Správa železničnídopravní cesty, státní organizace
Technická ústředna dopravní cesty
Malletova 1012363, 190 00 Praha 9 - Libeň

správa železničnídopravni cesty

YPraze dne: 16.8.2019

Evidenčníčíslo:160819

OSVEDCENI
o technické způsobilosti dodavatele
vydané pro:

METRANS DYKO Rail Repair Shop

Podleská92615, 104 00 Praha 10

s.r.o.

IČ: 45149755

Na základě kladných výsledki zákaznických auditů č. 150819, ukončených dne
15. 8. 2019 apo realizacínápravných opatření, splňuje žadatel podmínky způsobilosti
k činnostem na železniěníchkolejových vozidlech v rozsahu, uvedeném v Příloze č. 1
tohoto osvědčení.

Audit byl proveden v souladu s předpisem SŽOC S-8 v současně platném
znénía systém řízeníkvality byl posuzován v souladu s požadavky normy ISO
9001 :201,5.

Osvědčeníje vydáno zatéchto podmínek:

.
o

při předmětných činnostech musí být dodržována ustanovení platných předpisů sžDc s.o.,
příslušných norem, ustanovení Vyhlášky SUJB 307/2002 Sb. v současně platném zněni,
použitaplatná a schválená technická dokumentace včetrrě Technických podmínek avyužívány
kooperace uvedené v Přiloze č. 1 tohoto Osvědčení.
certifikační středisko si vy,hrazuje právo na provedení mimořádného dohledového auditu při
zjištěníneplnění uvedených požadavků,souvisejících s vydáním tohoto Osvědčení,případně
omezení rozsahu čirrností,nebo zrušení platnosti tohoto Osvěděení.

Platnost Osvědčeníje stanovena
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Příloha č.1
je nedílnou součástíOsvědčenío technické způsobilosti dodavatele

č: 160819 ze dne: 16.8.2019

Na pracovišti METRANS DYKO RaiI Repair Shop s.r.o."
provoz Kolín. K DíInám 967:

-

-

Svařování a defektoskopie na spec.žel.kol.vozidlech v rozsahu certifikátů vydaných
akreditovan;f in i or ganizac emi
Povrchové úpravy, opra\y laků vozidel v rozsahu LAK II podle schválených
nátěroqých postupů
Seřizování koloqfch a nápravoých tlaků u všech spec. železničníchkolejoqých vozidel na
kolejové víze dle vyhlášky I73l95 Sb. v současně platném znění
Opravy dvojkolí vozů ve spec. rozsahu:
- v,ýměny obručí,lisování, soustružení, regulace
- opraq, jizdniho profilu UIC-ORE dle CSN EN 13715 +A1 v plném profilu nebo
v profilu 51002
Periodické opravy, revize, technické kontroly a provádění schváleqých změn
na speciálníchtaženýchdráňních vozidlech a opravy jejich hlavních celků
Úartaabrzdové výzbroje
Zkoušení vinutých pružin

1.

Speciální tažená vozidla:

-

1.1 Kryté vozy: Gbgs - í0,23,27
l 2 Plošino v é v ozy a v ozy plošinovézvláštní nástavby:
Res - I0,II,5I,54,67, Rmms, Sps - 10,11, Smmp - 10,11, Smmps
.

2.

Yozy ZÚz

2.1 Uk

-

10, Res

-

11, Sammp

-

II,54 Sammp

-

10,
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Kooperace:
Náz,ev kooperuiící organizace
DAKO-CZ, a.s. Třemošnice

Opraly
válců a

VKC

s.r.o. (Jiří Vvtlačil
Če skomorav ská železniěníopravna.

STROJIRNA OSLAVANY. spol.
KNORIMPEX spol. s r.o.
PLASMAMETAL" spol. s r.o.
kovoobrábění vraštil

s r.o.

Soukup Milan, Pečky
Slapák Jaroslav

V-TROLL.

s.r.o.
Ing. Karel Benda

RAFI GmbH & Co. KG
B&H Electronic
Bombardier Transportation GmbH

AEG

Friedrich Litze GmbH
Siemens AG
Krnovské opravny a strojírny, s.r,o.
Naviiárna HMF

SPONDR CMS. spol. s r.o.
Kapsch CarrierCom s.r.o.
RailTradins s.r.o.

HYDROPRODUCT

s,r.o.

opraw
s.r.

o.

Opravy

předmět kooDerace
rozvaděčů, ventilů, brzdových
iednotek
komponentů knorr-Bremse
rozvadě čů,nétr azniktl

oorawtlumičů
oorawtlumičů
Renovace oceloých kontrukcí, obrábění
Obrábění, renovace brzdových iednotek
Repase has icích zařizeni
Revize UTZ elektro

Revize zdvihacích zařizeni
Revize elektro zaíizeni
ooraw komoonent lokomotiv
opraw komponent lokomotiv
Supervize a opravy komponent lokomotiv
ooraw komoonent lokomotiv
opraw komponent lokomotiv
supervize a opra\ry lokomotiv
Opraly šroubovek, kovoobrábění,
povrchové úpraw
Opraw elektromotoru
Opraw čerpadel
opraw zabezpeěovacu
Renovace BH spojek, hadic
Renovace BH spoiek. hadic

