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Es CERTlFtxÁr SYSTÉMU ŘÍznr,qÍ vÝRony
č. 1020 - cPD

-

o50o12'l21

V souladu se směrnicÍ Rady 89/1o6/EHs ze dne 21' prosince 1988 o sbliŽování zákonů a dalŠich oravnich a
splávnich pieopisu cenských sŤa|ů týiajlcllh se slavFbnlch \,lilobki (sméÍ-r.o slaveb'r'ch ýirooircn reooir

cPD)

ve znénl pozdélŠ'chpiedplsu' se polv7Uje 2e slavebnl ýilobek:

Kamenivo
deklaÍované dle

EN 12620:2002+A1:2008 Kamenivo do betonu
EN
Kamenivo pío asfaltové směsi a povlchové Vrslvy pozemních
komunikaci' letištních a jiných dopravních p'och
EN 13242]2002+A1:2007 Kamenivo pÍo nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými

í3043:2002

pojivy pro inženýrské stavby a pozem ní kom L]nikace

ktefé uvédl ne třh:

GRANITA s.r.o.

tÓ:

Adresa:

zekázka.

45270741
Vilibalda svobody 695' 539 73 skuteč
z05o 04 0114

a byly vyrobeny ve výrobně:
lom chvaletice, 533 í2 chvaletice

je u Výrobce podÍobován počáiečníÍňzkouškám typu výrobku a řizení výroby a dalším zkouškám
Vzorků odebraným v místě v,ýroby podle předepsaného zkuŠebníhoplánu; že notifikovaná osoba
1020 - Technický a zkušebníústav stavební PÍaha, s'p.

provedla.poěálečni jnspekci v místě Výroby a systému řízení VýÍoby a vykonává průběŽný
dohled,
posuzování a schvaiování systému řízení výÍoby'
Tento certifikál prokazuje, Že byla up|atněna Všechna ustanoveni týkajícíse posuzování systému
řízeni Výroby popsaného V příloze zA norem

EN 'l2620;2002+Aí :2008, EN 13o43|2oo2, EN 13242':2002+A1|2oo7
Tento certjílkál byl poprvé vydán dne 01' června 2oo4 a ztlstáýá v platnosli, pokud se podmínky
stanovené V haímonizované lechnické specifikaci' na niŽ byl uveden odkaz nebo Výrobní podmÍnký
V mÍstě \.ýroby či systém řízeni výroby Výrazně nezmění

Razrtl.o nolfikovane osoby 1020

Předměřice nad Labem, 15' prosince 201o

4ď---J
lng' Vládislav Kadleček' csc'

Žéstupce vedoUciho not ikované osoby

