L'
^

A

CI.UALIFORM'

AAA{}

v 3012

Certifikačníorgán
QUALIFQRM

- odbor posuzování shody, Mlaty 672l8,642 00 Brno, cZ

Certifikačníorgán č. 3ol2 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.
dle Čsru EN lso/lEc l7065:20l3 pro certifikaci produktů, procesů a sluŽeb
vydává v rozsahu své akreditace

CERTIFIKAT
,

č. 30l 2-cov_20l

lT

E

8-299-l

Organizace:

F

lČ:

Výstavní 2224l8, Mariánské Hory, 709 00 ostrava, CZ
47674938
Průmyslová 142ol8,735 35 Horní Suchá, CZ

Provozovna:

a.s.

Tento certifikát potvrzuje, že posuzovaný předmět certifikace odpovídá požadavkům

Čsu EN lso 3834-2:2006
pro oblast činnosti:
pŘl
NAVRHoVÁtví, vÝRogĚ a opRAvÁcH
PRocEs sVAŘoVÁruí
TEcHNoLoGlcKÝcH CELKŮ VYBRANÝCH DŮLNÍca zaŘÍzENí A oŮulícn

LoKoMoTlV ZNAČKY BlzoN, vČentĚ pŘísluŠNÝcHoílŮ
Výsledky posouzeníjsou uvedeny v Souhrnném protokolu
č. co-299-7017_08d ze dne 24.9.2018
Certifikačníschéma: Čsru rru lso 3834-2:2006

Podmínky, za nichž se tento certifikát vydává, jsou uvedeny v Licenčnísmlouvě.
Platnost tohoto certifikátu je vázána na záznamy z pravidelných dozorů ověřujících plnění požadavků certifikace.
Nedílnou součástí tohoto certifikátu je zadní strana certifikátu s rozsahem certifikace.

Platnost do: 23. 9.2023

Brno,24.9. 201

8

lng. Jan Svobodník, EurChem'
představitel certifikačního orgánu

Rozsah certifikace

l.

Druh produktu (produkt):

Technologické celky důlníchzařízení a důlníchlokomotiv, včetně příslušných dílců
2. Produktové normy nebo alternativní norma (normy):
ČsN eru lO9O-2+Al, ČsN EN l8o4-'|+Al, ČSN EN lBo4-2+Al, ČsN EN l804-3+Al,
Čsru rru l 889-2+Al,
Čsn rru lso 9606-'|, ČsN EN lso l4731, ČsN EN lso g712,
Čsru eN lso l5609-], ČsN EN lso l5614-l, Čsru rru lso l7635, Čsru rN lso l7662
3. Skupina(y) základních materiáIů (dle cEN

Skupina 1.1, 1.2, 1.4,

lso/TR l5608):

3.'|

4. Proces(y) svařování a příbuzné procesy:
Svařovací procesy
(dle ISO 4063)

Skupiny základních materiálů
(dle CEN ISO/TR 1s608)

'r35

l.l,

t.2, 1.4,

3.1

5. odpovědní pracovníci svářečského dozoru:

Jméno a příjmení

lng. Martin 'Skalík

Pracovní funkce a úroveň

Kvalifikace

twllcz 04015,
EWEICZ 040r

5

Pracovn ík svářečského dozoru,

úroveň technických znalostí
podle Čsru eru lso l473l
čl. 6.2 a)

QUALIFORM, a.s.
QUALIFORM - odbor certifikace
Mlaty 8,642 00 Brno
vydává v rozsahu své akreditace

pro organrzacr

FlTEa.s.
Výstavní 2224/8, 709

5I osTMVA - Mariánské Hory

lČ:47674938

tRTl Íl tÍr
akciová společnost

ll

Tímto certifikátem se potvrzuje, že organizace má zaveden a udržován systém
manageme ntu od povídajícípožadavků m

Čstt EN lso 900l :20l6
Předmět a rozsah plnění systému managementu:
Stavba strojů s mechanickým pohonem GZ_NACE 28.92; 28.gg)
Podnikání v oblasti nakládání s odpady mimo nebezpečné; Podnikání v oblasti nakládání s
nebezpečnými odpady GZ_NACE 38't; 3s.2)
Projektování, opralry a servis lrybraných důlníchzařízení; Činnost technických poradců v oblasti
ekologických, energetických a báňských projektů GI_NACE 7t.t2)

Rozsah systému managementu:
Provozovna - výroba důlníchstrojů; Průmyslová 142ol8,735 35 Horní Suchá (CZ_NACE 28.92; 28'99)
Výstavní 2224l8,709 5l ostrava - Mariánské Hory GZ-NACE38'I;38'2,46.75,46.90; 7t't2)
Platnost tohoto certifikátu je vázána na Rozhodnutí o posouzení z pravidelných dozorů ověřujících plnění požadavkůcertifikace.

Certifikát č.: Q299-5
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dne: 8.12.2017

QUALIFORM - odbor certifikace
QUALIFORM - odbor certifikace, 642 O0 BRNO, Mlaty 8
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QUALIFORM, a.s.
QUALIFORM - odbor certifikace
Mlaty 8,642 00 Brno

&
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vydává v rozsahu své akreditace

pro organizaci

FlTEa.s.
Výstavní 2224/8, 709

5I OíTRAVA - Mariánské Hory

lČ:47674938

]ltÍr

akciová společnost

G:RIl

Tímto certifikátem se potvrzuje, že organizace má zaveden a udržován systém
managementu od povídaj ícípožadavkům

lso 900l :20I6
ČsnEN lso l4ool :20l6
Čstrt EN

Předmět a rozsah plnění systému managementu:
Stavba strojů s mechanickým pohonem GZ_NACE 28.92; 28.gg)
Podnikání v oblasti nakládání s odpady mimo nebezpečné; Podnikání v oblasti nakládání s
nebezpečnými odpady GZ-NACE 38't; 38.2)
Projektování, opravy a servis lrybraných důlníchzařízeníi Činnost technických poradců v oblasti
ekologických, energeticlcých a báňských projektů (CI-NACE 7l'I2)

Rozsah systému managementu:
Provozovna - výroba důlníchstrojů; Průmyslová 142ol8,735 35 Horní Suchá GZ_NACE 28.92;28'gg)
Výstavní 2224l8, 709 5l ostrava - Mariánské Hory GZ-NACE 38. t ; 38'2; 46.75; 46.90,' 7L t 2)
Platnost tohoto certifikátu je vázána na Rozhodnutí o posouzení z pravidelných dozorů ověřujících plnění požadavků certifikace.

Certifikát č.: 299
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Platnost do: 8.12.2O2O
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V Brně dne: 8.12.2017
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ředitel certifikačníhoorgánu
QUALIFORM - odbor certifikace
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QUALIFORM - odbor certifikace, 642 00 BRNO, Mlaty 8
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