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osVĚDČENío zPŮsoBILosTl
DODAVATELE

KNORIMPEX spo!. s r.o.
Pobřežní 780/8, JiŽni Předměstí
30í 00 Plzeň
|Č: 005,l6031

Výše uvedená organizace prokázala, že je ve smyslu předpisu Čov1tz zpŮsobitá provádět pro
Českédráhy, a's. a jejich dceřiné společnosti V provozovnách na adrese:

KNORIMPEX spol. s r.o. KNORIMPEX spol. s r.o.
KNORIMPEX spol. s r.o.
předměstí
Horšice 103
Nekmíř 126
Pobřežní 78018, Jižní
334 55 Přeštice
331 52 DolnÍ Bělá
3o5 76 Plzeň
níŽe uvedené činnosti, spadající do obtasti Bezpečnostně retevantních aspektŮ, stanovených předpisem ČD
V6/1 ve znění pozdějších předpisŮ:

1. Výroba, opravy a dodávky dílůa komponentů Železničníchkolejových vozideI kovoobráběčstvíma
zámečnictvím(např. silentbloky, vyrovnávače nápravových tIaků' díIy primárního a sekundárního
vypružení Žkv, konzole, držáky brzdových špalíkůapod.).
2. Povrchové úpnvy náhradních dílůýše uvedených dleschválených nátěrov'ých postupů

a)

za těchto podmínek:

při shora uvedené činnosti musí být dodrŽována ustanovení p|atných předpisů Skupiny Čo, pristusnych norem a
vyhlášek, ustanovenÍ zákona č' 26312016 Sb. ve znění pozdějšíchpředpisů, pouŽita p|atná a schvá|ená technická
dokumentace a vyuŽívány kooperace, uvedené v Pří|oze tohoto osvědčení,

b) kooperace musi oýt prováděny pouze s organizacemi' vyhovujícími předpisu Čo volz ve znění pozdějších předpisů,
c) odbor ko|ejorných vozide| GŘ Českých drah, a's. si vyhrazuje právo provedení kontro|ního Zákaznického
d)
e)
fl

systémového auditu a případné nás|edné omezení rozsahu činnosti nebo zrušení tohoto osvědčení,
při shora uvedené činnosti nesmí dodavate| porušit práva k duševnímu v|astnictví ve smys|u Zákona č' 12112000 Sb.'
č. 1411993 sb.,20712000 Sb., 52711990 Sb., 47811992 Sb. a souvisejícíchpředpisů. Prověřování práv k duševnímu
v|astnictví nen í součásti Zákaznického systémového aud itu,
v případě nutnosti defektoskopické kontro|y dÍ|ůŽelezničníchko|ejových vozide| nebo jejich podsestav (sektor RS)
musí být tato činnost prováděna pouze V kooperaci s oprávněnou organizací ve smys|u p|atných předpisů,
zákaznický produktový audit se provádí d|e předpisu Čo v olt ve znění pozdějšÍch předpisů.
Vydané osvědčení rušísoučasně osvědčení čís|o206 ze dne 26. o1 ' 2017
Platnost osvědčení ie stanovena do: 28' 02.2023

Za odbor kolejových vozidelGŘ ČD, a.s'

Příloha č. 1 osvědčenío způsobi|osti dodavatele ě. 206
1. Kooperace pracoviště:
- ka|ibrace měřide|, ověřování eta|onů a zkušebníchzařízenÍ,
-

zinkování, chromátování,
svářečský dozor,
vulkanizace,

dě|ení |aserem,
- broušení,
- odlitky,
- výpa|ky.
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