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Na základě kladných výsledkŮ zákaznických auditŮ č,27}g2t, ukončených dne 22. g.2o2t, splňuje
Žadatel podmínky zpŮsobilosti k činnostem na železničníchkoIejových vozidlech v rozsahu, uvedeném v
Příloze č, 1 tohoto osvědčení.

Audit byl proveden v souladu s předpisem SŽ S-g
v souČasně platném znění a systém řízeníkvality byl posuzován
v souladu s požadavky normy ISO 9OO1:2O15.
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Osvědčeníje vydáno za těchto podmínek:
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Při předmětnýcn činnostech musí být dodržována ustanovení platných předpisŮ státní organizace
Správa železnic, příslušných norem/ ustanoveníVyhlášky SÚSs sal/z002 Sb, v současně platném
zněnÍ, pouŽita platná a schválená technická dokumentace včetně Technických podmínek a využívány
kooperace uvedené v Příloze č, 1 tohoto osvědčení.
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CertifikaČnístředisko si vyhrazuje právo na provedení mimořádného dohledového auditu při zjištění
neplnění uvedených požadavkŮ, souvisejících s vydáním tohoto osvědčení, případně omezení rozsahu
činností,nebo zrušení platnosti tohoto osvědčení,

Platnost osvědčenído 3,
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Příloha
č. 1 k osvědčeni č, 22a92L
=

Příloha je nedílnou součástíosvědčenío technické zpŮsobilosti dodavatele

č.22O92L ze dne 22.9.2a2L,
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ROZSAH ZPŮSOBILOSTI
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pracovištěl Šumperk
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Opravy jízdníhoprofilu UIC-ORE v p|ném profilu nebo se ztenčeným okolkem, ZI-3, Zí-4 u všech
železničníchkolejových vozidel,
Seřizování kolových a nápravových tlakŮ u všech železničníchkolejových vozidel na kolejové váze
dle vyhlášky 773/95 Sb.
Opravy, údržbua montáž elektronických tachografŮ na základě autorizace výrobce,
Opravy a zkoušení vzduchových přístrojŮ DAKO.
Zkoušení vinutých pružin,

n

Speciá!ní hnací drážni vozidIa (včetně technologických zařizení na nich umístěných) v rozsahu
oprav, revizí a modernizací:
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a)

MVTV 2, MVTV 2.1

a)

speciální čtyřnápravové vozy do rychlosti 2OO km/hod s podvozky GP 2OO, SGP
Fiat Y O27O S

Kooperace:
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§peciální tažená drážnívozidla (včetně technotogických zařízeni na nich umístěných)
v rozsahu oprav, revizí a modernizacíl
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Název kooperujícíorganizace

Předmět kooperace

Tedom a.s.

Opravy SM

PAS Zábřeh na Moravě a,s,

Opravy SM

DPOV a.s.

Opravy převodovek Praga

Čo- telematika a.s.

Kontroly opravy radiostanice

Chvalis s,r.o.

Opravy hyd rostatického systému

ML Tuning, spol. s.r.o.

Opravy kardanových hřídelí

Renolak s.r.o,

Opravy částískříně vozu

Monitoring RC Systém s.r.o.

Opravy monitorovacího zařízení

Bos Tuning spol. s.r.o.

Opravy topného agregátu

ADUS Technik s.r,o,

Opravy topného agregátu
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Plasmametal, spol. s.r.o,

Renovace dílůžkv

I

Deltacol CZ s.r,o.

chromování hřídelí

Trameco Systems s.r.o.

Opravy a oživení rychloměrŮ
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Prestrade CZ s,r,o,

Opravy a oživení rychloměrŮ

HASMAR,CZ - Pavel Martinák

Revize hasícíchpřístrojŮ

Praha, 22. záYí 2O2l
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