Produktová kvalifikace
podle výrobce
k výrobě produktů pro pozemní stavitelství
Výrobce

VITKOVICE STEEL, a.s.
Českobratrská 3321/46
Moravian Ostrava, 702 00 Ostrava
Tschechische Republik
má kvalifikaci k výrobním postupům

Válcování za tepla a tepelné zpracování
pro výrobu

těžkých deskových a štětovnicových profilů
podle standardu Deutsche Bahn DBS 918002- 02.

Použitá značka výrobce:

Podklady ke kvalifikaci:
− Žádost o produktovou kvalifikaci podle výrobce
− Dokumentace řízení jakosti pro válcované výrobky
− Výsledky auditu a návštěvy závodu
− Zkoušky materiálu a výsledky zkoušek pro certifikované třídy materiálu
Třídy (třídy a skupiny kvality) až po:
S 355 podle normy DIN EN 10025-2 a DIN EN 10025-3. Těžké desky v tloušťkách do
100 mm
S 355 podle normy DIN EN 10025-5. Těžké desky v tloušťkách do 80 mm
S 355 podle normy DIN EN 10248-1. Štětovnicové profily
Kromě toho je nutné být dodržet rozsah platného certifikátu CPR.
Doba platnosti kvalifikace: 28.02.2023
Deutsche Bahn AG
Oddělení řízení kvality, nákupu a infrastruktury
Berlín, 15.09.2021
v zast._____________________
Thomas Müller

v zast._____________________
Ulrich Voigtländer

Obecná ustanovení:
1.

Změnu důležitých podkladů pro vyřízení produktové kvalifikace podle výrobce je nutné včas
oznámit oddělení infrastruktury a řízení kvality společnosti Deutsche Bahn AG. V případě
potřeby může oddělení řízení kvality, nákupu a infrastruktury společnosti Deutsche Bahn AG
zajistit aktualizaci zkoušky ve výrobním závodě.

2.

Vzniknou-li pochybnosti o vhodnosti výrobce a/nebo nebudou splněny požadavky na kvalitu
výrobku (výrobků), vyhrazuje si oddělení řízení kvality, nákupu a infrastruktury společnosti
Deutsche Bahn AG právo kdykoli provést neohlášenou, zpoplatněnou podnikovou kontrolu.

3.

Toto osvědčení lze kdykoli s okamžitou platností a bez náhrady zrušit, změnit a/nebo omezit,
dojde-li ke změně podmínek, za kterých bylo uděleno, nebo pokud nejsou dodržována
ustanovení tohoto osvědčení. V případě zrušení produktové kvalifikace výrobce neprodleně
odstraní všechny oficiálně vydané certifikáty, včetně odkazů a zmínek o držení kvalifikace.

4.

Minimálně tři měsíce před skončením platnosti produktové kvalifikace resp. před termínem další
zkoušky musí výrobce při podání žádosti o prodloužení této produktové kvalifikace podle výrobce
sjednat s oddělením nákupu, infrastruktury, správy dodavatelů a řízení kvality společnosti
Deutsche Bahn AG sjednat příslušné termíny a podmínky prodloužení.

