НВКП "СТАНДАРТ-СЕРВІС"

Сертифікація партії продукції
1 Порядок проведення сертифікації партії продукції передбачає:
- подання заявки на сертифікацію та її реєстрацію;
- розгляд заявки і прийняття рішення за заявкою з визначенням схеми (моделі) сертифікації;
- відбір та ідентифікацію зразків продукції для випробувань;
- випробування зразків;
- оформлення результатів випробувань зразків (протоколів випробувань);
- аналіз отриманих результатів і прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності;
- оформлення і видачу сертифіката відповідності, його реєстрацію в Реєстрі Системи;
- на вимогу Заявника оформлення та видачу копій сертифікатів відповідності;
- визнання результатів випробувань зарубіжних ВЛ/ВЦ та органів з сертифікації (сертифікатів відповідності,
протоколів випробувань та інше) при наявності угод про визнання;
- підготовку інформації про результати робіт з сертифікації продукції.
Примітка. При сертифікації технічних засобів телекомунікацій (далі – ТЗТ), що мають різні автоматизовані системи для
розрахунку із споживачем (наприклад, системи обліку тривалості і вартості місцевих або міжміських телефонних розмов), Заявник
представляє в ОС свідоцтво про метрологічну атестацію головного зразка виробу, яке видано уповноваженими органами Держспоживстандарту України на підставі НД, розробленої виробником і затвердженої Центральним органом виконавчої влади в галузі
зв'язку (далі – ЦОВЗ).

2 Випробування з метою сертифікації проводяться на зразках продукції, відібраних від даної партії в порядку
та в кількості, що визначені ОС.
3* Для узгодження можливості використання сертифікованого ТЗТ в мережі загального користування ОС направляє матеріали із сертифікації до технічної комісії із сертифікації ЦОВЗ, яка проводить їх технічну експертизу та
узгоджує умови використання зазначених у сертифікаті відповідності ТЗТ.
При отриманні зауважень ЦОВЗ до результатів сертифікації ОС приймає дії щодо їх усунення. Сертифікат
відповідності в цьому випадку передається Заявнику тільки після виконання коригувальних дій, усунення зауважень
та отримання позитивного рішення ЦОВЗ.
Копію сертифіката ОС передає в Держспоживстандарт та в ЦОВЗ (для ТЗТ, які будуть використовуватися на
мережах зв'язку загального користування).
Примітка. Знак "*" – тільки для Системи сертифікації УкрСЕПРО.

4 За позитивними результатами випробувань видається сертифікат відповідності на партію виробів з визначенням кількості виробів в сертифікованій партії і номерів виробів (при наявності) на термін не більше одного року,
протягом якого Заявнику дається можливість реалізувати дану партію.
5 Якщо термін дії сертифіката відповідності на партію продукції закінчився, а вона повністю не реалізована,
новий сертифікат на залишки сертифікованої партії продукції видається на основі ідентифікації залишків цієї партії
(на підставі випробувань, проведених під час сертифікації).

