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Exc2

výrobce: HOUŠkaOK

S.r.O.

lČ:25O18779

Sídlo:

Na Zvonku 813/30, 460 15 Liberec 15
vymezení lokality: provozovna v Liberci 15 a lokality prováděných staveb
ldentifikace a

rozsah Provádění ocelových svařovaných a šroubovaných konstrukcí třídy provedení do

certifikovaného EXC2 věetne, podte čsN t ogo-z +A1:2O12 z ocelí skupin 1 .1, 1.2, podle TNl CEN
Procesu
lsolTR 15608 metodamisvařováni 111, 135 pooe čdll rru Íso 4063:2010.

Ceňifikační orgán pro výrobky a rnýrobní procesy akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. přezkoumal podklady
předloženév,ýrobcem, prověřil uýrobní a montážní proces v místě rnýroby a montáže a zjistil a osvědčuje, že postupy provádění
ocelových konstrukcíjsou ve shodě s požadavky stanovenými v Čsru en 1o9o-2+A1:2O12.
,t-O17O
Certifikát se vydává na základě protokolu o certifikaci ě. P-3013P-1
ze dne 16.5.201 1 a protokolu o dozoru ě. D-30í3P12-0215 ze dne 18.6.2O12.

Platnost tohoto certifikálu je vázána na plnění podmínek uvedených v protokolu o certifikaci a na kladná zjištění pravidelných
dozorů.

Četnost dozoru nad certifikovaným proe€sem

provádění ocelových konstrukcíje stanovena na min. 1 x za rok.

Certifikačníschéma: počátečnípřezkoumání podkladů, přezkoušení funkčnosti procesu výroby
výsledků stanovení, ověření shody se stanovenými požadavky.

a

montáže, vyhodnocení

Nedílnou souěástí tohoto ceňifikátu je příloha č.,l specifikující rozsah jeho působnosti.

Tenio certifikát nahrazuje certifikát ě, 301 3P-1 1-0170 ze dne '16,5,20'11

.

Datumvydání:'18.6.2012
platnost do:

'l5.5.2014 a váže se na plnění podmínek stanovených
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