Felhívás
2019-2020. évi aszfalt, talaj és útszórósó körvizsgálatban való részvételre
A VIA-S Kft. Jártassági Iroda (JI) meghirdeti az építőipar területén laboratóriumi vizsgálatokat végző
személyek, szervezetek, vállalkozások – továbbiakban: laboratórium - számára az aszfalt, talaj és útszórósó
körvizsgálatot. A körvizsgálatot a JI az (MSZ) EN ISO/IEC 17043:2010 szabvány szerint szervezi, rendezi és
értékeli.
A jártassági vizsgálatot szolgáltató neve, címe:
VIA-S Kft. Jártassági Iroda
H-1112 Budapest, XI. Repülőtéri út 2.
Telefon:
+36 1 248 1931
Fax:
+36 1 248 1932
e-mail:
jartassagi.iroda@via-s.hu
via-s@via-s.hu
Jártassági rendszert koordináló személyek:
név, beosztás:
Bors Tibor - Jártassági Iroda vezető
telefon:
+36 30 515 2512
e-mail:
jartassagi.iroda@via-s.hu

Horváth Viktória - koordinátor
+36 20 220 3073
horvath.viktoria@via-s.hu

A körvizsgálatban történő részvétel feltételei
A körvizsgálatban valamennyi jelentkező laboratórium részt vehet, ha:
- rendelkezik a meghirdetett vizsgálatok elvégzéséhez szükséges személyi feltételekkel,
- rendelkezik a meghirdetett vizsgálatok elvégzéséhez szükséges és a szabvány előírásban leírt tárgyi
feltételekkel,
- legalább 3 hónapja végzi a meghirdetett vizsgálatokat,
- a jelentkező laboratóriumban a vizsgálathoz használt eszközök érvényes kalibrációval rendelkeznek.
A fenti feltételek teljesülését a laboratórium képviselője a jelentkezési lap aláírásával igazolja.
A vizsgálati tételek előállítása, minőségellenőrzése, átvétele
A vizsgálati tételek a JI felügyelete alatt kerülnek előállításra.
A körvizsgálati minták 2019. november 4-től előzetes egyeztetés után átvehetők a VIA-S Kft. székhelyén illetve
lehetőség van Pápán, Polgáron, Dunaújvárosban való átvételre, valamint a Jelentkező által megadott címre
történő kiszállításra (utóbbi térítés ellenében).
A vizsgálatokhoz egységes elvégzéséhez szükséges tudnivalókat tartalmazó útmutatót a körvizsgálati
mintákkal együtt adjuk át.
A résztvevők egymástól való függetlensége, az eredmények meghamisításának megakadályozása
A jelentkezési lap és a szerződés aláírásával a résztvevő laboratóriumok felelősséget vállalnak a vizsgálatok
elvégzésének és a vizsgálati eredmények tisztaságáért.
A laboratóriumok a vizsgálati jegyzőkönyveik másolatát elektronikus vagy postai úton kell a JI részére
megküldjék, és a vizsgálati eredményeiket a JI által rendelkezésükre bocsátott táblázatban is be kell, hogy
küldjék. A táblázatokban szereplő eredményeket csak akkor tudjuk az értékelésbe bevonni, ha a táblázatot a
laboratórium hiánytalan kitöltötte, a mérési és számított értékeket a szabványban megadott módon és
pontossággal közölte. A hiányos vagy nem megfelelően kitöltött táblázatokat még az értékelés előtt
visszaküldjük.
A körvizsgálat ütemterve:
- A jelentkezési felhívás kiküldése (közzététele a www.via-s.hu honlapon):
2019. június 20.
-

A jelentkezés határideje és módja:
2019. augusztus 1., a jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével.

-

A körvizsgálat szerződések aláírásának és érvénybe lépésének határideje:
2019. szeptember 1.

