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VEC
Žiadost'o schválenie požiadaviek na kva!itu, zmien požiadaviek na kvalitu a zmien
požiadaviek na zabezpečova n ie kval ity

V mene SE, a. s., závod Mo34 Vás Žiadam o schválenie:

1' poŽiadaviek na kvaĺitu pre etapu uvádzania do prevádzky a prevádzky pre rozvodné
čiastkoveho prevádzkoveho súboru DPS-skrinky (SJZ -

bezpečnostnej tried pre3. a4. blokJE Mochovce vsúlades $4ods.2 písmenoa) bod 3zákona
NR SR č. 541l2o04 Z. z

2. zmien iadaviek na kvalitu re etapu montáŽe pre rozvodné skrinky (SJZ
prevádzkového

sÚboru DP 4. blok JE

Miesto/dátum
Mochovce
11.11.2022

a) bod 13 zákona NR sR č. 541D0a4 Z. z. Predklad
Mochovce v súĺade s $ 4 ods.
ane dokumenty dopĺňajÚ uŽ

2 písmeno
schválené

poŽiadavky na kvalitu Uradom jadrového dozoru rozhodnutím číslo 44812017. ZdÔvodnenie zmeny
podl'a $ 9 VyhláŠky UJD sR č.
rev. 05.

$1l2u1 Z. z' je sÚčast'ou predkladaného dokumentu PNM34186876

3. zmien poŽiadaviek na zabezpečovanie kvality pre predmetne vybrané zariadenia uvedené
v dokumente PNM34186876 rev. 05. Predkladaný plán kvalĺty už bol schválený Úradom jadrového
dozoru rozhodnutím číslo 35812018. Nakol'ko došlo kdoplneniu a k zmenám v tomto dokumente,
tieto zmeny podliehajú v sÚlade s $ 4 ods. 2 písmeno a) bod 13 zákona NR sR č. 541ĺ2004 Z. z.
v znení neskorších predpisov schváleniu' Zmeny sÚ vysvetlené a popísané v kapĺtole č. '1.2

dokumentu PNM34186876 rev. 05
Vyhlášky UJD sR č,. 431t2o11 Z. z.)

S pozdravom

(Rĺadenie zmien v systéme m se

Slovens|ĺé
závod 3.
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a4.

ĺa a riadenia zmlÚv
Parata za C2400
Na vedomie: C0000 , c0400, c2400, c2000,

935

a.s.
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Príloha:

1.
NiŽšie uvedené redkladáme VZ 3BMT91 92 93 00't

l} Dokumenty predkladáme v elektronickej forme na CD nakoľko uŽ boli schválené
Óĺslo 44812017.

D SR rozhodnutÍm

NiŽŠie uvedene ame VZ 4BMT91 GNOOl

Rovnaké dokumenty predkladáme preYZ pre 3. blok.
2) Dokumenty predkladáme v elektronickejforme na CD nakoľko uŽ boli schválené Úlo sn rozhodnutím
císlo 28012022.

Predmetná zmena poŽiadaviek na zabezpečovanie kvalĺty a poŽiadaviek na kvalitu pre etapu výroby
bola schválená Úradom jadrového dozoru SR rozhodnutím čĺslo 358/2018' Zmeny sú vysvetlené
a popísané v kapĺtole 1.1 a 1.2 predmetného plánu kvality.

Číslo dokumentu Názov dokumentu

PNM34186881 1) 00 Rozvodné skrinky BTlpre DPS-D Balenie, manipulácia, skladovanie
a transport

PNM34'ĺ367'12 n 07 Plán kontrola postupy pre DPS(D- pľe montáŽ

PNM341 36723 17 PKs DPS-} U3 - pre montáŽ

PNM341366241) 06 lvionmŽ zarlaoenl DPSaD
PNM341367681) 04 Program preberacĺch skúšok na mieste DPs-)
PNM34186B82 01 Rozvodné skrinky BTlpre DPt- Návod na obsluhu a ÚdrŽbu

čÍslo dokumentu Názov dokumentu

00 Rozvodné skrinky BNpre DPS(ll'- Balenie, manipulácia, skladovanie
a transport

PNM34186881 1)

04 Program preberacĺch skÚšok na mieste DPS(DPNM34136768 4

Rozvodné skrinky BTlpre DPS-- Návod na obsluhu a údrŽbuPNM341868821) 01

PNM344171 99 01 Plán kontrol a skÚŠok (PKS) pre montáŽ Junction Box, DPSJ BTJ
PNM34417148 a 0'1 Technologický postup montáŽe NN rozvádzačov

PNM34417155 ') 01 Postupy kontrol a skúŠok pre montáŽ

Sltra{a 2::l
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2.

Rovnaké dokumenty pľedkladáme v rámci bodu 1

Ostatné poŽiadavky na kvaĺitu bolischválené ÚJD SR rozhodnutím číslo 44812017

3.

číslo dokumentu Názov dokumentu

PNM34417'ĺ991) 01 Plán kontrola skÚšok (PKS) pre montáŽ Junction Box, DPSOBTo
PNM344171481) 01 Technologický postup montáŽe NN rozvádzačov
PNM34417155 u 01 Postupy kontrol a skÚŠok pre montáŽ

číslo dokumentu Názov dokumentu
Predkladaný

dokument plne
nahrádza:

PNM341 86876 05 Rozvodné skrinky BT1t pre DPSal- - PLKvz PNM34186876 rev. 04
schválený rozhodnutím
číslo 358i2018
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