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VEC
Ziadosť o schválen
na zabezpečovanle

ie zmien požiadaviek na kvalitu a zmien požiadaviek
kvality

V mene SE' a' s., závod Mo34 Vás žiadam o schváleníe zmien poŽiadaviek na kvalitu pre etapu
yýľoby a montáŽe pre ľozvádzače a transfoľmátory budenĺa, skríň ochľán, synchronizácie a merania
dieselgenerátora (SJZ v-rozsahu kapitoly č._-!9 dokumentu PNM3413814-3 rev. 04) čĺastkových
pľevádzkových súboľov DPs(Da-)bezpečnostnej triedy|pre 4. blok jE Mochovce
v sÚlade s $ 4 ods. 2 pĺsmeno a) bod 13 zákona NR sR č' 541l2bo4 Z.'zj '

Predkladané dokumenty oopĺnaiĺ a nahrádzajÚ uŽ sehválené poŽĺadavky na kvalitu Úľadom
jadrového dozoru ľozhodnutĺami čĺslo 908/2aM,201t2a15 a62aEM5' Dokument PNM34185051 uŽ
bol schválený Úradom jadrového dozoru rozhodnutím čĺslo 908/2014. ZdÔvodnenie zmeny podľa $ 9Vyhlášky ÚJD sR č. 431na11 Z. z. je súčast'gu predkladaného dokumentu PNM34138143 rev. 04.

Zároveň Vás Žiadam o schváĺenie zmien poŽiadaviek na zabezpečovanie kvality pre predmetné
vyb rané zariadenia uvedené v dokumente PNM34138143 rev. 04' Predkĺadaný plán kvalĺty uŽ bol
schválený Úradom jadľoveho dozoru rozhodnutĺm čĺslo ga$/2Ú14. Nakoľko došlo k doplneniu
a k zmenám v tomto dokumente' tieto zmeny podliehajú v súlade s $ 4 ods. 2 pĺsmeno a) bod 13 zákona
NR sR č. 541na04 Z. z. v znení neskorších pľedpisov schváleniu. Zmeny sú vysvetlené a popísane
v kapitole č. 't'1 dokumentu PNM34138143
podľa $ 9 Vyhĺášky Úĺo sR č.4ilĺ2a11Z. z'
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Príloha:

Dokumenty pred adáme v foľme nakol'ko uŽ boĺi D ľozhod číslo
25112022 a28012012

" Dokumenty predkladáme v
2$12422 a28012012.

ickej nakoľko uŽ bolĺ schválené D SR ĺozh utĺamičíslo

čĺs!o dokumentu Názov dokumentu
Predkladaný

dokument plne
nahrádzal

04PNM341 38143 PLKVZ 2. etapa Budenĺe, ochrana a merania
dieselgenerátora - 4' blok

PNM34138143 rev. 03
schválený rozhodnutĺm
číslo 908/2014

03PNM34185051 Kvalifikačný plán a postupy pre budenie,
meranie' synchľonizáciu a ochĺany DG

PNM34185051 ľev. 01
schválený rozhodnutím
číslo 908/2014

01PNM34417148. Technologický postup montáŽe NN rozvádzačov PNM34136622 rev.06
schválený ľozhodnutĺm
číslo 200/2015

PNM34417147 *
01 Technologĺcký postup montáŽe VN/NN

tľansformátorov
PNM34136622 rev.06
schváĺený rozhodnutím
číslo 200/2015

PNM34417155 " Postupy kontrol a skúšok pľe montáŽ PNM34136710 rev. 01

schválený rozhodnutĺm
čislo 200/2015

PNM34417164

01

01 Plán kontrol a skúšok (PKS) pre VN/NN
Transformátory BTtBlok 4 DPry)

PNM34138119 rev. 01
schválený rozhodnutĺm
číslo 200/2015

PNM34417165 00 Plán kontľola skúšok (PKS) pre montáŽ NN
úsekových rozvádzačov BTaBlok 4
DPS(E

PNM341381'19 rev.01
schválený rozhodnutĺm
Čĺslo 200/2015

PNM3441 71 75 01 Plán kontrola skúšok (PKS) pre montáŽ
pomocných rozvádzačov DG _ synchronizácia a
meranie Bĺoalot 4 DPs(-

PNM34138119 rev.01
schválený rozhodnutĺm
čĺslo 200/2015

čísto dokumentu Názov dokumentu

PNM34417150. 01 Program individuálnych skúšok transformátorov VN/NN BT ll
PNM34417157. 04 Program indivĺduálnych skúšok NN rozvádzačov
PNM34417182 00 Plán konlrol a skúšok (PKS) pre EFD pomocných rozvádzačov DG

-. synchronizácia a meranie BToBlok 4 DPS-D
PNM34417183 00 Plán kontrol a skÚšok (PKS) pre EFD VNINN Transformátorov BTa Blok 4

DPS-
PNM3441 71 84 00 Plán kontrola skúšok (PKS)pľe EFD NN Úsekových rozvádzaČov B[ntox

4DPs-

ostatné poŽiadavky na kvalitu boli schválené UJD SR rozhodnutiami čĺslo 9o8/2o14, 2aot2o15
a620ĺ2a15'


