НВКП "СТАНДАРТ-СЕРВІС"

Проведення випробувань з метою сертифікації
1 Згідно з рішенням ОС випробування зразків проводить випробувальна лабораторія/випробувальний центр
(далі - ВЛ/ВЦ), акредитовані на право проведення видів випробувань, які передбачені нормативними документами на
продукцію, або на право проведення випробувань цієї продукції.
Зразки продукції випробовуються на відповідність вимогам чинних в Україні НД або інших НД, вказаних в
рішенні. Програму і методику сертифікаційних випробувань конкретних технічних засобів телекомунікацій (далі –
ТЗТ) розробляє ВЛ/ВЦ на основі типової програми.
2 Порядок відбору та ідентифікації зразків для випробувань
2.1 Відбір зразків ТЗТ для випробувань проводиться представниками ОС, або, за його дорученням,
представниками іншої організації.
Відбір зразків ТЗТ проводиться на складі готової продукції підприємства-виробника, на складі митниці або в
іншому місці, де знаходиться партія продукції. Відбір оформлюється актом відбору зразків.
2.2 Відібрані зразки повинні бути повністю укомплектовані, опломбовані та упаковані. Доставку відібраних
зразків продукції в ВЛ/ВЦ і повернення їх після випробувань Заявник здійснює за свій рахунок.
2.3 Ідентифікація зразків проводиться ОС або за його дорученням ВЛ/ВЦ, що вказано в рішенні за заявкою.
Ідентифікація повинна включати в себе: звіряння з актом відбору зразків і перевірку відповідності відібраних виробів
представленій технічній документації. За результатами ідентифікації складається акт ідентифікації.
2.4 Зразки ТЗТ, що не пройшли ідентифікацію, на сертифікаційні випробування не приймаються. ВЛ/ВЦ
забезпечує умови для збереження зразків продукції у відповідності з вимогами експлуатаційної документації протягом
всього терміну випробувань до повернення їх Заявнику.
3 Результати випробувань
3.1 За результатами випробувань ВЛ/ВЦ оформлює протокол випробувань продукції і представляє його в ОС.
У разі отримання негативних результатів хоч би по одному з показників сертифікаційні випробування
припиняються. Про негативні результати випробувань ВЛ/ВЦ повідомляє Заявника і ОС.
3.2 Повторні випробування у разі припинення робіт по сертифікації можуть проводитись тільки після подачі в
ОС нової заявки з наданням доказів про проведення Заявником коригувальних заходів для усунення причин, що
привели до невідповідності ТЗТ встановленим вимогам (в системі УкрСЕПРО).
В системі СтС Заявнику дається можливість провести коригувальні дії. Продовження робіт здійснюється
тільки після надання Заявником в ОС переконливих доказів усунення невідповідностей, зауважень в погоджені
терміни. В разі прийняття підприємством неефективних коригувальних дій чи відмови у прийнятті мір при
встановленні невідповідностей, ОС приймає рішення про офіційне повідомлення про відмову у видачі сертифіката.

