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TT2004 Díjszabás
DÍJSZABÁS AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁHOZ ÉS TANÚSÍTÁSÁHOZ
Jelen díjszabás a KTI Nonprofit Kft. Út- és Hídügyi Központ, Tanúsítási Iroda, megfelelőség igazolás keretében végzett tevékenységének díjtételeit, és az azokhoz meghatározott díjakat tartalmazza.
A KTI Nonprofit Kft. Út- és Hídügyi Központ, Tanúsítási Iroda nyereségérdekelt piaci szereplőként tevékenységét szerződéses jogviszony keretében végzi.
A KTI Nonprofit Kft. – mint bejelentett szervezet – a tanúsítás, vizsgálat, ellenőrzés folyamatokat a következő szervezeti egységeivel látja el:
-

Tanúsítási Iroda – tanúsító szervezet
Aszfalt- Beton- és Geotechnika Laboratórium – vizsgálólaboratórium

A megfelelőség igazolási, tanúsítási szolgáltatásaink eljárásainak díjai a következők:

1. Mintavételi, vizsgálati díj: A KTI Nonprofit Kft. Út- és Hídügyi Központ, Aszfalt- Beton- és Geotechnika
Laboratórium érvényes árjegyzéke szerint
A vizsgálat elvégzéséhez szükséges mintavételre fordított idő díja és a kiszállás költsége felszámításra kerül.
A vizsgálati díj tartalmazza a nyilvántartásba vétel, a minta-előkészítés, a vizsgálatok, az eredmények feldolgozásának, értékelésének, a minta tárolásának, megsemmisítésének, a vizsgálati jegyzőkönyvek kiállításának
költségeit. Mértékét – az elvégzendő eljárások függvényében – az ajánlatban, illetve szerződésben határozzuk
meg.

2. Ellenőrzési díj
100.000 – 600.000.- Ft
Az üzemi gyártásellenőrzés első vizsgálata a dokumentációk előzetes felülvizsgálatát, az üzem helyszíni
vizsgálatát, az értékelést és a jegyzőkönyv elkészítését foglalja magában. A díj mértéke függ a gyártási technológiától, a gyártott termékcsaládtól, termékfajtától. Az ajánlatban, illetve szerződésben határozzuk meg.
Folytatólagos ellenőrzés esetén a díj:

100.000 – 400.000.- Ft/év

3. Tanúsítási díj
100.000.- Ft
Magában foglalja a döntést a termék, illetve az üzemi gyártásellenőrzés tanúsításáról, a Tanúsítvány kiadását és közzétételét.
Tanúsítás fenntartása, hosszabbítása, érvénytelenítése,
visszavonása:

50.000 – 100.000.- Ft/év

4. Egyéb költségek
Amennyiben az eljárás során előre nem látható feladatok is felmerülnek, a megrendelő változást jelent be, illetve a nem megfelelő felkészültségből többletmunka adódik, a felmerült költségek (személyi és dologi kiadások
fedezetére) felszámításra kerülnek.
Vidéki üzemek esetében kiszállási díjat számítunk fel, amely az üzemanyag árak folyamatos változása miatt
árajánlat adáskor kerül megállapításra.
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Amennyiben a megrendelő tevékenysége vagy terméke ellen kifogás lép fel, a Tanúsítási Iroda megindítja
annak kivizsgálását. Ha a kifogás megalapozott volt, a kivizsgálás díja a megrendelőnek kiszámlázásra kerül.
A megfelelőség-igazolással kapcsolatos megrendelői reklamáció esetén, a kivizsgálás költsége a Tanúsítási Iroda terheli amennyiben a reklamáció jogosnak bizonyult, ellenkező esetben a megrendelőnek a költségeket
felszámítjuk.
5. Angol vagy német nyelvű tanúsítvány kiadásának díja:

25.000.- Ft

A szerződésben a kalkulált díjak a díjszabástól az üzemi gyártási folyamat és a dokumentációk bonyolultságának, az üzem vagy termék számának függvényében eltérhetnek.
Jelen díjszabás a kiadás napjával lép hatályba, és új díjszabás kiadásáig, illetve visszavonásig érvényes.
A tanúsítási tevékenység lefolytatásához az alábbi, a kérelmező által benyújtott kellékek szükségesek:
- TÜ200201 Tanúsítási kérelem
- a kérelmező és/vagy gyár és/vagy gyártóüzem minőségirányítási rendszerének dokumentumai.
Ha a termék kielégíti a vonatkozó követelményeket, tanúsítványon nyilatkozunk a megfelelőségről,
nemmegfelelőség esetén hibajegyzéket állítunk ki, amelynek alapján az elvégzett helyesbítések ellenőrzését követően a tanúsítvány kiadható.
Ha a kérelmező a tanúsításról szóló határozatot nem fogadja el, a kézhezvételtől számított 15 napon belül
lehetősége van fellebbezést benyújtani. A fellebbezés jogosságát a KTI Nonprofit Kft. Út- és Hídügyi Központ,
Tanúsítási Iroda a Tanúsítási Bizottság közreműködésével bírálja el.
A tanúsítványaink maximális érvényességi ideje – folyamatos évente ismétlődő felügyelet mellett – 1 év.
A konkrét eljárási rend megtekintéséhez a TT2201 és TT2202 tájékoztatóink tanulmányozását ajánljuk.
Amennyiben bővebb információra van szüksége, kérem, forduljon kollégáinkhoz! Elérhetőségük honlapunkon található meg.
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