ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ EPIRUS CERT Ε.Π.Ε.
ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ/ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ
Σύμφωνα με την ΥΑ 3562/398 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών & Μεταφορών (ΦΕΚ
765/Β’/03.04.2013)
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
Επωνυμία..................................................................................................................... ...................................................................
Διεύθυνση.................................................................................................................... ....................................................................
Τηλ…………………………………….email…..………………………………………………………………………………………………
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ
Επωνυμία..................................................................................................................... ...................................................................
Διεύθυνση.................................................................................................................... ....................................................................
Τηλ…………………………………….email…..………………………………………………………………………………………………
………………………ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ………………….......................………………ΔΟΥ…………….………ΑΦΜ…………………..

Αιτούμαι:
Τον έλεγχο της κάτωθι κυλιομένης κλίμακας / πεζοδρόμου σύμφωνα με την νομοθεσία και τις διατάξεις που το διέπουν.

Τρόπος Υποβολής Αίτησης:

Εγγράφως

Ηλεκτρονικά

Τηλεφωνικά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ/ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ:
Κατασκευαστής:
Τύπος:
Αρ. Σειράς / Έτος Έγκρισης:
Ισχύς:
Εγκαταστάτης:
Συντηρητής:
Επιθυμητή Ημερομηνία Ελέγχου:
Τόπος Εγκατάστασης - Ελέγχου:
Φορέας Προηγουμένου Ελέγχου:
Πιστοποιητικό Προηγούμενου Ελέγχου

Τύπος Ελέγχου:

Ελέγχθηκε:
EPC Δ12Ε01_0101

Α

Α1

Β

Μετά από σημαντική μετατροπή

Εγκρίθηκε:
Ελεγχόμενο Αντίγραφο

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ EPIRUS CERT Ε.Π.Ε. ΓΙΑΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
/ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ
Ημερομηνία

•
•
•
•
•
•
•
•

Πρότυπο/Διαδικασία
Ελέγχου

Κόστος Ελέγχου (€)

Κόστος Επανελέγχου (€)

Σύνολο (€)

Το κόστος ελέγχου επιβαρύνεται με αναλογούντα εκάστοτε % ΦΠΑ
Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνονται έξοδα αποστολής εγγράφων
Η εξόφληση της χρέωσης πραγματοποιείται αμέσως μετά την πραγματοποίηση του ελέγχου εκτός κι αν έχει προηγηθεί άλλος διακανονισμός.
Η προσφορά ισχύει για 30 ημέρες
Η έκδοση πιστοποιητικού απαιτεί την πλήρη συμμόρφωση της κυλιομένης κλίμακας/πεζοδρόμου με την ισχύουσα νομοθεσία.
Σε περίπτωση που οι εργασίες ελέγχου καθυστερήσουν από παράγοντα ή υπαιτιότητα που δεν θα οφείλεται στην EPIRUS CERT, η παραπάνω χρέωση
ενδέχεται να αναπροσαρμοστεί ανάλογα.
Κατά τις εργασίες ελέγχου είναι απαραίτητη η τήρηση όλων των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.
Η EPIRUS CERT βεβαιώνει ότι οι απαιτήσεις του πελάτη ανασκοπήθηκαν σε σχέση με την ικανότητα και τους πόρους του φορέα και ότι ο έλεγχος
μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προσδοκίες του πελάτη.

δηλώνω ότι:
α) Έλαβα γνώση του Κανονισμού Λειτουργίας της EPIRUS CERT και συμφωνώ με τους όρους του.
β) Θα καταβάλλω όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την εφαρμογή διαδικασίας ελέγχου στην EPIRUS CERT, σύμφωνα με την παρούσα προσφορά.
γ) Ο χειρισμός της κυλιομένης κλίμακας/πεζοδρόμου γίνεται με ευθύνη χειριστή της επιχείρησης μας, ο οποίος κατέχει τη νόμιμη προς τούτο άδεια όπως
προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία (όπου απαιτείται).
δ) Δεσμεύομαι να χορηγήσω οποιαδήποτε άλλη συμπληρωματική πληροφορία, έγγραφο ή δείγμα, απαραίτητα για την αξιολόγηση της πιστότητας, τα οποία
θα μου ζητηθούν από την EPIRUS CERT.
στ) Δεν έχω καταθέσει αίτηση για την ίδια κυλιομένης κλίμακα/πεζοδρόμο σε άλλον Φορέα Ελέγχου.
ζ) Αποδέχομαι τη χρήση προσωπικού ή εξωτερικών συνεργατών ανεξάρτητων με τις υπό έλεγχο /πιστοποίηση δραστηριοτήτων και εγκεκριμένων από την
EPIRUS CERT οι οποίοι θα διενεργήσουν τον έλεγχο/αξιολόγηση των προϊόντων.
EPIRUS CERT Ε.Π.Ε
Ονοματεπώνυμο)
Ημερομηνία / Υπογραφή

Ελέγχθηκε:
EPC Δ12Ε01_0101

Ο Αιτών
(Ονοματεπώνυμο)
Ημερομηνία / Υπογραφή

Εγκρίθηκε:
Ελεγχόμενο Αντίγραφο

