ŽÁDOST
o prověření způsobilosti výrobce podle odst. 6.8.2.1.23 Řádu pro mezinárodní železniční
přepravu nebezpečných věcí (RID).
A. Žadatel
Název (obch. jméno dle výpisu z obch. rejstříku)...................................................................................................
Adresa (sídlo společnosti)...........................................................................................................................................
Prověřované pracoviště (závod).................................................................................................................................
Statutární zástupce........................................................................................................................................................
B. Prověřovaná činnost (zaškrtnuto)
Typy výrobků:
železniční cisternové vozy – snímatelné cisterny – cisternové kontejnery – cisternové výměnné nástavby
– bateriové vozy – vícečlánkové kontejnery na plyn
výroba:

cisteren

částí cisteren

opravy vyžadující svařování:

cisteren

částí cisteren

cisteren

částí cisteren

rekonstrukce vyžadující svařování:
Kategorie cisteren:
- určených k přepravě

nebezpečných látek třídy 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9

dle RID

nebezpečných látek třídy 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9

dle RID
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Základní materiály:
skupiny ocelí podle rozdělení tabulky 1 TNI CEN ISO/TR 15608
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

skupiny hliníku a jeho slitin dle rozdělení tabulky 2 TNI CR ISO/TR 15608
21

22

23

další skupiny a kombinace:
Používané metody svařování dle ISO 4063:
...........................................................................................................................................................................
svářečská oprávnění (podle metod a materiálových skupin)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
C. Systém řízení jakosti – viz organizační schéma:
osoba zodpovědná za výrobu ......................................................................................................................
osoba zodpovědná za systém řízení jakosti ...............................................................................................
osoba zodpovědná za vedení kontroly a řízení jakosti .............................................................................
pracovníci kontroly a řízení jakosti výroby ................................................................................................
pracovníci pro vykonávání a vyhodnocování NDT – seznam kvalifikací dle EN 473
...........................................................................................................................................................................
odpovědný svářečský dozor
(inženýr svařování, technolog svařování, pracovníci inspekce svařování, …):
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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D. Další předložené doklady – v příloze:
zavedený (použitý) systém řízení jakosti ....................................................................................................
dokumenty systému řízení jakosti ve svařování.........................................................................................
certifikát pro svařování ŽKV a jejich částí.................................................................................................
k předmětné činnosti od orgánů země firmy..............................................................................................
k předmětné činnosti od orgánů cizích zemí..............................................................................................
E. Seznam příloh

F. Prohlášení výrobce:
Přistupujeme na vyhlášené podmínky pro prověřování způsobilosti výrobců k provádění svářečských
prací na cisternách (železničních cisternových vozech), snímatelných cisternách, cisternových
kontejnerech a cisternových výměnných nástavbách, bateriových vozech a vícečlánkových kontejnerech
na plyn podle odst. 6.8.2.1.23 Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID),
v platném znění.

Podpis:..........................................
V ................................................. dne ...............................................
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