Актуализация НД

Актуалізація НД - це приведення НД підприємства у відповідність до НД національного
фонду шляхом внесення змін та поправок, які щомісячно публікуються в інформаційних
покажчиках стандартів (ІПС). На актуалізацію приймаються, як самі документи, так і
переліки НД.

Необхідність актуалізації
, наявних
НД на підприємстві/організації регламентуєтьс

ДСТУ 1.2:2015 "Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної ста

Розділ 13 АКТУАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ НД:

"...Користувачі примірників національних НД вносять відповідні зміни

у найкоротший строк з дати їх видання, відтворення чи оприлюднення..."
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АКТУАЛІЗАЦІЯ ФОНДУ НД ПІДПРИЄМСТВА (під ключ)

Замовник надає на перевірку до ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» екземпляри НД,
які зберігаються у Фонді НД підприємства.

Фахівці ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»:

перевіряють НД і надають інформацію щодо стану НД замовнику.

приводять НД підприємства у відповідність з контрольними екземплярами НД:

долучають до них всі зміни та поправки,

а в разі заміни надають офіційну копію нового НД.

Увага! На актуалізацію надаються лише офіційні копії НД (типографські видання
або НД з голограмою).
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В результаті Ви одержите актуальний комплект документів та позитивний висновок
щодо проведення актуалізації.

Вартість актуалізації фонду НД Вашого підприємства:

від 1 до 10 НД - 390,00 грн. (з ПДВ)

від 11 до 20 НД - 585,60 грн. (з ПДВ)

від 21 до 30 НД - 780,00 грн. (з ПДВ)

від 31 до 40 НД - 1171,20 грн. (з ПДВ)

від 41 до 50 НД - 1561,20 грн. (з ПДВ)

+ офіційні копії НД та змін до НД оплачуються додатково.

БЛАНК ЗАМОВЛЕННЯ (ЗАВАНТАЖИТИ) надіслати на e-mail: fondinform@csm.kiev.ua
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АКТУАЛІЗАЦІЯ ПЕРЕЛІКІВ НД

На актуалізацію можна подати перелік НД Вашого підприємства для одержання інфо
рмації щодо актуального стану НД
, що містить:
-

позначення та назву НД;
стан НД (діє/не діє в Україні);
кількість змін та поправок до НД;
на заміну/зі скасуванням якого документу введений в дію НД;
яким документом замінений НД;
НД, який діє на заміну ГОСТ в Україні (в разі наявності);
наказ щодо чинності НД.

В результаті Ви одержите інформацю щодо актуального стану НД, зазначених у
переліку, відповідно до якої Ви можете самостійно провести актуалізацію
нормативних документів Вашого підприємства.

В разі відсутності змін та поправок до НД, або нових НД, Ви можете замовити їх у фонді
ДП "Укрметртесстандарт"

Вартість актуалізаці переліку НД:

від 1 до 10 НД - 292,80 грн. (з ПДВ)

від 11 до 20 НД - 488,40 грн. (з ПДВ)
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від 21 до 30 НД - 682,80 грн. (з ПДВ)

від 31 до 40 НД - 1072,80 грн. (з ПДВ)

від 41 до 50 НД - 1464,00 грн. (з ПДВ)

БЛАНК ЗАМОВЛЕННЯ (ЗАВАНТАЖИТИ) надіслати на e-mail: fondinform@csm.kiev.ua

РІЧНИЙ ДОГОВІР НА АКТУАЛІЗАЦІЮ ПЕРЕЛІКІВ НД

Відповідно до умов договору щоквартально на ваш e-mail буде надходити актуалі
зований перелік НД
,
якими користується Ваше підприємство. Також Ви одержите
висновок у вигляді офіційного листа
щодо стану поданого на актуалізаію переліку НД у надрукованому вигляді.

В разі, коли документи замінені, або до них прийняті зміни, Ви можете окремо замовити
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їх офіційні копії у фонді НД ДП "Укрметртестстандарт".

Вартість річного договору на актуалізацію переліку НД:

від 1 до 10 НД - 1171,20 грн. (з ПДВ)

від 11 до 20 НД - 1953,60 грн. (з ПДВ)

від 21 до 30 НД - 2731,20 грн. (з ПДВ)

від 31 до 40 НД - 4291,20 грн. (з ПДВ)

від 41 до 50 НД - 5856,00 (з ПДВ)

БЛАНК ЗАМОВЛЕННЯ (ЗАВАНТАЖИТИ) надіслати на e-mail: fondinform@csm.kiev.ua

Докладніше дізнатися про послуги з актуалізації НД Ви можете за тел.: +38 044
452-67-35
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