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CERTIFICATE OF CONFORMITY OF THE 
FACTORY PRODUCTION CONTROL 
Číslo certifikátu: 

2388-CPR-0282 Rev. 0.0 

 

Datum původní certifikace: 

2021-09-23 

 

  

 

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 z 9. března 2011 
(Nařízení o stavebních výrobcích) se tento certifikát vztahuje na stavební výrobky. 
 

Konstrukční ocelové komponenty, pro konstrukční použití ve všech typech stavebních 
prací, Třída provedení 4, v rozsahu platnosti, jak je uvedeno v příloze tohoto certifikátu. 

 

uváděné na trh pod jménem nebo ochrannou značkou společnosti 

MOSTÁRNA Lískovec CZECH s.r.o. 
Míru 3267, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika 
 

a vyráběné ve výrobním závodě 

MOSTÁRNA Lískovec CZECH s.r.o. 
Míru 3267, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, Česká republika 
 

 
 

Tímto certifikátem se potvrzuje, že všechna ustanovení týkající se posuzování a ověřování stability 
výkonnosti popsané v Příloze ZA normy 

EN 1090-1:2009/A1:2011 
v systému 2+ jsou aplikovány a že  

KONTROLA VÝROBY ZÁVODU JE VE SHODĚ S APLIKOVATELNÝMI POŽADAVKY 

Tento certifikát zůstane v platnosti, dokud se harmonizovaná norma, stavební výrobek, metody 
AVCP a výrobní podmínky v závodě významně nezmění a do doby, než bude platnost certifikátu 
pozastavena, nebo zrušena notifikovaným certifikačním orgánem, kontrolujícím výrobu v závodě. 
Detaily jsou uvedené v příloze tohoto certifikátu.  
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Rozsah platnosti 

Typ produktů: 
Ocelové mosty a konstrukce, strojírenské díly pro 
těžební a zpracovatelský průmysl 

Návrh: No 

Metoda prohlášení: 3a 

Materiálová podskupina dle ISO/TR 
15608: 

1.1, 1.2, 1.3 

Procesy svařování dle ISO 4063: 121, 135, 138 

 

Historie certifikátu: 

 

Prohlášení o vlastnostech a značení produktu 
Po splnění podmínek, jak je požadováno, výrobce vypracuje ES prohlášení o vlastnostech produktu 
a legálně připojí CE značku, spojenou s identifikačním číslem DNV GL (2388) jako označením 
notifikované osoby pro kontrolu výroby závodu. 

 

Konec certifikátu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento certifikát je překladem původního certifikátu, jehož originál je v angličtině. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí nebo rozporu mezi anglickou verzí a 
překladem do českého jazyka má přednost původní anglická verze. 

Příloha k certifikátu 
 

Revize Popis Datum vystavení 
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