OBJEDNÁVKA CERTIFIKACE
ČSN EN ISO 9001:2001
ČSN EN ISO 9001:2009

Systému managementu kvality - QMS
svařování

ČSN EN ISO 3834-2

Systému environmentálního managementu - EMS

ČSN EN ISO 14001:2005

Systému managementu - BOZP

OHSAS 18001:1999

Systém managementu bezpečnosti informací - ISMS

ČSN ISO/IEC 27001:2006

Velký / malý průkaz způsobilosti pro výrobu ocelových konstrukcí
* zakřížkujte požadovaný systém
Podrobný popis postupu posuzování a certifikace je na vyžádání k dispozici u certifikačního orgánu a na www.stavcert.cz.

1.

OBJEDNATEL

1.1 Název organizace:
tel.
Adresa:

fax.

PSČ

e-mail:

1.2 IČO:
Organizace je zapsána v

DIČ:

Bankovní spojení:

č. ú.:

1.3 Ředitel organizace:
Jméno:

tel.:

1.4 Pracovník zmocněný pro styk s certifikačním orgánem:
Jméno:
funkce:
tel.:

e-mail:

1.5 Počet pracovníků organizace:
2.

SPECIFIKACE ROZSAHU

2.1 Činnost nebo služba, která bude certifikována:

2.2 Výčet míst:
(uvádí se v případě, že činnosti organizace, které se týká certifikace jsou na více místech):
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Dotazník
Současný stav certifikace:
1. Má již organizace certifikát SMJ (podle ISO 9001)
, EMS (podle ISO 14001)
OHSAS 18001) , jiný certifikát (podle kterého předpisu, normy)

, BOZP (podle

2. Kým byl vydán?
3. Číslo certifikátu/ platnost do:
4. Datum prvního vydání:
Stav zavedení systému managementu objednatele
1.

Je vedením organizace stanovena a dokumentována politika, cíle a závazky
v oblasti systému?

2.

Je určen představitel managementu, který má stanovenou odpovědnost a
pravomoc za zavedení a udržování systému?

3.

Jsou stanoveny odpovědnosti , pravomoci a vzájemné vztahy všech
pracovníků, kteří provádějí činnosti ovlivňující systém?

4.

Je vytvořena a udržována dokumentace systému?

5.

Jsou zajištěny interní audity systému?

6.

Jsou identifikovány procesy / environmentální aspekty / bezpečnostní rizika?

7

Je využívána poradenská organizace?
*doplňte název:

8.

Od kdy je systém v organizaci zaveden?

9

Kdy očekáváte termín certifikace (měsíc/rok)

SMJ

EMS

BOZP

ISMS

Objednatel prohlašuje, že údaje uvedené v této objednávce jsou úplné a správné.
Objednatel se zavazuje vyhovět požadavkům na certifikaci a souhlasí s pravidly a postupy
akreditovaného certifikačního orgánu a po uzavření smlouvy předá všechny požadované
informace a písemné doklady pro posuzování.
Cena za registraci 8.000,- Kč. K ceně se připočítává DPH 19%.
K žádosti přikládáme:

příloha č.1 – organizační schéma
příloha č.2 – výpis z obchodního rejstříku

................

................

Místo a datum

Razítko objednatele
a podpis odpovědného zástupce
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