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AUTORIZOVANÁ OSOBA Č. 224

Institut pro testování a certifikaci, a. s., tř. T. Bati 299, 764 21 Zlín, Česká republika
Rozhodnutí o autorizaci Č. 30/2006 ze dne 30. srpna 2006

, ,
CERTIF IKAT VY ROBK U

č. 10 0732 V/AC
V souladu s ustanoveními § 5a nařízení vlády Č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické poža
davky na vybrané stavební výrobky , ve znění nařízení vlády Č. 312/2005 Sb., Autorizovaná osoba
Č. 224 potvrzuje , že u stavebn ího výrobku

PP-MEGA-šachty Z PP, DN 400 - DN 1200

uváděného na trh výrobcem

Bauernfeind GmbH
Gewerbepark Sud 2, A - 4730 Waizenkirchen, Rakousko
DiČ: ATU64502238

z místa výroby

Bauernfeind GmbH
Gewerbepark Sud 2, A - 4730 Waizenkirchen , Rakousko

přezkoumala podklady před ložené výrobcem , proved la počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a
posoudila systém řízení výroby a zjisti la, že uvedený výrobek splňuje základní požadavky nařízení

vlády, konkretizované ve stavebním technickém osvědčení Č. STO - AO 224 - 280/2010 .

I 1
Ii/L Autorizovaná osoba Č . 224 zjistila , že systém řízení výroby odpovídá příslušné techn ické dokumen-

taci a zabezpečuje , aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným II

stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4, odst. 3. ""

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je Závěrečný protokol Č . 793500890/2010 ze dne 31. 08. 2010 ,
který obsahuje závěry zj išťován í a ověřování , výsledky zkoušek a základní popis výrobku , nezbytný
pro jeho identifikaci.

" Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené v technických před-

pisech nebo stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky
v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba Č. 224 provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným tunqov é-
ním systému řízení výroby v místě výroby podle ustanovení § 5a výše uvedeného nařízení vlády.
Pokud autorizovaná osoba Č. 224 zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

I .1 Vydáno ve Zlíně , 31. 08. 2010 tJ
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