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GERTIFlmT
Certifikační org?n sy.stému managementu č. 3053

TUV SUD Czech s.r,o.

potv rzule, že společn ost

Pa a Ha - opravy a revize zdvihacich za izeni
a je ábov ch drah s.r.o,

Dukelská 5910
CZ- 430 0í Chomutov

!č:49099388

Seznam pracovišť / p idruženych certifikátťl je uveden v p íloze tohoto
certifikátu, která je jeho nedílnou součástí a obsahuje 1 stranu.

zavedIa a používá
systém managementu kvality v oboru

v roba, montáž a kontroly oceIov ch konstrukcí a vázacích
prost edk , v roba, montáž, opravy, servis a revize zdvihacích
za izení,je ábti a je ábov ch drah, skladování a manipulace

s materiálem

Na základě vykonaného auditu, zpráva č. í3.784.994
bylo prokázáno splnění

požadavkťr normy

čsn EN tso 9001 :2016
ve spojení s ČsN EN tso 3834-2:2006
Tento certifikát je platn od 17.06.2021 do 11,06.2024

Registrační číslo certifikátu í 3.784,933

Praha, 17.a6.2O21

Podrobnosti a podmínky platnosti jsou uvedeny v p íloze tohoto certifikátu, která tvo i jeho nedilnou součást
a obsahuje 1 stranu.

rŮV SŮO Czech s,r.o. o Novodvorská 994 o 1422'1 Prague 4 o Czech Republic o i;9í!,i,i."!]."lll.*1&iii!lgi_:1iiji



Príloha k certifikátu registrační číslo: 13 .784.933

RozsAH člttnosrt c,.,

1. Druh produktťr: ocelové konstrukce; je áby, jerábové dráhy - montáže, generální
opravy rekonstrukce, držba; montáž pružného uložení kolejnic a sloupťr - :

systém ,,GANTREX"

2. Normy používané certifikovanou organizací:
2.1 Produktové normy] EN 1090, EN 1993, ČsN zs 5130
2.2 Procesní normy (EN lSO 3834-5): lSO 9606-1 , lso 14732, ISo 9712, lso 13916,

lso 14731, |So 15607, lso 15609-1,1So 15614-1, lso 15614-7,1so 17637,
Iso 17662

2.3 Jiné normy než EN/ISO normy: -
Skupiny základních materiálti (podle CEN ISO/TR 15608): 1.1

Procesy sva ování a p íbuzné procesy:

3.

5. Odpovědní pracovníci svá ečského dozoru:

Czech

Sva ovací procesy
(podIe lSO 4063)

Skupi ny základ n ích materiálťl
(podle CEN ISO/TR 15608)

111 1.1

135 1.1

Jméno kva!ifikace pracovnífunkce Uroveň
(d!e lSO 14731)

VlastimlI S!áma IWT svárečsky d ozor 6.2.3

Zdeněk Lípa EWT zástupce svá ečského
dozoru 6.2.3

1 . strana prílohy



Príloha k certifikátu registrační číslo . 13.784.933

Seznam pracovišt'/ pridružen}ich certifi kát

Název a adresa pracoviště Rozsah auditované činnosti Čislo p idruženého
certifikátu

Pa a Ha - opravy a revize
zdvihacích za ízeni
a jerábov ch drah s.r"o,
Dukelská 5910
430 01 Chomutov

vyroba, montáž a kontroly ocelovych
konstru kcí a vázacích prostredkťt,

vyroba, montáž, opravy, servis a revize
zdvihacích za ízení, jerábťr a jerábov ch drah

PaaHa-opravyarevize
zdvihacích za ízení
a je ábov ch drah s.r.o.
Oldrichovská 14
405 02 Děčín

montáž, opravy, servis a revize zdvihacích
za ízení, jeráb a jerábov ch drah

Pa a Ha - opravy a revize
zdvihacích za lzení
a je ábov ch drah s.r.o.
Kladno Dríň, AreáI firmy
sochová válcovna
272 01 Kladno

skladování a manipulace s materiáIem
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