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VEC
Ziadost'o schválenie zmien poŽiadaviek na kvalitu a zmien požiadaviek

Miesto/dátum
Mochovce
u.l0,tnll,

na zabezpečovanie kval itv

V mene SE, a. s., závod Mo34 Vás Žiadam o schválenie zmien poŽĺadaviek na kvaĺitu pre etapu
montáŽe pre káblové koncovky pre VN/NN silové, ovládacie a signalizačné káble (vybrané zariadenia
vrozsahu kapitoly č. 6 plánov kvality PNM34186625 rev. 05 a PNM34186639 rev. oa1 čiastkových
prevádzkovjch sÚborov DPs-aebezpečnostnej triedyoaopľe 4' blok JE Mochovce
v sÚlade s $ 4 ods. 2 pĺsmeno a) bod 13 zákona NR sR č' 54,at20o4-Z. z. - "

Predkladané agr.uT9!!Y 
^11nr!!zajú uŽ schválené poŽiadavky na kvalitu Úradom jadrového

dozoru rozhodnutĺm čÍslo 400/20't5. ZdÔvodnenie zmeny podľa $ 9 VyhláŠky Ú;o sn č,. $1n641 Z. z.
je sÚČasťou predkladaných dokumentov PNM34186625 ľev. 05 á pľ{ňĺgaĺa'6639 rev. 04.

Zároveň Vás Žiadam o schválenĺe zmien poŽiadaviek na zabezpečovanie kvality pre predmetné
vybranó zaľiadenia uvedené v dokumentoch PNM34ĺ86625 rev. 05 a PNM341-86639 rev, 04.
Predkladané plány kvality uŽ boli schválené Úradom jadrového dozoru rozhodnutím Čĺslo 400/2015.
NakoľkodoŠlokdoplneniuakzmenámvtýchtodokumentoch,tietozmenypodliehajÚvsúlades$4
9ds. 2 pĺsmeno a) bod 13 zákona NR sR č. 541/2004 Z. z. v znenÍ neskoŕsicn predlisov schváleniu.
Zmeny sq vysvetlené a popĺsané v kapĺtole č. ĺ.1 dokumentov PNM34186625 reú' o5'a PNM34186639
rev. 04, (Riadenie zmien v systéme manaŽérstva kvality podľa $ 9 Vyhlášky Ú.lo sR č' 431t2o11 Z. z.).

S pozdravom

Parataza

Slovenskĺĺ
ávď 3' a 4. blelk
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lng. Mgr.

Na vedomie: C0000, C0400, , c2000, Q211A

ManaŽér lice läa



9ll$,Yiľ*$:

Prĺlohg

NĺŽšie uvedené dokumenty sú spololné pre obidva predkladané PLKVZ.

* Dokument pľedkladáme v elektronĺekej
280ĺ2022'

uŽ bol schválený D SR rozhodnutím čĺsIo

ostatné poŽiadavky na kvalitu pre PLI(/Z PNM341B6625 a PNM34186639 boli schválené UJD SR
rozhodnutĺm čĺs|o 400/201 5.

čĺsIo dokumentu Názov dokumentu
Predkladaný

dokument plne
nahrádza:

PNM34186625 05 PLKVZ káblové koncovky pre VN/NN silové /
ovládacie a sĺgnalizačné káble bezpečnostnej
trĺedy}ľe 4. blok

PNM34186625 rev, 02
schválený rozhodnutím
číslo 400/2015

PNM34417ĺ39 08 Plán kontrol a skúŠok pre metalické káble BT!
-DPS-

PNM34138121 rev.03
schválený rozhodnutÍm
lĺslo 400/2015

PNM34417159 06 Plán kontrola skúšok pre metalické káble BTO
.DPS-

PNM34138123 ĺev.04
schválený rozhodnutÍm
čĺslo 400/2015

čĺslo dokumentu Názov dokumentu
Predkladaný

dokument plne
nahľádza:

PNM34186639 04 PLKVZ káblové koncovky pre VN/NN silové /
ovládacie a signalizačne káble bezpečnostnej
triedylre 4. blok

PNM34186639 rev. 02
schválený rozhodnutĺm
čĺslo 400/2015

PNM34417140 05 Plán kontrola skúšok pre metalické káble BTO
-DPS-

PNM34138121 ľev' 03
schválený ľozhodnutím
čĺslo 400/2015

PNM34417160 07 Plán kontrol a skúšok pre metalické káble BTO
.DPS(I) PNM34138123 rev. 04

schválený rozhodnutÍm
čĺslo 400/20ĺ5

číslo dokumentu Názov dokumentu
Predkĺadaný

dokument plne
nahľádza:

PNM34417155. 01 Postupy kontľola skúšok pre montáŽ PNM34136712 rev. 07
PNM34136714 rev. 05
schvá|ené rozhodnutím
čĺsĺo 400/2015

PNM34417156 01 Technologický postup pre pokládku,
ukončovanie' pripojenie káblov a montáŽ
uzemnenia

PNM34136624 rev. 05
PNM34136626 rev. 01

schválené ľozhodnutĺm
číslo 40012015


