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DNV BUSINESS ASSURANCE
RŪPNĪCAS RAŽOŠANAS KONTROLES 

SERTIFIKĀTS
Sertifikāta Nr.. 3769-2013-CE-IND Rev. 0.0

Šis sertifikāts sastāv no 2 lapām.
Pēc Eiropas parlamenta Būvniecības produktu regulas 305/2011 no 2011.gada 9.marta Padomes sēdes, kas nosaka  

vienotus nosacījumus Būvniecības produktu mārketingam, paziņots, ka būvniecības produkts

Strukturālais tērauds
ar šādām īpašībām:

EN 10255:2004+A1:2007 Neleģēta tērauda caurules, kas piemērotas metināšanai un vītņošanai

Ražotājs

UTKARSH TUBES & PIPES LTD
Rūpnīcā, kuras adrese ir

NH 6, Vill. Jangalpur,P.O Andul Mouri, Howrah, West Bengal, India

ir ražotāja iesniegts sākotnējā veida produktu pārbaudei un rūpnīcas ražošanas kontrolei. Det Norske Veritas As ir 
veikusi sākotnējo rūpnīcas pārbaudi, kā arī veic ilgstošu rūpnīcas ražošanas kontroles novērošanu, novērtējumu un 
apstiprināšanu.
Šis sertifikāts apstiprina, ka tiek pielietoti visi nosacījumi, kas saistīti ar rūpnīcas ražošanas kontroles 
pārbaudīšanu, aprakstīti augstāk minēto standartu ZA pielikumā, turklāt šie nosacījumi veikti atbilstoši noteiktajām 
procedūrām. Par ekspluatācijas īpašību deklarāciju un CE novērtējumu, kas noteikti Eiropas Parlamenta CPR 
305/2011/EU no 2011.gada 9.marta Padomes sēdē, kā arī EN 10255:2004 + A1:2007 ZA pielikumā, ir atbildīgs 
Ražotājs.
Šis sertifikāts ir spēkā trīs gadu garumā, ja vien netiek ievērojami mainīti apstākļi, kas noteikti vienotās tehniskās  
specifikācijas dokumentā, vai ja netiek ievērojami mainīti rūpnīcas darbības apstākļi, vai rūpnīcas ražošanas 
kontrole pati netiek ievērojami mainīta. Par produkta atbilstību atbild ražotājs vai viņa pārstāvis, kā noteikts 
Padomes direktīvā ar grozījumiem.

Sākotnējais Sertifikāta izdošanas datums: Vieta un datums:

2013-12-20       Chennai, 2013-12-20

    Šis Sertifikāts ir derīgs līdz:

2016-12-20          uzņēmumam Det Norske Veritas AS

      Audits ir veikts šāda uzņēmuma pārraudzībā:    /paraksts/
Balwant Rai Hariharan Sundareswara Iyer

             Galvenais auditors      Produktu sertifikācijas vadītājs

Nosacījumu, kas noteikti Sertifikācijas līgumā, neizpilde var anulēt šo sertifikātu.
Šis Sertifikāts ir elektroniski parakstīts. Skatīt www.dnv.com/digitalsignatures plašākai informācijai.

DNV CERTIFICATION AB, Pasta kaste 6064, 171 06 Zviedrija, tel.: +46 8 587 940 00 – www.dnv.com / www.detnorskeveritas.se
lapa 1 no 2.

http://www.dnv.com/digitalsignatures
http://www.detnorskeveritas.se/
http://www.dnv.com/


LOGO
Sertifikāta Nr..: 3769-2013-CE-IND
Versijas Nr.: 0.0
Projekta Nr.: PRJC-474451-2013-PRC-IND

Sertifikāta vēsture
Izmaiņas Apraksts Izdošanas datums

Oriģinālais sertifikāts

Ražošanas vietas un produkti, uz kuriem attiecas sertifikāts?

Ražotājs Utkarsh Tubes & Pipes Ltd
Rūpnīca NH 6, Vill. Jangalpur,P.O Andul Mouri, Howrah, West Bengal, India

Standarts Produkts Apraksts
EN 10255:2004 + 
A1:2007

Neleģēta 
tērauda 
metinātas 
caurules

Aukstās apstrādes caurules metinātas garumā (W) – melnas un cinkotas
Tips: L1 & L2, un Sērija M & H (vidējas un smagas sērijas)
Materiāla klase: Tērauda nosaukums S195T un Tērauda numurs 1.0026.
Izmēri: 15 DN līdz 150 DN Sērijām M & H

15 DN līdz 100 DN Tipam L1 & L2
Sienas biezums: atkarīgs no konkrētā Tipa L1 & L2 un Sērijas M & H

standarta.

Atbilstības novērtējums: Rūpnīcas ražošanas kontrole, kas aprakstīta standarta AC 3 ZA pielikumā.

Noteikumi un nosacījumi
      Šis sertifikāts atbilst šādiem noteikumiem un nosacījumiem:

 Jebkurš ražotājs (skatīt 2001/95/EC precīzai definīcijai) ir atbildīgs par zaudējumiem, ko radījuši viņa 
produkta/u defekti, ņemot vērā direktīvu 85/374/EEC ar grozījumiem, kuros sniegta informācija par 
atbildību defektīvu produktu gadījumā.

 Sertifikāts ir derīgs tikai augstāk uzskaitītajiem produktiem un/vai ražošanas vietām.
 Ražotājam jāizpilda nosacījumi, kas noteikti apstiprinātajā un ieviestajā kvalitātes sistēmā, lai tā joprojām 

būtu adekvāta un efektīva.
 Ražotājam jāinformē vietējais DNV birojs par jebkādām plānotām kvalitātes sistēmas izmaiņām, un DNV 

novērtēs izmaiņas un noteiks, vai sertifikāts joprojām ir spēkā.
 Tiks veikti periodiski auditi, lai pārbaudītu, ka Ražotājs uztur un pielieto kvalitātes sistēmu. DNV ir tiesības 

ar vai bez aizdomām par kvalitātes izmaiņām apmeklēt ražošanas vietu bez brīdinājuma.

      Šādi apsvērumi var atcelt šo Paziņojumu:

 Izmaiņas kvalitātes sistēmā, kas ietekmē ražošanu.
 Periodiski auditi, kas netiek veikti atļautajā laika posmā.

Paziņojums par atbilstību un produkta mārketings

Ja ražošana atbilst augstāk noteiktajiem nosacījumiem, ražotājs pats uz savu atbildību var sastādīt Izpildījuma 
paziņojumu, ņemot vērā CPR 305/2011/EU un atbilstošos nosacījumus ZA pielikumā, sadaļā ZA.2.2, kā arī likumīgi 
pievienot CE atzīmi un citu informāciju, ņemot vērā nosacījumus EN 10255:2004 + A1:2007 standarta sadaļā ZA.3.

SERTIFIKĀTA BEIGAS
Nosacījumu, kas noteikti Sertifikācijas līgumā, neizpilde var anulēt šo sertifikātu.

Šis Sertifikāts ir elektroniski parakstīts. Skatīt www.dnv.com/digitalsignatures plašākai informācijai.
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