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vÝzxunaruÝúsrnv pozrnaruícH sTAVEB - cERTlFtKnčrui společuoST, s.ř.o.
Autoňzovaná osoba Oznámený subjekt Certifikačníorgán pro produkry kvalifikaci, EPD a kvalitu budov Zkušební laboratoř

Certifikaění orgán pro systémy managementu ě. 3OO9 akreditovaný ČlA

cERTlFlKAT
e.: 3009/,t 92-1 6/SMJ-S2

POHL ocelové konstrukcel S.í.o.
Sídlo: Secská 811, 538 21 Slatiňany; lČ: 63220512

Organizace zavedla a udržuie systém managementu kvaIity
splňující požadavky

čstt EN Iso 9oo1=2oo9
a splňuje požadavky na jakost při tavném svařování kovových

materiáIů

čstl EN lso 3834-212006

ceňifikované činnosti:

Výroba ocel ových ko nstru kcí, zámečnictví, výroba tvarových svařenců.

Ceňifikované ěinnosti se vztahují na pracoviště:

Seěská 81 1, 538 21 Slatiňany

Platnost certifikátu je vázána na kladné rozhodnutí z dozorového auditu a kladné rozhodnutí o shodě
s čsN eru lso 9001:2016 do 15.09.2018.
Nedílnou součástí tohoto certifikátu je příloha č. 1 ze dne 16.12,20,16,

Datum vydání,, 16.12.2016
Platnost stanovena do: 15.12.2019

Datum vydání prvního certifikátu: 16.12.2010
Výtisk č.: 1

ffi&- Ing. Lada Pluhařová
vedoucí certifi kačního orgánu
pro systémy managementu

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certiíikačníspolečnost,s.r.o.10221 Praha 10 - Hostivař, Pražská 810/16
^oÍ]tU, 

lozYY lČo:zsoszoog DlČicz25o52o63 tel.:+420271751 148 Fax:+420281O17241 info@vups.cz www.vups.cz
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vÝzxuuruÝ úsrnv pozsnnruícH sTAVEB. cERT!FlKnčruí společruoST, s.r.o.
Autorizcnraná osoba Oznámený subjekt Certifikační o€án pro prcdukty, kvalifikaci, EPD a hralitu budw Zkušební laboratoř

Gertifikaění orgán pro systémy managementu ě. 3OO9 akreditovaný ČlA

Příloha ě. 1 k Gertifikátu
e 3009/192-16/SMJ-S2

PoH L ocelové konstrukce, S.r.o.
Sídlo: Sečská 811, 538 2't Slatiňany; lČ: 63220512

Organizace splňuje

čsx

požadavky na jakost při tavném svařování
kovových materiálů

EN lSO 3834-212006

Odpovědní pracovníci svářečského dozoru :

Datumvydání: 16.12.2016
Výtisk ě.: 1

lng. Lada Pluhařová
vedoucí certifi kaěního orgánu
pro systémy managementu

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certiíikační společnost, s.r,o. 102 21 Praha í 0 - Hostivař, Pražská 81 0i 16
Konto: 16299 tdo, zsoázoos óĚ:CZ25}52O63 tel.:+42o271751 148 Fax +42o281 o17241 info@vups.cz wwwvups.cz

Vymezení rozsahu

Druh produktu: Ocelové svařované díly
produktová norma: d. 7 - ČSN EN 1090_2+A1:2012

Svařovaci procesy (podle ČsN EN lSo 4063): 135

Základní materiály (podle TNl CEN ISO/TR 15608): skupina 1.1, 1.2, 2.1

Svařovací procesy: Skupiny základních materiálů:
,l35 1.1, 1,2 (BW3-30 FW3-50, D>a 25)

í35 2.í (FW 3-8)

Jméno kvalifikace pracovní funkce úroveň dle
čsH eH lso ,1473í

Tomáš Sádovský lWT/cZ 10053 Svářečský dozor 6.2 b)

Zástupce svářečského dozoru
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