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Na základě kladných výsledků zákazníckých auditů č.240619, ukončených dne
26. 6.2019 a po realizaci NO, splňuje žadatel podmínky způsobilosti k činnostem na
železničnichkolejových 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

z 201,5.

Osvědčeníje vydáno za těchto podmínek:

o
o

při předmětných činnostech musí by.t dodržována ustanovení platných předpisů sžDc s.o,,
příslušných norem, ustanovení Vyhlášky SUJB 30712002 Sb. v současně platném znéni,
použitaplatná a schválená technická dokumentace včetrrě Technických podmínekavylžívány
kooperace uvedené v Příloze č. 1 tohoto Osvědčení.
certifikační středisko si vyhrazuje právo na provedení mimořádného dohledového auditu při
zjištěníneplnění uvedených požadavků, souvisejících s vydáním tohoto Osvědčení, případně
omezení rozsahu činností,nebo zrušení platnosti tohoto Osvědčení.

Platnost Osvědčeníje stanovena do: 26. 6.2021

' Listlz1

Příloha č.1

je nedílnou součástíOsvědčenío technické způsobilosti dodavatele
č: 280619 ze dne: 28. 6. 2019

Na pracovišti Koniarovce 257:
soustředěnó činnosti:
1. Sváření a defektoskopie SŽKV ve smyslu platn}ch certifikátů, oprávnění, a osvědčení.
2. Povrchové úpraly SŽrV - opravy laků.
3. Seřizování kolových a nápravových tlaků předmětných speciálních železničníchkolejových
vozidel na kolejové váze dle vyhlášky L73/95 Sb.
4. Periodické opra\T, revize podle stanovených předpisů tdržby a schválené dokumentce.
5. Mobilní servis - ídtžba,opravy na pracovišti provozovatele SŽKV.

Vývoj, výroba, opravy, schválené rekonstrukce a modernizace speciálních železniČních
kolejových vozidel, vozů, speciálních podvozků pro dráhy celostátní, regionální a vleČky
v rozsahu:
1. Zménaod schváleného typu SŽKV, vozy -podstatná zména.
2. sŽrv včetně modifikací - MUV 69, MUV 80, MV 90, PUŠL 71, SVP 60, SVP 74, UNo 80,
}i{Pv 22
3. SŽrV -vozídlapro údržbutrakčníhovedení - MVTV 2, MVTV 3
4. sŽrv - udržba pruchodného pruřezu dráhy včetně modifikací - SČH 150.3, KSF 70, KSF
Beilhack, LPO 411-S.
5. SŽKV tažená- PV, PVK.
6. SŽrV - yo7ry - železničnínákladní vozy plošinové řady Res, Rmms, Smmp, Sammp,
železničnívozyspeciálního určení(ubytovaci, tárovaci, skladové, pro účelyEÚ).
7. SŽrV - speciální podvozky -ZPK, Mamatěj, podvozky vz.53.

KooDerace:
Název:
MESIT holdins. a.s. Uherské Hradiště
MSV elektronika. s.r.o. Studénka
ZOS Trnava. a.s.
žOS Zvolen, a.s.
ZeppelinCZ, s.r.o.
ATLAS GmbH
FERONA Slovakia, a.s.
DAKO-CZ. a.s.
Diafrikt Components, s.f.o.
ZSR - YYUZ

Předmět:
Tachografy. kapacitní hladinoměry
Rídícía diasnostické systémy
pružnice. iizdní obrvs
Elektroinstalace,
Motorové jednotky, převodovky

Hvdraulické rukv
Hutní mateňál
Brzďové systémy
Brzdové destičkv 53
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