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Autorizovaná osoba 205

U

Výstaviště 3, 170 00 Praha 7

Rozhodnutí o autorizaci. č.3712006 ze dne 7.9.2006
vydává

cERTIFIKÁT sysrÉmu ŘÍznxÍ vÝRoBy
č. 205lC6l2018l0792
V souladu s ustanovením § 6 odst. 2 naíizeni vlády č, 16312002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
vybrané stavební v}robky, ve zněni nařízenívlády č. 31212005 Sb. a nařízení vlády 215/2016Sb., auíorizoyaná
osoba potvrzuje, že u stavebního vjlrobku:

Beton pevnostních tříd: Ct2l15 (B 15) a vyšší

pro konstrukce pozemnich, inženýrských a dopravních staveb
ýrobce:

Beton fInion Plzeň9 s.ř.o.
Emilova I228l9,301 00 Plzeň
IČ:25225979
místo výroby:

347

0'l,

Tachov, Palackého 2089 Na letišti

posoudila systóm íizenívýroby, zda odpovídá příslušným technickým podkladům podle § 6 odst.1 písm. d) výše
uvedeného naŤízeni a zjisílla, že systém íizeníýroby zabezpečuje, aby v}rrobky uváděné na trh splňovaly
požadavky stanovené určenou normou ČSN nn 206 +A1 2018 Beton- Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda,
ČSN P 732404:2016 Specifikace, vlastnosti, qýroba a shoda-doplňujíciinformace odpovídaly iechnické
dokumentaci podle § 4 odst, 3 a dokladuvystavenému podle § 6 odst. 1 písmene a)
Zpráva o výsledku posouzení řizeni výroby betonámy č. 1385/2018 ze dne 15,1 1.2018 obsahuje zjištění a popis
v}robků.
Speciťrkace vyráběných betonů a seznam dokladů o počátečníchzkouškách typu výrobku jsou uvedeny v píiloze
tohoto certifikátu, ktery je jeho nedílnou součástí
Tento certifikátztlstává v platnosti po dobu po kterou se požadavky stanovené v určenénormě, na kterouje uveden
odkaz, nebo qfrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby, výrazné nezmění

Autorizovaná osoba provádí nejméně lx za 12 měsícůdohled nad řádným fupgováním systému řízení výroby u
výrobce. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnít tento certifikát.
Tento certffikót nahrazuje certffikát č, 205/C6/2017,

l5,12,2017 z důvodu aktualizace normy
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Indi Pařel Flofán
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