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NaŠe číslo
sEt2021t036677

Vec: Ziadost'o schválenle zmien požiadaviek na kvalitu. zmien požiadaviek
na zabezpečovanie kvalitv a schválenie ľealizácie zmenv poŽiadaviek na kvalitu

V mene SE, a. s., závod Mo34 Vás Žiadam o schválenie zmien poŽiadaviek na kvalitu
pre etapu montáŽe, uvádzania do prevádzky a prevádzky pre odrušovacie fiĺtre typu c100, c220
a ferity bezpečnostnej triedy ll pre 4. blok JE Mochovce'

Predkladane dokumenty uŽ boli schválené Uradom jadrového dozoru rozhodnutím číslo
27612020. Nakol'ko doŠlo k dopĺneniu a k zmenám v týchto dokumentoch v sÚvislosti s doplnením
zariadení pre 4. blok (zdÔvodnenie zmeny podl'a $ 9 VyhláŠky UJD sR č. 431t2011 Z. z.je súčast'ou
dokumentu PNM34639308 rev. 03), tieto zmeny podliehajú v súlade s $ 4 ods. 2 písmeno a) bod 13
zákona NR sR č. 54112004 Z. z. v znení neskorších predpisov schváleniu.

Zároveň Vás Žiadam o schválenie zmien poŽiadaviek na zabezpečovanie kvality
pre predmetne vybrane zariadenia uvedené v dokumente PNM34639308 rev. 03. Predkladaný plán
kvality uŽ bol schválený Uradom jadrového dozoru rozhodnutím éíslo 276t2O20. Nakol'ko doŠlo
kdoplneniuakzmenámvtomtodokumente,tietozmenypodlĺehajÚvsÚlades$4ods'2písmeno
a) bod 13 zákona NR sR č. 54112004 Z. z. v znení neskorších predpisov schváĺeniu. Zmeny sÚ
vysvetlené a popĺsané v dokumente PNM34639308 rev. 03 (Riadenie zmien v systéme manaŽérstva
kvality podl'a $ 9 VyhláŠky Ú.lo sn č.431t2o11Z. z.).
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Zároveň Vás Žiadam o schválenie realizácie zmeny poŽiadaviek na kvalitu pre inŠtalácĺu
odruŠovacích filtrov C100, C220 a feritov bezpečnostnej triedy ll pre 4. blok JE Mochovce v rozsahu
SKR systémov PACS, RTB, PAMS, sAMs, RLs, RPs (SJZ v rozsahu tabul'ky č. 15.2 plánu
kvality PNM34639308 rev. 03) v sÚlade s $ 4, odsek (2) pĺsmeno a) bod 13 zákona
NR sR č. 54112004 Z' z. Na základe schválenej realizácie zmeny pre 3' blok Úradom jadrového
dozoru SR rozhodnutĺm Čĺslo 276ĺ2020, rozšiľujeme realizáciu zmeny na 4. blok v rozsahu
predkladanej dokumentácie súvisiacej s PLKVZ PNM34639308 rev. 03.

S pozdravom

;ivod 3.a4.

Mgr.
licencovania a riadenia zmlÚv

Parafa za C2400

Na vedomie: C0000, C0400, C2400, C2000, C2110
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Príloha:

redP
dokument Plnečíslo oox. Názov dokumentu

10rev39308M346NP
utĺmnrozhodýschválen

číslo

PNM34639308 03 PLK/Z - Dodávatel'ská fáza - odru
C100 a C220 aferity

šovacie filtre

0 1revPNM
rozhodnutÍmschválený

číslo27612020

PNM34639309 03 Technologický postup montáŽe odru
filtrov C'ĺ00 aC22o

feritov ašovacích

0 14 rev1

mnutĺodrozhschválený
čĺslo276t2020

PNM34639314 02 Návod na obsluhu a údrŽbu pre od
C100 a C220 aferity

ruŠovacie filtľe

PoŽiadavky na kvalitu a poŽiadavky na zabezpečenie kvality
rozh od n u tím čislo 27 6 l 2020 zostáv a]Ú nezm e n e n é.

ostatne poŽiadavky na kvalitu boli schválene Ú.lo SR rozhodnutím číslo 27612020'

pre 3. blok schválené UJD SR


