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Czech

evidenční číslo í 3.555.7í7

o ovéření systému zabezpečování kvality výrobce materiálu pro t|aková zařízení
podle směrnice 2014l68lEU provedené zákonem č. 90/2016 sb.'

v platném znění a NV č. 21912016 Sb. v platném znění

vydané v'ýrobci

Strojírny Milenov, spo!. s r.o.
č.p. í35

cz - 753 6í Milenov
lč:48392570

pro výrobní místo:
č.p. í35' cz-753 61 Milenov

Tímto osvědčujeme, že na základě provedeného ověření zavedeného systému
zabezpečování kvaliý se zvláštním zhodnocením pro obIast materiálů podle
ustanovení

sMĚRNlcE EvRoPsKÉno penleMENTU A RADY 2o14t68lEu

dokumený kontroly dle EN 10204 vydávané výrobcem pro materiály/uýrobky a
za podmínek dle přílohy tohoto osvědčení, potvzují shodu s příslušnými
specifikacemi.

Podrobnosti o závěrech ověřování jsou uvedeny ve Zprávě ev. č' 13.555.785 ze
dne 13'01.2021, rozsah schválení je uveden v příloze, která má 1 stranu a je
nedílnou součástí tohoto osvědčení.

Toto osvědčení má platnost do:14.01.2024

,

V Praze, dne 14.01 .2021

osvĚočENI

za oznámený subjekt 1017
Pavla NerandŽičová

vedoucí útvaru certifi kací
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TÚV sŮD Czech s'r.o. o Novodvorská 994 o 14221 Prague 4 o Czech Republic o cerrification@tuv-sud,cz TuV@



Příloha k osvědčeníev. č. 13'555.717

Rozsah a podmínky schválení

1' Druh materiálu/výrobku: Svařované trubky, trubkové díly (odbočky, T-kusy, segmentové
oblouky) a redukce

2' Výrobkové normy: EN 10217-7

3. Skupina(y) materiálů: 8.1,8.2 dle CR 15608

4. Odchylky
4.1 Normy jiné neŽ EN: -
4.2 Jiné odchylky: -
4.3 Specifické poŽadavky: -

5. Vnitropodnikový inspektor (oprávněný zástupce výrobce dle ČSN EN 10204):
Jan Liedermann

6. Podmínky platnosti
o Toto osvědčení platí po dobu uvedenou na přední straně osvědčení a je na vyžádání

obnovitelné.
. Trvalá platnost je podmíněna vykonáváním dvou pravidelných dohledů v době platnosti.
. změny systému zabezpečování jakosti zařízení oproti ověřenému stavú je třeba neprodleně

sdělit TUV SUD Czech. Tato okolnost můŽe učinit další pokračování osvědčení závislé na
dodatečném ověřování.

7 ' Pravidla pro nakládání s osvědčením:
o Toto osvědčení se vztahuje pouze k výše uvedeným materiálům/výrobkům.
o Toto osvědčení se můŽe pouŽívat pouzeq ve vztahu k poŽadavkům bodu 4.3 přílohy č. !

směrnice 2014l68lEU pro materiály/výrobky, jejichŽ specifikace je uvedena výše. To platí i pro
pouŽití v reklamních, propagačních a komerčních materiálech.

. Toto osvědčení lze kopírovat pouze vcelku, včetně všech příloh.

. Neoprávněné nebo klamavé pouŽití osvědčení můŽe být sankciováno.
o Je zakázáno měnit, doplňovat nebo přepisovat údaje v osvědčení.
. osvědčení platí pouze pro svého majitele a pro výrobky a výrobní místa v něm uvedená.
o Přenášení osvědčení jeho majitelem na třetí osoby je nepřípustné, stejně jako pouŽívání

osvědčení třetími osobami.
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