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Evidenční číslo:

833

V Praze dne 22. 05. 2015

OSVĚDČENÍ O ZPŮSOBILOSTI
DODAVATELE
vydané pro

STOMIL CZ s.r.o.
Úvalno 335
793 91 Úvalno
IČ:25350871
Výše uvedená organizace prokázala, že je ve smyslu pfedpisu Co V6/2 ve znění pozdějších pfedpisů
způsobilá provádět pro Ceské dráhy, a.s. a jejich dcefiné společnosti níže uvedené činnosti, spadající do
oblasti Bezpečnostně relevantních aspektů, stanovených pfedpisem Co V611 ve znění pozdějších pfedpisů:

Dodávky hadic a pryžových výrobků (návalky, pryžové podložky apod.) výrobců:
- FAGUMIT Sp. z o.o., ul. 1. Maja 100, 32-340 Wolbrom, Polsko,
- BZPG „STOMIL" S.A., ul. Toruríska 155, 85-950 Bydgoszcz, Polsko,
- Gumárny Zubří a.s., Hamerská 9, 756 54 Zubří, česká republika
za
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

těchto

podmínek:

při shora uvedené činnosti musí být dodržována ustanovení platných předpisů Skupiny ČD, příslušných norem a
vyhlášek, ustanovení Vyhlášky SŮJB 307/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, použita platná a schválená

technická dokumentace a využívány kooperace, uvedené v Příloze tohoto Osvědčení,
kooperace musí být prováděny pouze s organizacemi, vyhovujícími předpisu ČD V6/2 ve znění pozdějších předpisů,
Odbor kolejových vozidel GŘ ČD, a.s. si vyhrazuje právo provedení kontrolního Zákaznického systémového auditu a
případné následné omezení rozsahu činnosti nebo zrušení tohoto Osvědčení,
při shora uvedené činnosti nesmí dodavatel porušit práva k duševnímu vlastnictví ve smyslu Zákona č . 121/2000 Sb.,
č. 14/1993 Sb., 207/2000 Sb. , 527/1990 Sb. , 478/1992 Sb. a souvisejících předpisů . Prověřování práv k duševnímu
vlastnictví není součástí Zákaznického systémového auditu,
při shora uvedené činnosti nesmí organizace využívat svařování , a to ani v kooperaci,
v případě nutnosti defektoskopické kontroly dílů železničních kolejových vozidel nebo jejich podsestav musí být tato
činnost prováděna pouze v kooperaci s oprávněnou organizací ve smyslu platných předpisů,
zákaznický produktový audit se provádí dle předpisu ČD V 6/1 ve znění pozdějších předpisů .
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