия оформить на
литовском (английском, русском) языке (нужное подчеркнуть).
Принимаем обязательства:
выполнить все требования системы по сертификации (см. „Правила сертификации
электротехнической продукции AFD.04.002“, веб-сайт: http://www.egsc.lt);
обеспечить стабильность качества сертифицированной продукции;
уплатить расходы по сертификации;
не делать заявлений и не использовать сертификат соответствия и сертификационный знак во
вред EGSC.
Заказчик, юридический статус
адресс
код предприятия
код НДС

расчётный счёт
банк
код банка

Контактное лицо
(и., фамилия, должность )
( телефон, факс, електр. почта)

Язык сотрудничества: литовский, английский, русский (нужное подчеркнуть).
К заявке прилагается:

(должность)

(подпись)

( и., фамилия)

М.П.

(дата)

Parengė

L. Songina

Tvirtinu

V. Keršys

AFD.04.002
7 leidimas

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ
SERTIFIKAVIMO NUOSTATAI
2.2
priedas

keitimas
1 lapas
1 lapas

PARAIŠKOS FORMA

UAB „Elektrotechninių gaminių
sertifikavimo centras” (EGSC)
Kaukysos st. 18, LT-11342 Vilnius, Lithuania
APPLICATION
FOR PRODUCT CERTIFICATION
20

-

-

Nr.

.

(filled by EGSC)

We declare, that
(product, type/model)

manufactured by
(manufacturer’s name, address)

complies with the requirements of
(document)

and apply to certification of this product.
Certificate of conformity is to be registered officially in English (Lithuanian, Russian) (please
underline necessary).
We will meet following engagements:
to fulfill all the requirements of certification system (see „Regulations for Certification of Electrical
Products AFD.04.002 ", website: http://www.egsc.lt);
to ensure quality constancy of certified product;
to pay for certification;
not to do any statements and do not use EGSC Certificate of Conformity and EGSC Sign of
Conformity in order to harm reputation of EGSC.
Client`s name
address
enterprise code
VAT

account No.
bank
bank code

Client’s representative
(n., surname, position)
(tel., fax, e-mail)

Communication language: English, Lithuanian, Russian (please underline necessary).
Enclosed to the application:

(position)

(signature)

(n ., surname )

S.P.

(date)

Parengė

L. Songina

Tvirtinu

V. Keršys

AFD.04.002

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ
SERTIFIKAVIMO NUOSTATAI
3
priedas

7 leidimas
2 keitimas
1 lapas

SPRENDIMO FORMA

1 lapas

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ SERTIFIKAVIMO CENTRAS”
Kaukysos g. 18, LT-11342 Vilnius
Interneto svetainė: http://www.egsc.lt.
SPRENDIMAS
DĖL PRODUKCIJOS SERTIFIKAVIMO
20

-

-

Nr. AFD.02.

.

Išnagrinėję
(užsakovo pavadinimas)
(užsakovo adresas)

paraišką Nr.

dėl
(gaminio pavadinimas, tipas/modelis)

sertifikavimo nutariame:
1. Atlikti (neatlikti)

sertifikavimo darbus (-ų)
(gaminio pavadinimas, tipas/modelis)
(jeigu neatlikti sertifikavimo darbų – nurodomos priežastys)

2. Bandymus atlikti (neatlikti)
(akredituotos bandymų laboratorijos pavadinimas, adresas
standarto žymuo pagal kokį bus bandytas gaminys)
*)

Suderinta su UŽSAKOVU:
(dokumento numeris arba UŽSAKOVO parašas, ir data)

3. Gamybos sąlygas tikrinti (netikrinti)
4. Sertifikuotą produkciją tikrinti
(nurodomas produkcijos stabilumo tikrinimo
būdas, periodiškumas, pvz.: ar bandomi pavyzdžiai, iš kur paimami, ar tikrinamos gamybos sąlygos)

5. Darbai atliekami pagal sutartis užsakovo sąskaita.
Direktorius sertifikavimui

______________

Parengė

.
(v., pavardė, parašas)

Pastaba. Jeigu šiame sprendime pastebėjote netikslumų ar taisytinų teiginių , prašome informuoti mus per
penkias dienas po sprendimo gavimo. Negavę informacijos laikysime, kad pastabų neturite.
*) Būtina, kai nuspręsta atlikti bandymus.

Parengė

L. Songina

Tvirtinu

V. Keršys

AFD.04.002
7 leidimas

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ
SERTIFIKAVIMO NUOSTATAI
4
priedas

keitimas
1 lapas
1 lapas

ATASKAITOS FORMA

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ SERTIFIKAVIMO CENTRAS”
ATASKAITA
20

-

-

.

Nagrinėta
paraiška Nr.

dėl

Buvo pristatyta:

Gaminių ir techninės dokumentacijos įvertinimas:

Priedai:

Pasiūlymas:

Ekspertas
Parengė

___________
L. Songina

Tvirtinu

V. Keršys

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ
SERTIFIKAVIMO NUOSTATAI
5
priedas

ATITIKTIES SERTIFIKATO FORMA

AFD.04.002
7 leidimas
2 keitimas
1 lapas
1 lapas

Atitikties sertifikatas
Nr. LS801.B2xxxx

Šis atitikties sertifikatas suteikia teisę ženklinti
produkciją atitikties sertifikavimo ženklu:
Išduotas

(užsakovo pavadinimas,
adresas)

Šis atitikties sertifikatas liudija, kad gaminys
(gaminio pavadinimas)
tipas (modelis)
pagamintas
(gamintojo pavadinimas,
adresas)
atitinka standarto (ų)
(normatyvinio dokumento žymuo, išleidimo data) reikalavimus.
Atitikties sertifikatas išduotas remiantis:
(bandymų protokolas, gamybos sąlygų įvertinimo dokumentas ir t.t.)
Galioja iki: 20xx-xx-xx
Išduotas: 20xx-xx-xx
V. Keršys

Direktorius sertifikavimui

Parengė

L.Songina

Tvirtinu

V.Keršys

AFD.04.002
7 leidimas
2 keitimas
1 lapas
1 lapas

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ
SERTIFIKAVIMO NUOSTATAI
5.1
priedas

ATITIKTIES SERTIFIKATO FORMA

Сертификат
соответствия

Atitikties
sertifikatas

Nr. LS801.B2xxxx
Этот сертификат соответствия дает право маркировать
продукцию сертификационным знаком соответствия

Выдан (užsakovo pavadinimas,
adresas)
Этот сертификат соответствия свидетельствует, что изделие
(gaminio pavadinimas)
тип (модель)
изготовлен
(gamintojo pavadinimas,
adresas)
соответствует требованиям стандарта (ов)
(normatyvinio dokumento žymuo, išleidimo data).
Сертификат соответствия выдан на основании:
(bandymų protokolas, gamybos sąlygų įvertinimo dokumentas ir t.t.)
Действителен до: xx.xx.20xx
Выдан: xx.xx.20xx
Директор по сертификации

Parengė

L. Songina

В. Кершис

Tvirtinu

V. Keršys

AFD.04.002
7 leidimas
2 keitimas
1 lapas
1 lapas

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ
SERTIFIKAVIMO NUOSTATAI
5.2
priedas

ATITIKTIES SERTIFIKATO FORMA

Atitikties
sertifikatas

Certificate
of Conformity
Nr. LS801.B2xxxx

This certificate of conformity gives a right
to mark production with the mark of conformity

Issued to

aParengė

L.
Songina
ELEKTR
OTECHNI
NIŲ
GAMINIŲ
SERTIFIK
AVIMO
NUOSTA
TAI
. Keršys
s8 lapai

(užsakovo pavadinimas,
adresas)

This certificate of conformity indicates that product
(gaminio pavadinimas)
type (model)
manufactured by
(gamintojo pavadinimas,
adresas)
is in conformity with the requirements of the standard (-s):
(normatyvinio dokumento žymuo, išleidimo data)
The certificate of conformity is issued on the basis:
(bandymų protokolas, gamybos sąlygų įvertinimo dokumentas ir t.t.)
Expiry date: xxxx (mėnuo žodžiais) 20xx
Issue date: xxxx (mėnuo žodžiais) 20xx
V. Keršys

Director for Certification

Parengė

L. Songina

Tvirtinu

V. Keršys

AFD.04.002

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ
SERTIFIKAVIMO NUOSTATAI
6
priedas

Parengė

7 leidimas
keitimas
1 lapas

ANULIUOTAS

L. Songina

Tvirtinu

1 lapas

V. Keršys

AFD.04.002

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ
SERTIFIKAVIMO NUOSTATAI

keitimas
1 lapas

6.1
priedas

Parengė

7 leidimas

ANULIUOTAS

L. Songina

Tvirtinu

1 lapas

V. Keršys

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ
SERTIFIKAVIMO NUOSTATAI
6.2
priedas

Parengė

ANULIUOTAS

L. Songina

Tvirtinu

AFD.04.002
7 leidimas
keitimas
1 lapas
1 lapas

V. Keršys

AFD.04.002

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ
SERTIFIKAVIMO NUOSTATAI
7
priedas

7 leidimas
2 keitimas
1 lapas

NUTARIMO FORMA

1 lapas

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ SERTIFIKAVIMO CENTRAS”
NUTARIMAS
DĖL SERTIFIKAVIMO*
20
**Išnagrinėjus 20

-

-

-

-

Nr. AFD.03.

.

ataskaitą pagal

paraišką Nr.

dėl

nutarta:

Konstatuoju, kad

Priedas: 20_ __ __ ataskaita***.
EGSC direktorius sertifikavimui
* Pastaba: vietoje „Dėl sertifikavimo”
„Dėl atitikties sertifikato
„Dėl atitikties sertifikato
„Dėl atitikties sertifikato
„Dėl atitikties sertifikato
„Dėl atitikties sertifikato

gali būti:
performinimo”,
galiojimo pratęsimo”,
galiojimo sustabdymo”,
galiojimo atnaujinimo”,
anuliavimo” ir kita.

** Pastaba: Vietoje „Išnagrinėjus 20 _ __ __ ataskaitą pagal ___paraišką Nr.” gali būti: „Išnagrinėjus raštą ar
prašymą, ar kita”.

***Pastaba: Vietoje „20 _ __ __ ataskaita” gali būti raštas, prašymas ar kita.
Parengė

.
(v., pavardė, parašas)

Parengė

L. Songina

Tvirtinu

V. Keršys

8
priedas

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ
SERTIFIKAVIMO NUOSTATAI

AFD.04.002
7 leidimas
4 keitimas

LICENCINĖS SUTARTIES FORMA

1 lapas
2 lapai

Naudojimosi atitikties sertifikatu ir produkcijos ženklinimo
atitikties sertifikavimo ženklu
LICENCINĖ SERTIFIKAVIMO SUTARTIS Nr. ______
Vilnius

__________

UAB „ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ SERTIFIKAVIMO CENTRAS”, Kaukysos g. 18, LT11342 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujamas direktoriaus sertifikavimui ______________, toliau vadinamas
EGSC, iš vienos pusės, ir _______________ ________________________, toliau vadinamas LICENCIATU, iš
kitos pusės, pasirašė šią sutartį:
1. Sutarties objektas.
1.1 EGSC suteikia LICENCIATUI teisę naudotis atitikties sertifikatu LS801._________ ir
ženklinti produkciją atitikties sertifikavimo ženklu pagal AFD.04.008 1 priedą.
2.
LICENCIATAS įsipareigoja:
2.1 Laikytis visų elektrotechninių gaminių sertifikavimo sistemoje veikiančių taisyklių ir
procedūrų, naudoti atitikties sertifikavimo ženklą (įskaitant žiniasklaidos priemones tokias kaip dokumentai, brošiūros
arba reklama) norėdamas parodyti, kad gaminys yra sertifikuotas ir atitinka standartus, nurodytus atitikties sertifikate.
2.2 Naudoti atitikties sertifikatą ir atitikties sertifikavimo ženklą tik visiškai atitinkančiai
bandytus pavyzdžius ir sertifikavimo metu identifikuotai produkcijai. Nenaudoti jo kitiems gaminiams arba pakitus
gaminio konstrukcijai, gamybos technologijai, panaudojus kitas medžiagas ir komplektavimo detales. Derinti su
EGSC visus konstrukcijos, technologijos ar medžiagos pakeitimus ir, esant būtinumui, atlikti dalinius ar visus
bandymus akredituotoje laboratorijoje. Nedelsiant informuoti apie pasikeitimus, kurie gali paveikti licenciato gebėjimą
atitikti sertifikavimo reikalavimus, pvz., pasikeitus juridiniam, komerciniam organizaciniam statusui arba savininkui,
pagrindinei vadovybei, sprendimų priėmimo ar techniniam personalui, esant produkcijos arba gamybos technologijos
pakeitimams, pasikeitus kontaktiniams duomenims ir gamybos vietai, esant esminiams pokyčiams kokybės vadybos
sistemoje. Esant keitimams, realizuoti sertifikuotus gaminius tik gavus EGSC atitinkamą leidimą. LICENCIATAS gali
perduoti sertifikavimo dokumentų (sertifikato, bandymų protokolo, gamybos sąlygų patikrinimo protokolo) kopijas kitam
juridiniam ar fiziniam asmeniui tik pilnos apimties užtikrinant, kad bus laikomasi sertifikavimo sistemos taisyklių.
2.3 Užtikrinti sertifikuotos produkcijos kokybės stabilumą. Registruoti visus gaunamus skundus ir
reklamacijas dėl sertifikuotos produkcijos kokybės ir koregavimo veiksmus, ir tuos įrašus, EGSC pareikalavus,
pateikti.
2.4 Sudaryti sąlygas produkcijos kokybės stabilumo kontrolei, esant reikalui (pateikti pavyzdžius
bandymams, užtikrinti sąlygas gamybos sąlygų kontrolei, įskaitant sąlygas patekti į reikiamą teritoriją su stebėtojais,
vietą prie reikiamos įrangos, personalo ir licenciato subrangovų ir t.t.).
2.5 Ištaisyti EGSC nustatytus trūkumus, esant nukrypimams nuo sertifikavimo sąlygų (neteisingai
naudojant atitikties sertifikatą ar atitikties sertifikavimo ženklą, pasikeitus produkcijai keliamiems reikalavimams,
paaiškėjus, kad produkcija kelia grėsmę vartotojui, produkcijos partija turi defektus, paaiškėjus gaminio gaminimo
nenumatytam būdui ir t.t.).
2.6 Už suteiktą teisę naudotis atitikties sertifikatu ir ženklinti produkciją atitikties sertifikavimo ženklu
visą licencinės sutarties ir/ar atitikties sertifikato galiojimo laiką periodiškai kartą per
(nurodyti reikiamą laikotarpį,
pvz.: per šešis mėnesius; per dvylika mėnesių …) nuo sutarties pasirašymo datos pervesti
Eur., PVM
%
______Eur. (iš viso
Eur.
ct) mokestį į EGSC sąskaitą Nr. LT82 7044 0600 0110 2870 AB SEB
bankas. Banko kodas 70440. PVM mokėtojo kodas 222428219.
Nurodytas mokestis kasmet koreguojamas, įvertinant vartotojo kainų indekso pasikeitimą per metus,
lyginant su ankstesnių metų atitinkamu mėnesiu. Pakitus PVM dydžiui, mokestis taip pat atitinkamai koreguojamas.
Įvedus Lietuvos Respublikoje eurus, mokestis mokamas eurais, atitinkamai nurodytą šiame punkte sumą perskaičiavus
banko, kuriame yra EGSC sąskaita, nustatytu santykiu. EGSC pateikus sąskaitą išankstiniam apmokėjimui,
LICENCIATAS turi ją apmokėti per dvi savaites.
Jei LICENCIATAS nevykdo savo įsipareigojimo atsiskaityti su EGSC nurodytais 2.6 punkte terminais, už
kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną moka nustatytas palūkanas, kurių norma skaičiuojama pagal 2003 m. gruodžio 9 d.
LR mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą Nr. IX-1873.
2.7 Esant skundams dėl vartotojui tiekiamos produkcijos, neatitinkančios saugos reikalavimų, ar kitai
informacijai apie nukrypimus nuo sertifikacijos sistemos taisyklių ir procedūrų, sudaryti reikiamas sąlygas kontrolei
(įskaitant stebėtojų dalyvavimą, jei reikia), o jeigu neatitiktys dėl licenciato kaltės, papildomai apmokėti visų su tuo
susijusių tikrinimų išlaidas.

Parengė

L. Songina

Tvirtinu

V. Keršys

AFD.04.002

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ
SERTIFIKAVIMO NUOSTATAI
8
priedas

LICENCINĖS SUTARTIES FORMA

7 leidimas
3 keitimas
2 lapas
2 lapai

2.8
Atitikties sertifikato sustabdymo arba anuliavimo atveju, arba pasibaigus galiojimo laikui
nesinaudoti atitikties sertifikatu ir nuo pranešimo apie sustabdymą ar anuliavimą gavimo datos, galiojimo laiko pabaigos
datos nustoti ženklinti sertifikavimo ženklu pagamintą produkciją ir nustoti naudoti visą su sertifikavimu susijusią
reklaminę medžiagą bei informuoti apie tai pirkėjus.
Gavus pranešimą apie atitikties sertifikato anuliavimą, savaitės laikotarpyje pristatyti į EGSC
atitikties sertifikato originalą.
3.
EGSC įsipareigoja:
3.1 Informuoti LICENCIATĄ apie atitikties sertifikato ir licencinės sutarties galiojimo sustabdymą
arba anuliavimą ir tokio nutarimo priežastis.
3.2 Informuoti LICENCIATĄ apie sertifikavimo taisyklių ir procedūrų reikalavimų gaminiams
pakeitimus.
3.3
Užtikrinti sertifikavimo proceso metu gautos arba sukurtos informacijos, išskyrus viešai
LICENCIATO skelbiamos informacijos bei informacijos, reikalingos atsakant į skundus, konfidencialumą. Informuoti
LICENCIATĄ iš anksto, jeigu EGSC numato informaciją paskelbti viešai.
3.4
Kai remiantis įstatymais arba patvirtintais sutartiniais įsipareigojimais EGSC reikalaujama
paskelbti konfidencialią informaciją, apie pateiktą informaciją pranešti LICENCIATUI arba susijusiam asmeniui, nebent
tai draudžiama įstatymu.
3.5 Informaciją apie LICENCIATĄ, gautą iš kitų šaltinių nei pats LICENCIATAS (pvz., iš skundo
pateikėjo ar valdžios ir teisėtvarkos atitinkamų įgaliotų struktūrų) laikyti konfidencialia.
4.
EGSC turi teisę:
4.1 Atlikti produkcijos kokybės stabilumo tikrinimą priklausomai nuo sertifikavimo schemos:
per metus paimtų iš gamybos pavyzdžių kontrolę;
per metus paimtų iš prekybos pavyzdžių kontrolę;
per metus gamybos sąlygų kontrolę.
4.2
Atlikti papildomą produkcijos kokybės stabilumo kontrolę, esant skundams dėl vartotojams
tiekiamos nekokybiškos produkcijos ar kitai informacijai dėl nukrypimų nuo sertifikavimo taisyklių ir procedūrų.
4.3 Laikinai sustabdyti atitikties sertifikato ir licencinės sutarties galiojimą arba anuliuoti atitikties
sertifikatą ir nutraukti licencinę sutartį, jeigu:
nustatyti 2.5 p. išvardyti trūkumai arba LICENCIATAS nevykdė EGSC atitinkamų nurodymų esant
nukrypimams nuo sertifikavimo sąlygų;
paaiškėjo LICENCIATO dalyvavimas nelegalioje veikloje;
pasikartoja neatitiktys sertifikavimo ar gaminio reikalavimams;
LICENCIATAS nesumokėjo nustatyto mokesčio arba atsisakė suteikti galimybę EGSC atlikti
inspekcinę kontrolę ir sumokėti papildomas kontrolės išlaidas;
LICENCIATAS nutraukė licencinę sutartį.
4.4
Imtis atitinkamų priemonių, įskaitant informacijos apie pažeidimo paskelbimą ir, jei būtina,
juridinius veiksmus, jeigu LICENCIATAS nevykdo EGSC nurodymų ištaisyti pastebėtus trūkumus.
4.5 Viešai paskelbti informaciją apie LICENCIATO produkcijos sertifikavimo teigiamus rezultatus.
5

Licencinės sutarties galiojimo ir nutraukimo sąlygos.

5.1 Licencinė sutartis galioja nuo ______ iki ______.
5.2 Licencinė sutartis taip pat nustoja galioti, licenciatui sustabdžius savo veiklą.
5.3 LICENCIATAS gali nutraukti licencinę sutartį, apie tai ne vėliau kaip prieš du mėnesius
informavęs EGSC. Tokiu atveju LICENCIATAS sumoka proporcingą licencinės sutarties galiojimo laikui (iki
nutraukimo) dalį mokesčio, nustatyto šios sutarties 2.6 p.
Kitais atvejais mokamas visas 2.6 p. nustatytas mokestis.
5.4 LICENCIATUI pageidaujant pratęsti atitikties sertifikato ir licencinės sutarties galiojimo laiką, jis
privalo EGSC pateikti paraišką. EGSC, išnagrinėjusi paraišką, atsižvelgdama į standartų, pagal kurių reikalavimus buvo
sertifikuotas gaminys, keitinius ar naujas standartų versijas, anksčiau atliktus bandymus ir gautus rezultatus, nustato
sertifikavimo darbų apimtis ir kainą, ir informuoja LICENCIATĄ. LICENCIATUI sutikus su sąlygomis ir pervedus
nustatytą mokestį į EGSC sąskaitą, atliekami sertifikavimo darbai.
UAB „ ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ
SERTIFIKAVIMO CENTRAS”
direktorius sertifikavimui
A.V.

Parengė

L. Songina

LICENCIATAS
_____________________
_____________________
A.V.

Tvirtinu

V. Keršys

AFD.04.002

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ
SERTIFIKAVIMO NUOSTATAI
9
priedas

7 leidimas
2 keitimas

ĮSTAIGŲ, BENDRADARBIAUJANČIŲ SU SERTIFIKAVIMO
ĮSTAIGA, SĄRAŠO FORMA

1 lapas
1 lapas

ĮSTAIGŲ, BENDRADARBIAUJANČIŲ SU SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGA,
SĄRAŠAS

Įstaigos pavadinimas ir
adresas

Įstaigos akreditacijos
statusas

EGSC direktorius sertifikavimui

Parengė

L. Songina

Įstaigos atliekamos
funkcijos

Dokumentas, kuriuo
remdamasi įstaiga
dalyvauja produkcijos
sertifikavimo
sistemos veikloje

V. Keršys

Tvirtinu

V. Keršys

AFD.04.002
7 leidimas

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ
SERTIFIKAVIMO NUOSTATAI
10
priedas

keitimas
1 lapas
1 lapas

PRIEŠLICENCINIO GAMYBOS SĄLYGŲ PATIKRINIMO
PROTOKOLO FORMA

(Forma pagal CENELEC CIG –022)

Priešlicencinio gamybos sąlygų patikrinimo protokolas
Konfidencialu
Bylos Nr.
Data
1 lapas iš 1
A dalis
PRANEŠIMAS APIE PATIKRINIMĄ
(Užpildo prašanti patikrinimo sertifikavimo įstaiga)
A.1 Prašanti patikrinimo sertifikavimo įstaiga:
Bylos Nr.
A.2 Prašoma atlikti patikrinimą sertifikavimo įstaiga:
Bylos Nr.
A.3 Registruotas gamintojo pavadinimas ir gamyklos adresas:

Tel:

El.paštas:

Faksas:

Kontaktinio asmens pavardė ir funkcijos:
Telefono ir fakso numeriai (jei skiriasi):
A.4 Užsakovo pavadinimas ir adresas:

Tel:

El.paštas:

Faksas:

A.5 Gaminio kategorija ir tipo numeris:
A.6 Standartai:
A.7 Prašomas sertifikavimo ženklas (-ai):
A.8 Patikrinimo dažnumas:
A.9 Kita informacija (pagal pridedamus dokumentus):
Parašas

Data

Parengė

L. Songina

Tvirtinu

V. Keršys

AFD.04.002

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ
SERTIFIKAVIMO NUOSTATAI
11
priedas

7 leidimas
keitimas

PRIEŠLICENCINIO GAMYBOS SĄLYGŲ PATIKRINIMO
PROTOKOLO FORMA

1 lapas
4 lapai

(Forma pagal CENELEC CIG –022)

Priešlicencinio gamybos sąlygų patikrinimo protokolas
Konfidencialu
Bylos Nr.
Data:
1 lapas iš 4
B dalis
KLAUSIMYNAS
(Užpildo gamintojas)
B.1

Tel:

Gamintojo registruotas pavadinimas ir gamyklos vieta:

El.paštas:

Faksas:

Nuvykimas į gamyklą (artimiausia geležinkelio stotis, aerouostas)
Vietinio žemėlapio pateikimas (jei įmanoma):

B.2.1

Tel:
B.2.2

Tel:

Parengė

Gamintojo kontoros adresas (jei skiriasi nuo aukščiau nurodyto):

El.paštas:

Faksa:

Užsakovo (licenciato) pavadinimas ir adresas (jei skiriasi nuo nurodyto aukščiau):

El.paštas:

Faksa:

L. Songina

Tvirtinu

V. Keršys

AFD.04.002

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ
SERTIFIKAVIMO NUOSTATAI
11
priedas

7 leidimas
keitimas

PRIEŠLICENCINIO GAMYBOS SĄLYGŲ PATIKRINIMO
PROTOKOLO FORMA

2 lapas
4 lapai

Konfidencialu
B dalis. 2 lapas iš 4
B.3

Pateikite kontaktinių asmenų gamykloje pavardes, skyriaus pavadinimą ir biuro adresą ir
nurodykite atsakingą už gaminių sertifikavimą vadovybės atstovą.

Kontaktinis asmuo gamykloje:

pareigos:

Pavaduojantis kontaktinį asmenį gamykloje:

pareigos:

Vadovybės atstovas:

pareigos:

PASTABA. Šis vadovybės atstovas gali būti ne gamykloje, t.y., vadovybės būstinėje.
B.4

Apytikris bendras gamyklos darbuotojų skaičius:

B.5.1 Gaminių, kuriems prašyta sertifikavimo ženklo, kategorija (-os), šaka (-os) ir numeris
(-iai):

B.5.2 Kokio sertifikavimo ženklo ir pagal kuriuos standartus prašoma?
Išvardinti prašomas tipo patvirtinimo procedūras (CCA, CB ar nacionalinę)

B.6.1 Išvardinkite, kurios sudedamosios dalys, pvz., jungikliai, lempų lizdai, virvėlaidžiai,
varikliai, transformatoriai, detalės ar dalys, pvz., spyruoklės, kontaktai, t.t., yra
gaunamos iš tiekėjų.

Parengė

L. Songina

Tvirtinu

V. Keršys

AFD.04.002

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ
SERTIFIKAVIMO NUOSTATAI
11
priedas

7 leidimas
keitimas

PRIEŠLICENCINIO GAMYBOS SĄLYGŲ PATIKRINIMO
PROTOKOLO FORMA

3 lapas
4 lapai

Konfidencialu
B dalis. 3 lapas iš 4
B.6.2 Detaliai aprašykite ir duokite nuorodas į dokumentaciją (galima pateikti kopijas) apie
eilinius bandymus ir patikrinimus, atliekamus gaunant, gaminant ir galutinai tikrinant ir
bandant gatavą produktą, kad būtų įvertinta jo atitiktis taikomiems standartams.

Parengė

L. Songina

Tvirtinu

V. Keršys

AFD.04.002

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ
SERTIFIKAVIMO NUOSTATAI
11
priedas

7 leidimas
keitimas
4 lapas

PRIEŠLICENCINIO GAMYBOS SĄLYGŲ PATIKRINIMO
PROTOKOLO FORMA

4 lapai

Konfidencialu
B dalis. 4 lapas iš 4

B.7

Kokį sertifikavimo ženklą jau suteikė šios kategorijos gaminiui kitos sertifikavimo
įstaigos ?

B.8

Ar gamintojas turi įvertintą ir sertifikuotą kokybės sistemą? Prašoma pateikti smulkiau.

B.9

Mes sutinkame, kad sertifikavimo įstaigos inspektorius, suderinęs su kontaktiniu ar jį
pavaduojančiu asmeniu, nustatytomis darbo valandomis gali įeiti į visas patalpas, kuriose
vyksta gamybos procesas, taip pat atlikti patikrinimus, kurie yra būtini įvertinti gatavo
gaminio atitiktį atitinkamų standartų reikalavimams.
Gamintojo parašas:
Pavardė ir pareigos:
Vieta:
Data:
PASTABA. Gamintojo įgaliotas šios formos signataras turi patvirtinti pateikiamos
informacijos tikslumą.

Parengė

L. Songina

Tvirtinu

V. Keršys

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ
SERTIFIKAVIMO NUOSTATAI
12
priedas

GAMYBOS SĄLYGŲ PATIKRINIMO PROTOKOLO FORMA

AFD.04.002
7 leidimas
keitimas
1 lapas
19 lapai

3

GAMYBOS SĄLYGŲ PATIKRINIMO PROTOKOLAS
Patikrinimą atliko (patikrinimo įstaigos pavadinimas):
Įstaigos, atliekančios patikrinimą nuorodinis numeris:
Dėl lapų kontrolės prašome šį numerį užrašyti kiekvieno lapo viršuje (įskaitant Priedus)
BENDROSIOS NUORODOS
– Nurodymai inspektoriui pateikiami pasviruoju šriftu.
– Protokolas turi būti surašytas netgi jei vizito metu nėra gamybos.
– Visiems atsakymams „NE“ INSPECTORIAUS VERTINIMO lape turi būti pateikti išsamūs atsakymai.
– Visiems atsakymams „NETAIKOMA“ (toliau N/T) turi būti pateiktas logiškas išaiškinimas kodėl punktas netaikomas.
Išsamūs aiškinimai turėtų būti pateikiami INSPECTORIAUS VERTINIMO - Informaciniame lape.

1

BENDRA INFORMACIJA

1.1

Gamintojo registruotas pavadinimas ir gamyklos vieta

Gamintojo registruotas pavadinimas:
Gamyklos gatvė ir namo numeris:
Pašto kodas:
Miestas:
Rajonas:
Šalis:
GPS-koordinatės:
(neprivaloma)
1.2

Gamintojo atstovo pavadinimas ir kontaktiniai duomenys

Gamintojo atstovo pavadinimas:
Pavardė:
Pareigos:
Telefono numeris:
Fax:
El. paštas:
1.3

1.3 Įrašykite pagrindinių asmenų, dalyvavusių patikrinime, pavardes ir pareigas
tas pat kaip 1.2
Jei ne tas pats kaip pateikta 1.2, prašoma aprašyti išsamiau
Pavardė:
Pareigos:
Telefono numeris:
Fax:
El. paštas:

Parengė

L. Songina

Tvirtinu

V. Keršys

AFD.04.002
7 leidimas
keitimas
2 lapas
19 lapai

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ
SERTIFIKAVIMO NUOSTATAI
12
priedas

GAMYBOS SĄLYGŲ PATIKRINIMO PROTOKOLO FORMA

3

1.4

1.5

1.6

Priešlicencinis

Eilinis

ENEC

HAR

EMC

Kita:

Tik Priešlicencinis: Ar informacija pateikta CIG 022 Klausimyne B dalyje
tiksli ir pakankama?
Jei „ne“, papildykite Klausimyną kaip dera ir kopiją pridėkite prie šio
protokolo.

TAIP

N/T

NE

Patikrinimo išsamesnis aprašymas:

Sertifikavimo
įstaiga prašanti
patikrinimo

Patikrinimas X iš Y

Bylos nuorodos
numeris

Produkto
kategorija

Produkto tipas

1.7
Inspektoriaus pavardė

Patikrinimo data:
(Metai – mėnuo – d. )

Parengė

L. Songina

Tvirtinu

V. Keršys

AFD.04.002
7 leidimas
keitimas
3 lapas
19 lapai

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ
SERTIFIKAVIMO NUOSTATAI
12
priedas

GAMYBOS SĄLYGŲ PATIKRINIMO PROTOKOLO FORMA

2

Gautų komponentų ir medžiagų, kurios turi įtakos sertifikuoto produkto saugai,
patvirtinimas (Įeinantysis patikrinimas)

2.1

Ar yra medžiagų, komponentų ir sudėtinių dalių, gamintojo patikrintų kaip
atitinkančių atitinkamus reikalavimus ?

TAIP

N/T

NE

2.2

Ar šiame patvirtinime taip pat yra patvirtinimų sertifikavimo ženklu ?

TAIP

N/T

NE

Procedūros aprašymas (galima atžymėti vieną ar kelis langelius)
Pasikliaujama tiekėjo išeinančios produkcijos patikrinimu/Tiekėjo kokybės planas
Patikrinimas pas tiekėją
Tiekėjo patikrinimas pagal gamintojo klausimyną
Nuosavos įėjimo patikrinimo vedimas
Identifikacinis patikrinimas
Tikslaus tipo tikrinimas

Skaičių duomenys

Nuorodų palyginimas

Sertifikavimo ženklas

Sertifikatas
Kita
INSPEKTORIAUS VERTINIMAS-Informaciniame lape pateikti išsamūs duomenys
Procedūros aprašymas arba nuoroda į procedūros ir patikrinimo dokumentą arba išleidimo data_______
Išsamiau pateikta INSPEKTORIAUS VERTINIMAS-Informaciniame lape.
Prie šio gamybos sąlygų patikrinimo protokolo pridedami objektyvūs įrodymai.
Žiūrėkite priedą Nr.
2.3

Jei gamintojas pasikliauja atitikties sertifikatu, ar jis aiškiai identifikuoja
gaminį, atsako į visus klausimus, reikalavimus, kuriems produktas turi
atitikti, gamybos data, ir ar jis teisingai įformintas?

TAIP

N/T

NE

2.4

Ar yra pakankama procedūra neatitinkančių komponentų ir medžiagų
tvarkymui?

TAIP

N/T

NE

Procedūros aprašymas arba nuoroda į procedūros ir patikrinimo dokumentą arba išleidimo data_______
Išsamiau pateikta INSPEKTORIAUS VERTINIMAS-Informaciniame lape.
Prie šio gamybos sąlygų patikrinimo protokolo pridedami objektyvūs įrodymai.
Žiūrėkite priedą Nr.

Parengė

L. Songina

Tvirtinu

V. Keršys

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ
SERTIFIKAVIMO NUOSTATAI
12
priedas

GAMYBOS SĄLYGŲ PATIKRINIMO PROTOKOLO FORMA

AFD.04.002
7 leidimas
keitimas
4 lapas
19 lapai

2.5

Ar yra procedūra ir ar jos taikymo būdas pakankamas?
(pvz.: ar komponentai ir medžiagos aiškiai identifikuotos ir/ar surūšiuotas,
kad būtų apsisaugota nuo neteisingo panaudojimo?)

TAIP

N/T

NE

2.6

Ar yra įėjimo kontrolės įrašai ir ar pakankami?

TAIP

N/T

NE

2.7

Ar įrašai saugomi mažiausiai laikotarpį tarp dviejų inspektoriaus
patikrinimų?

TAIP

N/T

NE

3

Gamybos kontrolė, patikrinimas ir eiliniai bandymai

3.1

Ar kokybės užtikrinimo ir gamybos personalas tinkamai instruktuoti dėl
savo pareigų?

TAIP

N/T

NE

3.2

Ar jie turi visų dalių, kurios įtakoja užbaigto gaminio saugą, parengtus
atnaujintus dokumentus, gamybos ir bandymų instrukcijas, nuotraukas,
brėžinius ar pavyzdžius?

TAIP

N/T

NE

3.3

Ar yra aiškumas, kad gamybos procesas užtikrina, kad užbaigtas produktas
yra identiškas nuorodinei versijai kaip aprašyta skyriaus15 versijoje?

TAIP

N/T

NE

3.4

Ar yra procedūra, užtikrinanti, kad visi produktai bus išbandyti ar patikrinti
pagal gamintojo reikalavimus?

TAIP

N/T

NE

Procedūros aprašymas arba nuoroda į procedūros ir patikrinimo dokumentą arba išleidimo data_______
Išsamiau pateikta INSPEKTORIAUS VERTINIMAS-Informaciniame lape.
Prie šio gamybos sąlygų patikrinimo protokolo pridedami objektyvūs įrodymai.
Žiūrėkite priedą Nr.
3.5

Ar gamybos procesas tikrinamas atitinkamose stadijose?

3.6

Ar produktai tikrinami
patikrinimas gaminant)?

atitinkamose

gamybos

stadijose

(linijinis

TAIP

N/T

NE

TAIP

N/T

NE

BANDYMŲ DUOMENŲ LAPE eilinių bandymų lentelėje išsamiai pateikite visus gamintojo atliekamus bandymus
3.7

Ar eiliniai bandymai, įrašyti į BANDYMŲ DUOMENŲ LAPĄ, yra
pakankami atsakyti į sertifikavimo įstaigos reikalavimus ?

Parengė

L. Songina

Tvirtinu

TAIP

N/T

V. Keršys

NE

AFD.04.002
7 leidimas
keitimas
5 lapas
19 lapai

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ
SERTIFIKAVIMO NUOSTATAI
12
priedas
3.8

GAMYBOS SĄLYGŲ PATIKRINIMO PROTOKOLO FORMA

Ar yra procedūra dėl neatitinkančių produktų tvarkos ?

TAIP

N/T

NE

Neatitinkančių produktų tvarkymas (galima atžymėti vieną ar kelis langelius)
Automatizuotas izoliavimo procesas
Rankinis izoliavimo procesas
Neatitinkantys produktai suardomi
Neatitinkantys produktai taisomi
Kita (prašome paaiškinti)
Išsamiau pateikta INSPEKTORIAUS VERTINIMAS-Informaciniame lape.
Procedūros aprašymas arba nuoroda į procedūros ir patikrinimo dokumentą arba išleidimo data_______
Išsamiau pateikta INSPEKTORIAUS VERTINIMAS-Informaciniame lape.
Prie šio gamybos sąlygų patikrinimo protokolo pridedami objektyvūs įrodymai.
Žiūrėkite priedą Nr.
3.9

Ar procedūra ir jos taikymo būdas pakankami?
(pvz., neatitinkantys produktai aiškiai identifikuojami ar izoliuojami, kad
apsisaugoti nuo atsitiktinio panaudojimo?)

TAIP

N/T

NE

3.10

Ar pataisyti ir perdirbti (koreguoti) elementai vėl pateikiami
atitinkamiems bandymams /patikrinimams pagal procedūras?

TAIP

N/T

NE

Procedūros aprašymas arba nuoroda į procedūros ir patikrinimo dokumentą arba išleidimo data_______
Išsamiau pateikta INSPEKTORIAUS VERTINIMAS-Informaciniame lape.
Prie šio gamybos sąlygų patikrinimo protokolo pridedami objektyvūs įrodymai.
Žiūrėkite priedą Nr.
3.11

Ar eilinių bandymų įrašai tinkamai tvarkomi bei pakankami?

TAIP

N/T

NE

3.12

Ar įrašai saugomi mažiausiai laikotarpį tarp dviejų inspektoriaus
patikrinimų?

TAIP

N/T

NE

4 Bandymų ir matavimų įrangos, naudojamos saugos bandymams, funkcinis patikrinimas
4.1

Ar yra įrodymas, kad įrenginių funkcinis patikrinimas valdomas tinkamai,
net jei sertifikuoti gaminiai nebuvo gaminami ?

Parengė

L. Songina

Tvirtinu

TAIP

N/T

V. Keršys

NE

AFD.04.002
7 leidimas
keitimas
6 lapas
19 lapai

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ
SERTIFIKAVIMO NUOSTATAI
12
priedas
4.2

GAMYBOS SĄLYGŲ PATIKRINIMO PROTOKOLO FORMA

Ar yra procedūra, aprašanti kaip valdyti funkcinius patikrinimus?
Automatizuotas procesas

TAIP

N/T

NE

Rankinis procesas

Procedūros aprašymas arba nuoroda į procedūros ir patikrinimo dokumentą arba išleidimo data_______
Išsamiau pateikta INSPEKTORIAUS VERTINIMAS-Informaciniame lape.
Prie šio gamybos sąlygų patikrinimo protokolo pridedami objektyvūs įrodymai.
Žiūrėkite priedą Nr.
4.3

Ar funkcinis patikrinimas atliekamas intervalais, kurie leidžia perbandyti
anksčiau pagamintą produkciją, jei buvo nustatyta, kad neteisingas
funkcionavimas aptiktas iki gaminiui paliekant gamyklą?

TAIP

N/T

NE

4.4

Ar bandymo įrenginių teisingas funkcionavimas patvirtintas imituojamu
neatitikimu ar kitomis priemonėmis?

TAIP

N/T

NE

TAIP

N/T

NE

TAIP

N/T

NE

Imituojant neatitikimą (dirbtinis)
Bandymo procedūra pagal įrenginio vadovą
Vidinis savibandymas; bandymo programa įtraukta į įrenginio sertifikavimą
Vidinis savibandymas; patvirtinta inspektoriaus
Ar yra įrodymas, kad imituojamas gedimas (jei naudojama) parodo išjungimo
ribas? (Išskyrus kibirkščių tęsterį kabelių gamyboje)

4.5

4.6

Ar yra procedūra dėl atitinkamų veiksmų, kurių reikia imtis operatoriui, jei
nustatomas netenkinantis funkcinis patikrinimas?

Procedūros aprašymas arba nuoroda į procedūros ir patikrinimo dokumentą arba išleidimo data_______
Išsamiau pateikta INSPEKTORIAUS VERTINIMAS-Informaciniame lape.
Prie šio gamybos sąlygų patikrinimo protokolo pridedami objektyvūs įrodymai.
Žiūrėkite priedą Nr.
4.7

Ar ši procedūra tinkamai užtikrina, kad neteisingai tikrinti gaminiai būtų
perbandomi ?

TAIP

N/T

NE

4.8

Ar visais atvejais užregistruojami atlikti tolesni koregavimo veiksmai ?

TAIP

N/T

NE

TAIP

N/T

NE

4.9

Parengė

Ar tinkamai ir pakankamai tvarkomi matavimo įrenginių funkcinių
patikrinimų bandymų įrašai ?

L. Songina

Tvirtinu

V. Keršys

AFD.04.002
7 leidimas
keitimas
7 lapas
19 lapai

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ
SERTIFIKAVIMO NUOSTATAI
12
priedas

Ar įrašai saugomi mažiausiai laikotarpį tarp dviejų inspektoriaus patikrinimų ?

4.10

5

GAMYBOS SĄLYGŲ PATIKRINIMO PROTOKOLO FORM
TAIP

N/T

NE

Gaminiai, matyti gamybos patikrinimo metu

Identifikuokite visus ant gaminio gamybos patikrinimo vizito metu matytus tipo numerius ir sertifikavimo ženklus.
Jei nebuvo sertifikuotų gaminių, nurodykite, kokie gaminiai buvo gaminami vizito metu.
Gamybos procesas bet kuriuo atveju turi būti tiriamas.
Turi būti išvardinta mažiausiai viena gaminio rūšis iš gaminių kategorijos ir elektrinės izoliacijos klasės gaminių.
Negaminama
Matyta gamyba
Produkto rūšis:
Produkto kategorija:
Izoliacijos klasė:
Tipas:
Sertifikavimo ženklai:
Užpildykite BANDYMŲ DUOMENŲ LAPĄ kiekvienai gaminio kategorijos gaminio rūšiai ir elektrinės izoliacijos
klasės gaminiui, net jei negaminama.
3

6

Saugos bandymų ir matavimo įrenginių kalibravimas

6.1

Ar bandymų ir matavimo įrenginiai naudojami kalibruoti arba metrologiškai
patikrinti?

TAIP

N/T

(Gali būti pažymėti keli langeliai)
Patikrą atlieka gamintojas kalibruotais etaloniniais įrenginiais
Kalibravimą atlieka:
Laboratorija, akredituota pagal ISO/IEC 17025
Bandymų įrangos gamintojas/tiekėjas
Nacionalinė metrologijos institucija
Kita (prašoma aprašyti):
Pateikite žinias nors apie vieną elektrinį matavimo įrenginį:
Įrenginio rūšis:
Tipo nuoroda:
Kalibravimo nuorodinis numeris:
Paskutinio kalibravimo data:
Kalibravimo galiojimo data:

3

Parengė

L. Songina

Tvirtinu

V. Keršys

NE

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ
SERTIFIKAVIMO NUOSTATAI
12
priedas

GAMYBOS SĄLYGŲ PATIKRINIMO PROTOKOLO FORMA

Ar etaloninis įrenginys (naudojamas metrologinei patikrai) yra kalibruotas?

6.2

AFD.04.002
7 leidimas
keitimas
8 lapas
19 lapai

TAIP

N/T

NE

(Gali būti pažymėti keli langeliai)
Etaloninio įrenginio kalibravimą atlieka:
Laboratorija, akredituota pagal ISO/IEC 17025
Bandymų įrangos gamintojas/tiekėjas
Nacionalinė metrologijos institucija
Kita (prašoma aprašyti):
6.3

Ar įrenginiai turi etiketes ar panašų
kalibravimo/metrologinės patikros datos?

sekančios

TAIP

N/T

NE

6.4

Ar kalibravimo/metrologinės patikros įrašai parodo, kad kalibravimas yra
atsekamas pagal nacionalinius/tarptautinius matavimų standartus?

TAIP

N/T

NE

6.5

Ar bandymų ir matavimų įrenginių kalibravimo/metrologinės patikros įrašai
tinkamai ir pakankamai tvarkomi?

TAIP

N/T

NE

6.6

Ar įrašai saugomi
patikrinimų?

tarp dviejų inspektoriaus

TAIP

N/T

NE

7.1

Ar komponentai ir medžiagos, skirtos gamybai, tvarkomos ir laikomos taip,
kad užtikrina jų atitikimą taikomiems standartams?

TAIP

N/T

NE

7.2

Ar galutiniai gaminiai tvarkomi ir saugojami taip, kad užtikrinamas jų
atitikimas taikomiems standartams?

TAIP

N/T

NE

TAIP

N/T

NE

7

8

mažiausiai

laikotarpį

nurodymą

dėl

Tvarkymas ir saugojimas

Gaminio kontroliniai bandymai / Periodiniai bandymai (GKB)

8.1

Ar valdomi reikalaujami GKB? (gali būti pažymėti keli langeliai

Nereikia GKB, visi šios dalies klausimai žymimi „Netaikoma‘‘
GKB atliekami gamybos vietoje
GKB vykdomi išorinėje laboratorijoje, kurios savininku yra gamintojas
GKB vykdomi išorinėje laboratorijoje, kurios savininku yra licencijos turėtojas
GKB vykdomi nepriklausomoje laboratorijoje

Parengė

L. Songina

Tvirtinu

V. Keršys

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ
SERTIFIKAVIMO NUOSTATAI
12
priedas

GAMYBOS SĄLYGŲ PATIKRINIMO PROTOKOLO FORMA

AFD.04.002
7 leidimas
keitimas
9 lapas
19 lapai

GKB vykdomi sertifikavimo įstaigos laboratorijoje
Kita (prašoma aprašyti):
Išsamiau pateikta INSPEKTORIAUS VERTINIMAS-Informaciniame lape.
Prie šio gamybos sąlygų patikrinimo protokolo pridedami objektyvūs įrodymai.
Žiūrėkite priedą Nr.
Pastaba: Aprašykite BANDYMO DUOMENŲ LAPE- Gaminio kontroliniai bandymai, kurie bandymai (kurie
reikalingi pagal sertifikavimo įstaigos/sertifikavimo schemą)vykdomi ir koks bandinių kiekis.
Pastaba: žinios apie visus papildomus gaminio kontrolinius bandymus inspektorius turi įrašyti į
INSPEKTORIAUS VERTINIMAS vietoj BANDYMŲ DUOMENŲ LAPO.
8.2

Ar bandymai vykdomi pagal procedūras?

TAIP

N/T

NE

Procedūros aprašymas arba nuoroda į procedūros ir patikrinimo dokumentą arba išleidimo data_______
Išsamiau pateikta INSPEKTORIAUS VERTINIMAS-Informaciniame lape.
Prie šio gamybos sąlygų patikrinimo protokolo pridedami objektyvus įrodymai.
Žiūrėkite priedą Nr.
8.3

Ar yra atitinkamų įrenginių, kurių reikia bandymų vykdymui?

TAIP

N/T

NE

8.4

Ar BANDYMŲ DUOMENŲ LAPE- Gaminio kontroliniai bandymai
aprašyti bandymai atitinka sertifikavimo schemų ir/ar sertifikavimo įstaigos
nustatytus reikalavimus?

TAIP

N/T

NE

8.5

Ar yra procedūra dėl veiksmų, kurių reikia imtis kai GKB nepatenkinami?

TAIP

N/T

NE

Procedūros aprašymas arba nuoroda į procedūros ir patikrinimo dokumentą arba išleidimo data_______
Išsamiau pateikta INSPEKTORIAUS VERTINIMAS-Informaciniame lape.
Prie šio gamybos sąlygų patikrinimo protokolo pridedami objektyvus įrodymai.
Žiūrėkite priedą Nr.
8.6

Ar gaminio kontrolinių bandymų registravimas vykdomas ir tvarkomas
pakankamai?

TAIP

N/T

NE

8.7

Ar įrašai saugomi mažiausiai laikotarpį tarp dviejų inspektoriaus
patikrinimų?

TAIP

N/T

NE

Parengė

L. Songina

Tvirtinu

V. Keršys

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ
SERTIFIKAVIMO NUOSTATAI
12
priedas

GAMYBOS SĄLYGŲ PATIKRINIMO PROTOKOLO FORMA

AFD.04.002
7 leidimas
keitimas
10 lapas
19 lapai

,
3

9

Anuliuotas

10

Koregavimo veiksmai pagal inspektoriaus įvertinimą

Ar buvo nustatyta pažeidimų ankstesniu patikrinimo protokolu, ar jie buvo
koreguojami ?

TAIP

N/T

NE

Pateikite išsamiau apie kiekvieną pažeidimą ir kaip buvo sprendžiamas kiekvieno šalinimas

11

Kokybės valdymo sistema

Jei gamintojas turi akredituotos įstaigos sertifikuotą ar įvertintą Kokybės valdymo sistemą, pateikite išsamiau apie
KVS standartą, sritį, sertifikavimo įstaigos pavadinimą ir sertifikato galiojimo laiką, arba pridėkite sertifikato
kopiją.
Kokybės vadybos sistema nesertifikuota
Kokybės vadybos sistema sertifikuota akredituotos įstaigos
Kokybės vadybos sistema sertifikuota neakredituotos įstaigos
Sertifikato kopija pridedama kaip šio protokolo priedas
1

KVS standartas:
Ar sritis padengia sertifikuoto produkto gamybą:

Taip

Ne

Sertifikavimo įstaigos pavadinimas:
Sertifikato Nr.:
Sertifikato išleidimo data:
Sertifikato galiojimo data:

12

Gamintojo sertifikuotų produktų gamybos ir kontrolės procesų įsivertinimas (Ankstesnysis: kokybės
sistemos auditas)

12.1

Ar gamintojas pastoviai tikrina ar laikomasi visų procedūrų, kurių reikalauja
sertifikavimo įstaiga(-os) ir harmonizuota patikrinimo schema?

TAIP

N/T

NE

12.2

Ar įmanoma gauti rezultatų ir atliktų veiksmų įrašus?
Pastaba: Priimtina panaudoti protokole savojo audito rezultatus

TAIP

N/T

NE

12.3

Ar personalas, atliekantis aukščiau minėtus patikrinimus, yra atitinkamai
apmokytas ir ar įvertintas proceso nepriklausomumas?

TAIP

N/T

NE

12.4

Ar jei iš gamintojo įsivertinto sertifikuotų gaminių gamybos ir kontrolės
proceso buvo nustatyta nepakankamų išvadų, ar jos buvo ištaisytos?

TAIP

N/T

NE

Parengė

L. Songina

Tvirtinu

V. Keršys

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ
SERTIFIKAVIMO NUOSTATAI
12
priedas

GAMYBOS SĄLYGŲ PATIKRINIMO PROTOKOLO FORMA

AFD.04.002
7 leidimas
keitimas
11 lapas
19 lapai

3

13
14

Anuliuotas
Techniniai skundai

Gamintojas privalo registruoti kiekvieną techninį nusiskundimą dėl sertifikuoto produkto.
Į šios dalies klausimus būtina atsakyti net jei nebuvo gauta vartotojų skundų. Šiuo atveju klausimai taikytini
procesui.
Ar yra procedūra dėl vartotojų skundų tvarkos?

14.1

TAIP

N/T

NE

Procedūros aprašymas arba nuoroda į procedūros ir patikrinimo dokumentą arba išleidimo data_______
Išsamiau pateikta INSPEKTORIAUS VERTINIMAS-Informaciniame lape.
Prie šio gamybos sąlygų patikrinimo protokolo pridedami objektyvūs įrodymai.
Žiūrėkite priedą Nr.
Ar gauti skundai nuolat peržiūrimi ta prasme, kad jie yra dėl vienetinių
klaidų ar dėl sisteminių klaidų?

14.2

Patikrintas konkretus atvejis

Patikrintas konkretus atvejis

Patikrintas konkretus atvejis

NE

TAIP

N/T

NE

TAIP

N/T

NE

Patikrinta procedūra

Ar skundo pateikėjas informuotas apie skundo nagrinėjimą ir rezultatą?

14.4

N/T

Patikrinta procedūra

Ar koregavimo veiksmai ir sprendimai dėl vartotojų skundų registruojami?

14.3

TAIP

Patikrinta procedūra

14.5

Ar vartotojų skundų registravimas tinkamai tvarkomas ir pakankamas?

TAIP

N/T

NE

14.6

Ar įrašai saugomi mažiausiai laikotarpį tarp dviejų inspektoriaus
patikrinimų?

TAIP

N/T

NE

TAIP

N/T

NE

15

Sertifikuotų produktų pakeitimai

15.1

Parengė

Ar yra apie sertifikuotą versiją nuorodos ?
(gali būti pažymėti keli langeliai)

L. Songina

Tvirtinu

V. Keršys

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ
SERTIFIKAVIMO NUOSTATAI
12
priedas

GAMYBOS SĄLYGŲ PATIKRINIMO PROTOKOLO FORMA

Brėžinių komplektas

Dalių sąrašas

Etaloninis pavyzdys

Foto dokumentacija

AFD.04.002
7 leidimas
keitimas
12 lapas
19 lapai

Gaminio aprašymas
Kiti techniniai dokumentai (prašoma pateikti
išsamiau):

Išsamiau pateikta INSPEKTORIAUS VERTINIMAS-Informaciniame lape.
15.2

Ar šias nuorodas kontroliuoja licencijos turėtojas?

TAIP

N/T

NE

15.3

Ar yra procedūra, užtikrinanti, kad sertifikuoto produkto konstrukcijoje
nebus daroma pakeitimų be išankstinio licencijos turėtojo sutikimo?

TAIP

N/T

NE

Procedūros aprašymas arba nuoroda į procedūros ir patikrinimo dokumentą arba išleidimo data_______
Išsamiau pateikta INSPEKTORIAUS VERTINIMAS-Informaciniame lape.
Prie šio gamybos sąlygų patikrinimo protokolo pridedami objektyvūs įrodymai.
Žiūrėkite priedą Nr.
Jei gamintojas yra taip pat licencijos turėtoju:
Ar yra procedūra, užtikrinanti, kad sertifikuoto produkto konstrukcijos
keitimai gali būti atlikti tik po sertifikavimo įstaigos patvirtinimo?

15.4

TAIP

N/T

NE

Procedūros aprašymas arba nuoroda į procedūros ir patikrinimo dokumentą arba išleidimo data_______
Išsamiau pateikta INSPEKTORIAUS VERTINIMAS-Informaciniame lape.
Prie šio gamybos sąlygų patikrinimo protokolo pridedami objektyvūs įrodymai.
Žiūrėkite priedą Nr.
Ar buvo sertifikuoto produkto versijos keitimų po paskutinio inspektoriaus patikrinimo?

15.5.1

Taip

Ne

- Jei „Taip“, atsakykite į klausimą žemiau.
- Jei „Ne“ pažymėkite N/T žemiau.
Ar šie pakeitimai buvo atlikti gavus licencijos turėtojo leidimą?

15.5.2

16

TAIP

N/T

NE

Tikrinamo(ų) bandinio(ų) atrinkimas ir transportavimas

Dėl sertifikavimo įstaigos prašomų bandinių įrašykite į ATRINKTŲ BANDINIŲ IDENTIFIKAVIMO lentelę
reikalingus atitinkamus duomenis
16.1

Parengė

Nurodykite priežastis kodėl patikrinimo metu neatrinkti bandiniai:
(gali būti pažymėti keli langeliai)

L. Songina

Tvirtinu

TAIP

N/T

V. Keršys

NE

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ
SERTIFIKAVIMO NUOSTATAI
12
priedas

GAMYBOS SĄLYGŲ PATIKRINIMO PROTOKOLO FORMA

AFD.04.002
7 leidimas
keitimas
13 lapas
19 lapai

Sertifikavimo įstaiga nereikalavo:
Negaminama, nėra sandėlyje:
Montuojamas pagal kliento užsakymą
Nėra galimybės patekti į prekių sandėlį
Prekių sandėlys yra ne gamintojo teritorijoje
Gamintojui nurodyta siųsti patikrinimui bandinius:
Kita (Prašoma pateikti išsamiau):
Išsamiau pateikta INSPEKTORIAUS VERTINIMAS-Informaciniame lape.
Prie šio gamybos sąlygų patikrinimo protokolo pridedami objektyvūs įrodymai.
Žiūrėkite priedą Nr.
Jei atrinktas bandinys(-iai) nepažymėtas(-i) sertifikavimo ženklu, užrašykite atrinkimo priežastį
ATRINKTŲ BANDINIŲ IDENTIFIKAVIMO lentelėje
(gali būti pažymėti keli langeliai)

16.2

Tipo nuoroda paminėta sertifikavimo įstaigų sertifikavimo sąraše
Ženklas yra ant pakuotės, kataloge ar pateiktas kitomis priemonėmis
Specialus bandinio atrinkimo užsakymas
Kita (Prašoma pateikti išsamiau):
Išsamiau pateikta INSPEKTORIAUS VERTINIMAS-Informaciniame lape.
Prie šio gamybos sąlygų patikrinimo protokolo pridedami objektyvūs įrodymai.
Žiūrėkite priedą Nr.

17

Inspektoriaus vertinimas

17.1

Parengė

Išvardinkite nustatytus neatitikimus INSPEKTORIAUS VERTINIMAS – Nustatytų neatitikimų lape (-uose)
nurodant taikytus šio protokolo skyrius (įskaitant komentarus, rekomendacijas, t.t.) ir paaiškinti juos
gamintojui.
Jei įmanoma, taip pat nurodykite koregavimo veiksmus, kuriuos numatėte, kad gamintojas atliktų.

L. Songina

Tvirtinu

V. Keršys

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ
SERTIFIKAVIMO NUOSTATAI
12
priedas

GAMYBOS SĄLYGŲ PATIKRINIMO PROTOKOLO FORMA

AFD.04.002
7 leidimas
keitimas
14 lapas
19 lapai

3

Pateikite rekomendacijas pažymint atitinkamą langelį.

17.2
1

Nenustatyta neatitikimų.

Sertifikuoti arba pratęsti sertifikatą.

2

Nežymus neatitikimas(-ai).

Gamintojo koregavimo veiksmai turi būti patikrinti
sekančio vizito metu. Sertifikuoti arba pratęsti sertifikatą.

3

Žymus neatitikimas(-ai).

Gamintojas turi patvirtinti koregavimo veiksmą (-us).
Sertifikuoti arba pratęsti sertifikatą.

Sauga tiesiogiai nepažeista.

Koregavimo veiksmo(-ų) patikrinimui rekomenduojamas
specialus arba ankstyvesnis eilinis patikrinimas.
4

Kritinis neatitikimas(-ai).
Tiesioginis saugos pažeidimas.

17.3

Atsisakoma sertifikuoti/sustabdomas sertifikavimas ir
rekomenduojamas pakartotinis gamyklos patikrinimas po
to, kai gamintojas patvirtino koregavimo veiksmo(-ų)
atlikimą.

Pridedama:
Lapų kontrolei prašom kiekvieno pridedamo lapo viršuje rašyti nuorodinį numerį.
Išvardinti pridedamus lapus.
PD CIG 023 1 priedas – parašo lapas

Puslapių Nr.:
Puslapių Nr.:
Puslapių Nr.:
Puslapių Nr.:
Puslapių Nr.:

PD CIG 023 2 priedas - ENEC priedas
Vadybos kokybės sertifikato kopija
Kiti

Iš viso šio protokolo lapų (įskaitant pridedamus lapus)
Šio protokolo egzempliorius turi būti pateiktas pasirašančiajam kontaktiniam asmeniui, kuris privalo susipažinti
su turiniu ir pasirašyti apie jo gavimą.
Pateikta elektroninėje laikmenoje

Pateiktas spausdintas egzempliorius

Šio protokolo turinys, įskaitant išvadas, užfiksuotas inspektoriaus išvadų puslapyje, inspektoriaus
paaiškinimo gamintojo kontaktiniam asmeniui.
Patikrinimo trukmė: _______________ valandų.
Atsakomybė užtikrinant produkto pagaminimą pagal standartą, kurio atitikimui buvo produktas pradžioje
patvirtintas, tenka licencijos turėtojui.
Data:

Data:

Inspektoriaus pavardė (spausdintinėmis raidėmis):

Kontaktinio asmens pavardė (spausdintinėmis raidėmis):

Parašas:

Parašas:

Dėl parašo žr. Pridedamą parašo lapą

Parengė

L. Songina

Tvirtinu

V. Keršys

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ
SERTIFIKAVIMO NUOSTATAI
12
priedas

GAMYBOS SĄLYGŲ PATIKRINIMO PROTOKOLO FORMA

AFD.04.002
7 leidimas
keitimas
15 lapas
19 lapai

Inspektoriaus išvadų lapas
Atitinkamas šio Inspektoriaus nuorodos kur reikia gamintojui atlikti koregavimo veiksmą
protokolo eilės Naudokite atskirą Papildomą lapą skirtingoms sertifikavimo įstaigoms, jei reikia
numeris:

Parengė

L. Songina

Tvirtinu

V. Keršys

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ
SERTIFIKAVIMO NUOSTATAI
12
priedas

GAMYBOS SĄLYGŲ PATIKRINIMO PROTOKOLO FORMA

AFD.04.002
7 leidimas
keitimas
16 lapas
19 lapai

Inspektoriaus informacinis lapas
Atitinkamas šio
protokolo eilės Naudokite atskirą Papildomą lapą skirtingoms sertifikavimo įstaigoms, jei reikia
numeris:

Parengė

L. Songina

Tvirtinu

V. Keršys

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ
SERTIFIKAVIMO NUOSTATAI
12
priedas

GAMYBOS SĄLYGŲ PATIKRINIMO PROTOKOLO FORMA

AFD.04.002
7 leidimas
keitimas
17 lapas
19 lapai

3

BANDYMŲ DUOMENŲ LAPAS - Produkto kontroliniai bandymai / Periodiniai bandymai
CB

Parengė

Produktas, bandinių skalė, Standarto skyrius arba bandymo parametrai, rezultatai

L. Songina

Tvirtinu

V. Keršys

AFD.04.002
7 leidimas
keitimas
18 lapas
19 lapai

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ SERTIFIKAVIMO NUOSTATAI
12
priedas

GAMYBOS SĄLYGŲ PATIKRINIMO PROTOKOLO FORMA
BANDYMŲ DUOMENŲ LAPAS – Eiliniai bandymai

Negaminama

Sertifikavimo ženklas:

Matyta gaminant
Produkto kategorija (pvz., buitinis):

Produkto rūšis (pvz., dulkių siurblys):

Tipo numeris:

Elektrinės izoliacijos klasė:

Vardinė įtampa:

e
f
W

W

%
kontrolė

BANDYMAI

Bandyme taikoma vertė

Taikoma gamyklinė riba:

Laikas

V
A

b

Izoliacijos atsparumas

c

Nuotėkio srovė

V

V

s

mA (max.)

Papildoma izoliacija

V

s

mA (max.)

Sustiprintoji izoliacija

V

s

mA (max.)

Dielektrinis stiprumas

Įžeminimo nenutrūkstamumas

e

Apkrovimo nuokrypis

f

Funkcinis bandymas

Pastabos
R

a

Pagrindinė izoliacija

Neatitikties nuoroda

V d.c.

s

Ohm (max.)

s

MOhm (min.)
mA (max.)

Nurodykite naudotą metodą (karštas/šaltas, maitinant pagrindine įtampa, žemos įtampos varža, kt.).
Ar visi valdikliai ir komponentai patikrinti bandymo metu?
Inspektoriaus atliktas bandymas, R = pagal įrašus

Parengė

L. Songina

Tvirtinu

V. Keršys

AFD.04.002
7 leidimas
keitimas
19 lapas
19 lapai

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ SERTIFIKAVIMO NUOSTATAI
12
priedas

GAMYBOS SĄLYGŲ PATIKRINIMO PROTOKOLO FORMA

ATRINKTŲ BANDINIŲ IDENTIFIKAVIMAS
Atrinkta kam

Etiketės Nr.

Kiekis

Pas gamintoją:
Produktas/Tipas/Techniniai duomenys

data
Licencija Nr.

Pagaminimo laikotarpis

Kodo literos

P
S

F
T
A

P
S

F
T
A

P
S

F
T
A

P
S

F
T
A

P
S

F
T
A

P
S

F
T
A

P
S

F
T
A

Raidžių kodas: P = Pavyzdys iš gamybos arba S = Sandėlio;
F =Siųstas gamintojo; T = Inspektoriaus pristatytas į sertifikavimo įstaigą; A = Pristatytas patikrinimo įstaigos
Parengė
L. Songina
Tvirtinu

V. Keršys

AFD.04.002
7 leidimas

ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ
SERTIFIKAVIMO NUOSTATAI
13
priedas

3 keitimas
1 lapas
1 lapai

GAMYBOS SĄLYGŲ TIKRINIMO PLANO FORMA

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„ELEKTROTECHNINIŲ GAMINIŲ SERTIFIKAVIMO CENTRAS”

TVIRTINU
Direktorius sertifikavimui
________________
(v., pavardė, data)

Gamybos sąlygų tikrinimo planas
1.

Tikslas -

2.

Pagrindas -

3.

Gamintojas -

4.

Patikrinimo vieta -

5.

Tikrinimo data -

6.

Gaminiai:

Tikrinimas vietoje:
Apytikris laikas

Aprašymas

Gamybos sąlygų patikrinimą atlikti vadovaujantis GAMYBOS SĄLYGŲ PATIKRINIMO PROTOKOLU (EGSC
Elektrotechninių gaminių sertifikavimo nuostatai AFD.04.002, 7 leidimas, 12 priedas).

____________

_____________
(v., pavardė)

(pareigos , data)

Pastaba: Tikrinant gamybos sąlygas, esant reikalui, planas gali būti koreguojamas.

Parengė

L. Songina

Tvirtinu

V. Keršys

