OÜ ANALIIT
Sertifitseerimisasutus

Maardu, Pählkimäe 8, tel.: +3726 006110, faks: +3726006 111, e-mail: mail@analiit.ee

TAOTLUS KÜTUSE SERTIFITSEERIMISEKS
Tellija:.................
Aadress:.................
Palume sertifitseerida/hinnata kütusepartii vastavust: / vajalik ära märkida/
1
Diislikütus. EVS-EN 590:2013+A1+NA:2017
Klass A

2
Klass A

3
Klass A

Klass B

Klass C

Klass D

Klass E

Reg.kood........................

Klass F

Klass O

Klass 1

Klass 2

Klass 3

Klass D1

Klass E

Klass E1

Klass F

Klass F1

98 Bensiin. EVS-EN 228:2012+A1:2017 ja MkM 17.03.2010 määrus nr.16
Klass B
Klass C
Klass C1 Klass D
Klass D1 Klass E
Klass E1

Klass F

Klass F1

Grade 3

Grade 4

95 Bensiin. EVS-EN 228:2012+A1:2017
Klass B
Klass C
Klass C1 Klass D

4

Kerge kütteõli. Keskkonnaministri määrus nr.73, 20.12.2016 lisa 6

5

Raske kütteõli. Keskkonnaministri määrus nr.73, 20.12.2017 lisa 7

6

Etanool E 85. CEN/TS 15293:2011

7

Etanool mootoribensiini segukomponendina. EVS-EN 15376:2015

8
Rasvhapete metüülestrid (FAME). EVS-EN 14214:2012+A1:2014
Grade 1 Grade 2
Grade a Grade b Grade C Grade d Grade e Grade f

Asukohaga:..........................

Klass 4

Grade 5

Mahuti nr.:............................

Käesoleva taotluse esitamisega esitaja kinnitab et omab Tellija poolt vastavaid volitusi käesoleva taotluse esitamiseks; nõus täitma antud
tellimuses toodud sertifitseerimisprotseduuri nõudeid:
nõus rakendama asjakohased muudatused, kui sertifitseerimisasutus nendest teada annab; on nõus tasuma sertifitseerimisteenuse eest arve
alusel; teeb vajalikud korraldused sertfitseerimistoimingute läbiviimiseks, kaasa arvatud korraldused dokumentatsiooni ning
tõendusdokumentide uurimiseks, võimaldab juurdepääsu kütusepartiile proovide võtmiseks ja mõõtmiseks; teeb kõik võimaliku kaebuste
uurimiseks; lubab vaatlejate osalemist; klient teeb sertifitseerimisega seotud avaldusi ainult kooskõlas sertifitseerimisulatusega
(www.analiit.ee), ei kasuta oma toote sertifitseeringut viisil, mis kahjustab sertifitseerimisasutuse reputatsiooni, ja ei tee oma toote
sertifitseeringu kohta mis tahes avaldusi, mida sertifitseerimisasutus võib pidada eksitavaks või lubamatuks; sertifitseeringu lõppemisel
lõpetab klient kogu materjali kasutamise, mis sisaldab mis tahes viiteid sertifitseeringule, kui klient esitab sertifitseerimisdokumentide
koopiaid teistele, peavad dokumendid olema esitatud tervikuna; viidates oma toote sertifitseeringule teabevahendites, nagu dokumendid,
prospektid või reklaammaterjalid; klient vastab mis tahes nõuetele, mis võivad olla sertifitseerimisskeemis ette kirjutatud vastavusmärkide
kasutamise ja tootega seotud informatsiooni osas; klient peab registrit kõikide temale teatavaks tehtud kaebuste kohta, mis on seotud
vastavusega sertifitseerimisnõuetele, ja nõudmisel teeb need andmed kättesaadavaks sertifitseerimisasutusele ning rakendab asjakohaseid
meetmeid seoses selliste kaebustega ja kõikide toodetes avastatud puudustega, mis mõjutavad sertifitseerimisnõuetele vastavust;
dokumenteerib rakendatud meetmed. Tellija kohustub informeerima sertifitseerimisasutust muudatustest, mis võivad mõjutada tema
suutlikust vastata ülaltoodud sertifitseerimisnõuetele. Tellija on nõus, et sertifitseerimisasutusel on õigus avalikustada konfidentsiaalset
informatsiooni tulenevalt seadusest (riigiasutuste järelepärimised) või lepingulisest korraldusest (EAK visiit).

Tellimuse esitas:
Nimi/Ametikoht:.................................
Allkiri/Kuupäev:................................
Tel./e-mail:......................................

Grade 6

