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Kamenivo
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Všeobecnéúdaje
Údaje o výÍobci

1.1

obchodní jrnéňo: GRANITA s'r'o'
Villbalda svobody 695' 539 73 skuteč
45270741
Výrobna:
om Chvaletice, 533 12 Chvaietice

sídlo]
lČ:
1.2

Údaje o výrobku
NázeV výrobku: Karnenivo do betonu' kamenivo p.o asíaltovésměsi a pov.chové Vrstvy
pozemních komunikací' kamenivo plo nestmelené směsj
směsi
pojivy.
hydrau]ickými
stmelené
jeho použití:Kamenlva se použíVajíjako plniva do betonu, pro \-f7robu
Výlobku
a
Popis
asfaliových směsí a na podk]adní Vrstvy různých typů komunikací pro
směsl stme|ené hydraulickýnrj pojivy nebo p|o nestmelené směsi

a

1.3

Technická specifikace, technické předpisy vztah']jícíse ňa certifikaci sŘV
EN 12620t2042+4112008 Kamenivo do betonu
EN '13043:2002 Kamenivo pro asfaltové směsia povrchové vrstvy pozernních komunikaci,
letištních a jiných dopravních p ocl']
EN 1324'z:20a2+A1:2007 Kamenivo pro nestmelené směsi a srněsi stmelené hydraulickými
pojiVy pro inŽenýrské stavby a pozemníkomUnikace

1.4

Seznam podkladú použitých při dozoru
PříruČka FPc _ systém řÍzení vý.oby u Výlobce' účinnostod 22'02'2007, poslední revize ze
dne 09'01'2009 a soUvise]'ící dokumentace
Řizení dokumentace, technické dokumentace a údajů'účinnostod 22 02 2006
lv1etrologické zabezpečení Úč]nnost od 1 2' 1 1'2aa4

seznam základních rněřide]
arganlzačni řád
Kontrolně zkušební plán

záz.afi

o přezkoumání sŘV Vedením dne 14'01'2a13
Protokoly o Výrobně kontrolních zkouškách VýrobkŮ zajištovaných Výrobcem

1.5

lnformace o předchozim dozoru
Pátý dohled nad certifikovaným systérnem řízení Výroby by proveden V listopadu a pros nci
2012 s k]adnýrn Výsledkern Jedná se o Šestýdozor nad ceň]fikovanýrn systémem řízení
Výroby'

Průběh dozoru
2.1

Datum provedení:
Dozor proběhl dne 09. pros nce 2013

/""r1.

/-ť
Ý',
\

.:, 1.-.

.iŠ

ŤzUs PÍaha' 5'p. - pobočka Předměřice

n/L_

050-020204

Str.: 3 / 3

Dozoř vykonal:
Vedoucí posuzoVatel: oldřich Kučera

způsob a Íozsah dozoru
Šeslýřádný dozo., posouzenl

V rozsahu stanoveném technickou

EN 13242:2042+ A1t2A07
Jedná se o pravidelný dozor'

a

hodnocení syslému řízeni Výloby bylo provedeno
speciíikací ÉN 12620:2002+A1:2008' EN 13043:2002 a

.

výsledky posouzení systému řizení výÍoby

2.4

Výsledky dozorU jsou uvedeny v záznan']u o plověrce ze dne 09' proslnce 2013'

Vyhodnocení výsled ků dozoru
3.1

Hodnocení systému řízenívýroby

.
.

.
.
3.2

Technická dokumentace Výrobce (uvedená V 1'4) obsahuje popis systému řízení Výroby
Výše uVedeného Výrobce.
Při posuzování systému řízeníVýroby se postupovalo pod e klitél.jíuvedených
v le.hnické speciflkaci EN 12620:2002+41 :2008, EN 13043:2002 a EN
13242:2002+41120A7

.

Neshody nebyly zjištěny.
RozŠle1' VýIobhů ']eby o po.'adová-o

Vyhodnocení dodÉovánípodmínek platnosti certifikátu

.

V průbéhu dozoru bylo zjjšiěna, Že nedošlo ke změnám okolnosti,
certifjkát \,rydán.

Záv ér
Př dozoru

.

.

bylo zjištěno, Že

za ktenich

byl

systém řízení Výroby odpovídá technické dokun']entac], je vsoUad! stechnickoU
speclfikací EN 12620|2002+A1:20aB, EN 13043:2002 a EN 13242'2a02+A1..2007 a
zajištuje dosaženía udženídeklarovaných Vlastností Výrobku.
zjjštěnÍ a záVěry uvedené Vtéio zpráVě platí za předpokladu, že nedojde ke změně
skutečností, za kteÚch by o posoL]zení proVedeno'

Přílohy
Bez příloh

