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Správa železnic, státní organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
vystavuje

-
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OSVEDCENI

I

o technické zpŮsobilosti dodavatele
vydané pro:

TRAK Rail, S.r.o.
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se sídlem

-

Boleslavská třída 1765,2BB 02 Nymburk
IC: 07B 46 967
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Na základě kladných výsledkŮ zákaznických auditŮ č. 7ol22o a 15I22I, ukončených dne 15. 12.
2O2t a po realizaci NO, splňuje žadatel podmínky zpŮsobilosti k činnostem na železničníchkolejových
vozidlech v rozsahu, uvedeném v Příloze č, 1 tohoto Osvědčení.
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Audit byl proveden v souladu s předpisem SŽ S-a
v současně platném znění a systém řízeníkvality byl posuzován
v souladu s požadavky normy ISO 9OO1:2O15.
Osvědčeníje vydáno za těchto podmínek:

a)é

-

Při předmětnýctr činnostech musí být dodržována ustanovení platných předpisŮ státní organizace
Správa železnic, příslušných norem. ustanovení Vyhlášky SÚ:S SOl/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.

-

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.

Platnost osvědčenído 15.
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Příloha
č. 1 k osvědčeníč. 161221
=
Příloha je nedílnou součástíosvědčenío technické zpŮsobilosti

č. 161221 ze dne 16, 12. 2O2L.
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ROZSAH ZPŮSOBILOSTI

I
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Pracoviště: Pardubice, V Ráji 2

-

splňuje podmínky zpŮsobilosti pro následující činnosti:
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Rekonstrukce, modernizace/ opravy, revize a údržbaspeciálních drážních vozidel a vozidel z nich
odvozených, na základě dodané dokumentace provozovatelem vozidla, vyjma svařování a
měřících zaťízenína vozidlech umístěných

-

Servisní opravy na pracovištích Správy železnic, státní organizace

1. Speciální tažená vozidla:

-=..
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1.1 Měřícívozy s podvozky GP-200, SGP VS-RIC
1,2 Přípojnévozy: 010, 011, 012 všech provedení

2.''

2. Speciální hnací vozidla:
1.1 FST4, ERTMS

-1

].,2 MD1, MD1-1
1,3 FS 3
1.4 MMD,1, MMD.2

aí

1.5 DJ NDT

Kooperace:

I
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Název kooperujícíorganizace

Předmět kooperace

VKC s.r,o.

Opravy komponentŮ Knorr-Bremse

Českomoravská železničníopravna, s,r.o.

Opravy nárazníkŮ, rozvaděčŮ

MERTANS DYKO Rail Repair Shop s,r.o.

Opravy dvojkolí

Knorimpex spol, s r.o.

Opravy hydraulických tlumičŮ

Chvalis, s.r.o.

Hydraulika s,h.v.

Českédráhy, a.s. ocÚ střed

Hasícípřístroje

MEZOPRAVNA spol. s r.o.

Opravy ETS
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Praha, 16. prosince 2021
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