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Certifikační orgán na výrobky

vydává

CERTIFIKAT
č. 100-32363

na rnýrobek:

soKRATEs _ Email Brisk, MoviPur, Aquafin PLUS
žadateli:

7

BUILDING PLAST, spol. s r.o.

Certifikaění orgán tímto certifi kátem osvědčuje, že:

u vzorku preometrreno výrobku zjistila sňoau jeho vlastností s poŽadavky konkretizovanými

Vyhláškou MZ čR č,84t2o11Sb., v platném znění _ § 2(6), § 5- příloha č,7(1),7(2)

Tento certifikát je vydán na z4kladé protokolu o rnýsledku certifikace výrobku Č. 100-032362 ze dne

22.dubna2011 vydané-noiŽÚŠ Ěr"i,a, s. p. - oostepnym závodem ZÚlp Čest<é Budějovice, ktený

i" ňi"oa"a žadaíeli. pióioxor obsahuje závéry zjišťwánía_podm.ínky platnosticertifikátu,

ó"hinrat má 1 přílohu (1 strana), která je nedílnou součástí certifikátu,

tóo:
adresa:
výrobce:

zakázka:

Platnost ceňifikátu do 2014-04,22

Osoba odpovědná za správnost tohoto

47473860
Nádražní 786, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
Building Plast, spol. s r.o., Nádražní786,
503 51 Chlumec nad Cidlinou

2100100809
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lng. Bohuslava Fořtová
zástupce vedoucího certifikačního orgánu

i,,-:j"Ř

České Budějovice, 22- dubna201



Přiloha k certifikátu č. {00-032363

Podmínky platnosti a používání certifikátu:

1. certifikát shody se musí používat pouze pro účely, pro které byl vydán,

2, Džitel certifikátu je povinen:

a) informovat certifikační orgán o všech změnách: modifikaci rnýrobků nebo

výrobního ňg;;, .aterúlových změnách, změnách systému řízení výroby,

kieré majívliv na shodu certifikovaného výrobku;

b)oznamovatcertifikačnimuorgánuzměnyvevlastnictví,struktuřenebovedení;
c) vést záznamy o všech_ stžnostech týkajících se neshody certifikovaného

výrobku s požadavky příslušné normy;

d)přijmoutvhodnáopatřenínaodstraněníneshodyapňjatáopatření
dokumentovat;

e) na požádání předložit certifikačnímu orgánu uýše uvedené záznamy o

stížnostech;
f) umožnit certifikačnímu orgánu provádět periodický dozor po dobu platnosti

certifikátu.

3. Certifikační orgán provádí opakované hodnocení rnýrobku v případě, že dojde ke

změně technických specifikací,

Tatopřílohajenedílnousoučástícertifikátuč.100-032362.

České Budějovice, 22, dubna201


