ECM Certification Kft.
1.

DÍJSZABÁS

Általános feltételek

A díjszabás az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011.
március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről előírásai alapján az ECM
Certification Kft. − építési terméket gyártó szervezetek részére végzett − üzemi gyártásellenőrzés-tanúsítási tevékenységére vonatkozik.
Az ECM Certification Kft. az építési termékek az építési termékek teljesítmény állandóságának
értékelése és ellenőrzése keretében végzett tevékenységét szerződés alapján, díjazás ellenében végzi, előre meghatározott díjszabás és díjtételek alapján. A kérelmezőktől semmilyen
egyéb támogatást, anyagi hozzájárulást nem fogad el, anyagi támogatást állami- és nem állami szervezetektől vagy magánszemélyektől nem kap.
Az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségének tanúsítását kérelem benyújtásával kell kezdeményezni.
A kérelem alapján az ECM Certification Kft. Terméktanúsító Üzletág ajánlatot, ennek elfogadását követően szerződéstervezet küld a kérelmezőnek. (Ld. Tájékoztató az ECM Certification
Kft. teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési eljárásáról)
A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése keretében a következő feladatok
kerülnek elvégzésre:

− a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata,
− az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, vizsgálata és értékelése,
− üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítvány kiadása, nyilvántartása és közzététele,

− tanúsítvány érvényben tartása,
− tanúsítvány érvénytelenítése, visszavonása és felfüggesztése.
A feladatok elvégzéséhez a díjak az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra.
Bonyolítási díj (tervezett időráfordítás): 1 auditor nap
A bonyolítási díj a kérelmező kérésére (előzetesen és az eljárás során) tartott konzultáció, a
kérelemmel kapcsolatos kiegészítő adat bekérés, a belső megbízások kiadása, a szükséges
szakmai egyeztetések, az ajánlat elkészítés, ajánlat elfogadása esetén − ennek megerősítése,
illetve jelzett vélemény egyeztetése alapján − a szerződés elkészítés, valamint a szerződéslezárás díját tartalmazza, a tényleges időráfordítás szerint.
Ellenőrzési díj (tervezett időráfordítás): 4 auditor nap
A gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata során végzett feladatok:
− Dokumentáció előzetes felülvizsgálata: 1 auditor nap
− A gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata a helyszínen: 1 auditor nap
− Ellenőrzési Jegyzőkönyv elkészítése, auditor értékelése: 1 auditor nap
− Az alapvizsgálat lezárása, Ellenőrzési Jegyzőkönyv záradékolása: 1 auditor nap
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Ellenőrzési díj (tervezett időráfordítás): 4 auditor nap 60%-a
Az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, vizsgálata és értékelése során végzett feladatok:
− Dokumentáció előzetes felülvizsgálata: 1 auditor nap 60 %-a
− Az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, vizsgálata és értékelése a helyszínen:
1 auditor nap 60%-a
− Ellenőrzési Jegyzőkönyv elkészítése, auditor értékelése: 1 auditor nap 60%-a
− A folyamatos felügyelet lezárása, Ellenőrzési Jegyzőkönyv záradékolása: 1 auditor nap
60%-a
Tanúsítási díj (tervezett időráfordítás): 1 auditor nap
Üzemi gyártásellenőrzés-tanúsítás keretében végzett feladatok:
− Döntés az üzemi gyártásellenőrzés tanúsításáról
− Üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítvány kiadása, nyilvántartása és közzététele
A tanúsítvány érvényben tartása∗ (tervezett időráfordítás): 1 auditor nap 60%-a
A kiadott tanúsítvány érvényben tartására (meghosszabbítására), illetve kiterjesztésére és
szűkítésére a kérelmező kezdeményezése alapján kerül sor.
A tanúsítvány érvénytelenítése, visszavonása és felfüggesztése∗ (tervezett időráfordítás):
1 auditor nap 60%-a
− A kiadott tanúsítvány érvénytelenítése, ha a kérelmező nem teljesíti a tanúsítvány érvényességi ideje alatt a kötelezettségeit, vagy ha a szerződéses kötelezettségeinek nem
tesz eleget.
− A kiadott tanúsítvány visszavonása, ha a tanúsítvány kiadásakor fennálló körülmények
megváltoznak.
− A kiadott tanúsítvány felfüggesztése a kérelmező ilyen irányú kérelmére alapozva, vagy
az üzemi gyártásellenőrzés eredményének nem megfelelősége esetén.
∗

Feltételeit a szerződés mellékletét képező ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK tartalmazza.

Egyéb költségek felszámítása
A felmerülő dologi költségek külön kerülnek felszámításra.
Egyéb, előre nem tervezhető feladatok (pl. az ellenőrzött üzem felkészültségének hiányosságai, kérelmező változás-bejelentése miatt∗) ismételt helyszíni ellenőrzés válik szükségessé)
esetén, azok időráfordítás és a dologi költségek díjai a szerződés keretében − a tényleges
időráfordítás alapján − utólag kerülnek felszámításra.
∗

ld. Általános Szerződési feltételek 4.7. pont

A kérelmező részéről a megfelelőség igazolási eljárást érintően tett reklamációk esetén:

− ha a reklamáció nem jogos, azaz a kivizsgálás eredménye alapján elutasításra kerül,
a felmerült költségeket (időráfordítás és dologi költségek) − a tényleges időráfordítás,
illetve számla alapján − az ECM Certification Kft. a kérelmező felé felszámítja.
− jogos reklamáció esetén a költségek a kérelmezőt nem terhelik.
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Az ECM Certification Kft. hivatalból is indíthat kivizsgálást, amennyiben a kérelmező tevékenysége ellen kifogás merül fel Amennyiben a kifogás megalapozott volt, a kivizsgálás során
elmarasztalt kérelmező részére a kivizsgálás díja − tényleges időráfordítás és a felmerült dologi költség) felszámításra kerül.
A díjszabás meghatározásakor figyelembe vett díjak és költségek:

− auditor nap: 120 000 Ft
− auditor óra: 15 000 Ft
(minden megkezdett óra)
− helyszínre történő utazás díja: ráfordított óra∗ x 15 000 Ft/óra
− dologi költségek (utazási költség: repülőjegy, vasútjegy, taxi; szállodaköltség, külföldi
napidíj, fordítási, tolmácsolási költség)
∗

utazási idő 50%-a

A díjszabásban megadott díjak kiinduló adatként kerülnek figyelembe vételre.
A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési eljárás várható díja a tervezett időráfordítás és dologi költségek figyelembe vételével, az adott kérelmező részére kidolgozott szerződésben részletezett feladatok alapján kerül meghatározásra.
A költségek az igazolható tényleges időráfordítás (ráfordított óra x 15 000 Ft/óra)∗, a helyszínre történő utazás díja, valamint a felmerült dologi költségek alapján, és a szerződés szerinti
feladat, illetve részfeladat teljesítése után kikötött rész-, illetve végösszegnek megfelelő számla benyújtásával kerülnek felszámításra.
∗

külföldön történő munkavégzés során az időráfordítás auditor nap díjjal kerül felszámításra

A díjszabásban megadott díjtételek az ECM Certification Kft. szolgáltatásait terhelő 27% ÁFA-t
nem tartalmazzák.
A díjszabás hatályba lépése
Jelen díjszabás 2013.03.30-án lép hatályba, és annak módosításáig, illetve új kiadásáig érvényes.
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