Identifikace certifikačního orgánu akceptovaného Ministerstvem dopravy: (název, sídlo, číslo přidělené akreditačním orgánem)
T Cert, s.r.o., Evropská 846/176a, Praha 6, č. 3124
Poř.
číslo

Identifikační údaje certifikovaného
subjektu/subjektu s ověřenou způsobilostí:
Název subjektu:
Adresa sídla:
Příp. adresy odštěpných závodů/provozoven, na
které se certifikát/doklad o ověření způsobilosti
vztahuje

1
2

HERKUL a.s.
Obrnice 228, 435 21 Obrnice
DS – IZOLACE s.r.o.
Chválkovická 90/3, 779 00 Olomouc-Pavlovičky

Identifikace
Oblasti dle čl. 3 části I. Zásady MP SJ-PK1), na které se certifikát/doklad o ověření
certifikátu/dokladu o způsobilosti vztahuje:
ověření způsobilosti: II/I
II/4
II/2
projektové práce
průzkumné a diagnostické provádění silničních a
stavebních prací
práce
Klasifikace podle CZNACE
Klasifikace podle CZKlasifikace podle CZNACE
NACE
Současně se uvede druh Současně se uvede výčet
průzkumných a
technologických procesů
diagnostických prací ve
podle Přílohy k II/4 MP
smyslu čl. 1.1 části II/2
SJ-PK včetně označení
MP SJ-PK.
technologických procesů,
které jsou zajišťovány
pomocí externích
zdrojů)2)
063/2018
----------------------CZ-NACE: 42.11, 42.13
Technol.proces: 2, 10
047/2018
----------------------CZ-NACE: 42.13
Technol.proces: 8

Platnost certifikátu/
dokladu o ověření
způsobilosti do:

28.4.2021
2.3.2021

1)

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) č. j. 20840/01-120 z 10. 4. 2001 (Věstník dopravy 9 z 2. 5. 2001) ve znění změn č. j. 30678/01-123 ze dne 20. 12. 2001
(Věstník dopravy 1 z 10. 1. 2002), č. j. 47/2003-120-RS/1 ze dne 31. 1. 2003 (Věstník dopravy 4 z 19. 2. 2003), č. j. 174/05-120-RS/1 ze dne 1. 4. 2005 (Věstník dopravy 9 z 27. 4. 2005) a č. j.
678/2008-910-IPK/1 ze dne 1. 8. 2008 (úplné znění včetně opravy tiskových chyb bylo vyhlášeno pod č. j. 678/2008-910-IPK/2 ve Věstníku dopravy 18 z 27. srpna 2008), změny č. j. 980/2010910-IPK/1 ze dne 9. listopadu 2010 (úplné znění bylo vyhlášeno pod č. j. 980/2010-910-IPK/2 ve Věstníku dopravy 25 z 1. prosince 2010) a změny č. j. 1/2013-120-TN/1 z 3. ledna 2013.

2)

Uvede se pouze pořadové číslo – viz první sloupec tabulky Příloha k II/4. U technologických procesů zajišťovaných pomocí externích zdrojů se k pořadovému číslu doplní velké písmeno E.

