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Na základě kladných výsledkŮ zákaznických auditŮ č.2B1119, ukončených dne 2B. 11.2019 a po

realizaci nápravných opatření splňu3e žadatel podmínky zpŮsobilosti

k

kolejových vozidlech v rozsahu, uvedeném v Příloze č. 1 tohoto Osvědčení.

činnostem na železničních

Audit byl proveden v souladu s předpisem SŽOC S-8 v současně platném znění a
systém řízení kvality byl posuzován v souladu s požadavky normy ISO 9001 ; 2O15.
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Ssvědčeníje vydáno za těchto podmínek:
Při předmětných činnostech musí být dodržována ustanovení platných předpisŮ SŽDC s.o., příslušných
norem/ ustanoveníVyhlášky SÚ:r:OZIZ002 Sb, v současně platném znéní,použita platná a schválená
techrrická dokumentace včetně Technických podmínek a využívány kooperace uvedené v Příloze č. 1
tOhoto Osvědčení,

Certifikační středisko 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,
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pIatno§t osvědčení
2. 10, 2CI19 * 1, 10. 2022
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Praha, 29, 11 2019
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Příloha č.t

Je nedílnou souČástíOsvědČeníotechnické zpŮsobilosti dodavatele č; 281119 ze dne: 29,

It.2o7g

Na pracovišti Diylze §ázava 83, 592 11 Velká Losenice:
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Opravy jízdníhoprofilu UIC-ORE v plném profilu do prŮměru 730 mm.

§eřizovárrí kolových a nápravových tlakŮ u dvoucestných železničníchkolejových vozidel dle
vyhlášky 173/95 Sb.
povrchové úpravy vozidel v rozsahu LAk Ii podle schválených nátěrových postupů,

I

Vývoj, výroba, opravy, modernizace a rekonstrukce speciálních drážníchvozidel pro dráhu
celostátní, reglonální a vlečky v rozsahu:
dvoucestná vozidla včetně nástaveb
pokladačová a manipulačnítechnika
speciální kolejové podvozky
speciální kolejové přepravníky
§peciální přívěsné vozíky
mobilní montážní plošiny
speciální drážnívozidla pro stavbu a údržbuželezničníchtratí SDV
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Název kooperujícíorga nizace

Předmět kooperace

žĎns, a,s.

kalibrace měřidel

Bosch Rexroth

Hydraulické systémy

CZ toko

T87

vukv

Zkoušky

praha

Mesit Uh, Hradiště

Tachografy

TRS s.r.o, Pardubice

Dálkové radiové ovládání

unicontrols Tramex

Tachografy

I

Martinex, spol.s"r"o,

Převodovky

I

Unex Uničiv, KPS Brno

Odlitky a obrábění kol

Chvalis s,r,o.

Hydraulické systémy
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