
ígt"\ DoM - zo 13, s.r.o., Technická inspekce CoV
Ý" 'ry Litomyš|ská sáo, cz soo oz &su Třebová, IČ: zsz or sos

c"nirituč s,zor:

vydává

CERTIFIKAT

Sidlo

SUbjekt certiflkován od 09' 09'2016
Platnost certifikátu do 09 '09 '2022

V České Třebové, dne 09'09'2019

č. zcv-'l9-319/c01

kteým osvědčuje, že subjekt

První jíIovská a.s.
Čs' armády ěp' 547,254 01 Jílové u Prahy

ZáVod KoVo - jeřáby' Ke Slunci 563,254 01 Jílové U Prahy

prokázal shodu

procesu svarovanl
s normou _ certifikačním schématem

IČ 463 56 584

CSN EN ISO 3834-2:2006
v následujícím rozsahu:

Výroba mostových jeřábů, jeřábových drah a stavebních ocelových
konstrukcí.

Další informace týkající se rozsahu certiflkace jsou uvedeny V přiloze tohoto certiflkátu,

která tvoříjeho nedílnou součást a obsahuje 1 stranu.

Platnost ce.tifikátu je podmíněna plněním norem, podle ktených je proces certifikován a plněnÍrn ustanovenÍ
smjouvy o kontrolnÍčinnosti č' ZcV-16-314/s01 uzaVrené mezi ce.tiÍikovaným sL]bjektem a cenifikačním oígánem.

lng' JaroslaV DoleŽal
vedouci certjfikačniho orgánu
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oznámený subjekt č' 2570
DOM - ZO 13, s.r.o.

Litomyšlská 560, cZ 560 02 ceská Třebová, IČ: 252 61 9oB

OSVEDCENI O SHODE RIZENI VYROBY
č' 2570-cPR-1 630201 (revize č. 1)

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 z 9' března 2011 (naříZení o
stavebních výrobcích nebo CPR) se vydává toto osvědčení pro stavební výrobky:

oceloVé konstrukce třídy provedení do EXC3

Sidlo

a vyrobené ve výrobním závodě:

ZáVod Kovo -jeřáby, Ke Slunci 563, 254 o'l JíloVé u Prahy, česká republika

Toto osvědČení prokazuje' Že Všechna ustanovení týkající se posuzovánÍ a oVěřoVánÍstálosti Vlastností
popsaná V příloze ZA normy

EN 1090-1:2009*A1: 20LL
podle systému 2{ byla Uplatněna a Že

řízení výroby je posouzeno jako splňující příslušné poŽadavky.

Toto osvědčení bylo poprvé Vydáno 09'09.2016 a zůstává V platnosti' dokud se harmonizovaná norma,
stavebníVýrobek' postupy posuzování a ověřování Stálosti VlastnostÍ aniVýrobní podmínky V místě Výroby
Výrazně nezmění nebo pokud oZnámený subjekt pro osvědčení řízeníVýroby nepozastaví nebo nezruŠi

platnost tohoto osVědčen i'

Nahrazuje osvědčení č' 2570-cPR-1630201 ze dne 09 09 2016'

uvedené na trh pod jménem nebo firmou nebo ochrannou známkou Výrobce

První jíIovská a.s.
Cs armáoy Čp 547'254 01 J''oVé u Prahy' Česká republika ]Č 463 56 584

:



Sidlo

vydává

CERTIFIKAT
č. zcv-'l9_3't9/c02

kteým osvědčuje, že subjekt

PrvníjíIovská a.s.
Čs' armády čp' 547 ,254 01 JíloVé u Prahy lČ 463 56 584

Provolollla ZáVod KoVo _ jeřáby, Ke Slunci 563' 254 01 JÍloVé u Prahy

prokázal shodu s technickými požadavky normy
v

CSN EN 1090-2=2OL9
v souladu s certifikačním schématem č' 6 ČsN EN ISolIEC 77067:2OI4

v následujícím rozsahu:

Výroba mostových jeřábů' jeřábových drah a stavebních ocelových konstrukcí'

Druh výrobku: ocelové konstrukce třídy provedenído EXc3

Rozsah FPC: NáVrh, Výroba' montáŽ, povrchové Úpravy' svařování

Skupiny základních materiálů (dle cEN lSo/TR l5608): 1 '1 , 1 '2

Procesy svařování a příbuzné procesy (dle Iso,1063): 135' 121

Pracovníci svářečskóho dozoru:

P]atnost certifiká1u jě podmínéna plněním norem' podLe kterých je proces ceftiÍikován a plněnÍrl,] ustanovenÍ
srř] ouvy o kontro nÍ činnosti č' ZcV-16_314/so1 uzaVřené mezi cert]fjkovanýrn subjekte..r a ceftifikačnín'] orgánem

SLbjekt certrfikovan od 09 09.2016

Př,.ov í f'tnkce / úřo\'cň dlc EN l{l9(l2 .Iméno. dátum naro7cllí Kvalilikacc

odpovědný svářeČský dozar lC lng ' Jiří Šuhaj' 24'03.1g70 EWE SK . 99027

Zástupce sVářeČského dozoru /

Platnost certifikátu do 09.09'2022



í g!_ ) DoM - zo 13, s.r.o., Technická inspekce CoV
Ýo]x Litomyšlská 560, cZ 560 02 ceská Třebová, lČ| 

'52 

61 9oB

Certifikační orgán certifikující produkty č. 314B akreditovaný ČIn podle čst'l rn tso/Iec Ú065:2013

Příloha k certif|kátu č. zcv-í9-319/c01

ROZSAH CINNOSTI

Strana 1

lng' JaroslaV DoleŽal
Vedoucí ceňifikačního oígánu

Druh produktu:

Produktové normy nebo alternativní normy:

Skupiny základních materiálů (dle CEN lSo/TR l5608): 1'1, 1'2

Procesy svařování a přÍbuzné procesy (dle ISo 4063): 135

oceloVé konstrukce' mostoVé jeřáby

ČSN EN 1o9o-2

Subjekt certifikován od
Platnost certifikátu do

v uesl(e I rebove. dne

09.09.2 01 6
09.09.2022
09 09 2019

}lctoda svařoYání
(rso {06r)

skupina ZákIádního materiálu
(cEN Iso/IR l5ó08)

RoZměry zákládního ÍnateriÁlu
(mm)

|}oznámka

tJc 12 BW: 7,5 - 30,0
FW: >3,0

Re max. 355 MPa

121 1.2 FW: 3,0 - 20,0 Re max. 355 MPa, sl

Pracovníci syářečského dozoru :

Prrcovní funkcc / úrovťň dl€ Is() IJ7Jl. čl. 6.2 .Iméno. dátum narození Kvalifikacc

od povědný svářečský dozor la) lng' Jiří Šuhaj' 24'03'1970 EWE-SK-99027

zástupce svářečského dozoru /


