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Тело за сертификација на градежни производи 
ТС ГЕИНГ КуК 
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ПРИЈАВА ЗА ОЦЕНА И ПОТВРДА НА ПОСТОЈАНОСТА НА СВОЈСТВАТА НА ГРАДЕЖНИ 
ПРОИЗВОДИ 

 

 

Клиент:  

 
(назив и адреса на клиентот) 

 
(лице за контакт, телефон, факс, е-пошта) 

 
Ве молиме за понуда за оцена и потврда на постојаноста на својствата на градежни производи за систем (2+): 

 

(трговски назив и ознака на производот) 
 

Дали претходно ТС ГЕИНГ КуК има сертифицирано Ваш производ?                                            □ДА      □НЕ 
 

Ако одговoрот е “да”, наведете рег. број на сертификат/и: 
  

 

  

Производител, место на производство: 

  

 

(назив и адреса на производител) 

(лице за контакт, телефон, факс, е-пошта) 
 
 

Дали имате сертифициран систем за управување со квалитет во согласност со ISO 9001?      □ДА      □НЕ 
 

Ако одговорот е “да”, кое сертификационо тело ја извршило сертификацијата? 

 

(лице одговорно за системот за квалитет, телефон, факс, е-пошта) 

 

Дали имате сопствена лабораторија за определување на тип на производ?                           □ДА      □НЕ 

Ако одговoрот е “не”, дали користите услуги на надворешна Лабораторија?                           □ДА      □НЕ 
 
 

(назив и адреса на надворешна лабораторија) 

 
Дали користите надворешни ресурси во процесот на производство кој што директно влијаат на својствата на 

производот?                                                                                                                                     □ДА      □НЕ                                                                                                                                                           
Ако одговoрот е “да”, Ве молиме образложете: 
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Хармонизирани технички спецификации (стандарди) или технички прописи во нехармонизирано 
подрачје 

 
 
 
 
 
 
   Име и презиме на одговoрно лице:                                   Место и датум на поднесување  
                                                                                                                                     на пријавата: 
 
                    

         (Име, презиме и потпис)                      М.П. 

 

 

Скениран примерок од пополнетата Пријава може да пратите на следнава мејл адреса: 

certification@geing.com.mk 

 

Контакт: Борис Трајковски бр. 111 Скопје, Македонија – тел./факс +389 (0)2 3109 795; 3246 281 – www.geing.com.mk 

 

Овластен застапник:  

(назив и адреса на овластениот застапник) 

 
 
(лице за контакт, телефон, факс, е-пошта)  

 

 
 
 
 

Краток опис на примената на производот: 

 

Ознака Назив Датум на издавање 
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