České dráhy, a .s.
Generální ředitelství
Odbor kolejových vozidel
Nábřeží L. Svobody 1222
CZ - 110 15 Praha 1

Evidenční číslo:

581

V Praze dne: 20. 08. 2020

OSVĚDČENí O ZPŮSOBILOSTI
DODAVATELE
. - - - - - - - - -mdexx GmbH
Zeppelinstra(3e 30
28844 Weyhe ----~Deutschland
DiČ (TIN): DE266625548

Výše uvedená organizace prokázala, že je ve smyslu předpisu CO V6/2 způsobilá provádět pro
Ceské dráhy, a.s. a jejich dceřiné společnosti níže uvedené činnosti, spadající do oblasti Bezpečnostně
relevantních aspektů, stanovených předpisem CD V6/1 ve znění pozdějšfch předpisů:

Výroba a opravy dílů a komponentů železničních kolejových vozidel (svařované díly,
radiální a axiální ventilátory, kontejnery el. výzbroje) dle platné dokumentace

za

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

těchto

podmínek:

při shora uvedené činnosti musí být dodržována ustanovení platných předpisů Skupiny ČD, příslušných norem a

vyhlášek, ustanovení zákona Č. 263/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů, použita platná a schválená technická
dokumentace a využívány kooperace, uvedené v Příloze tohoto Osvědčení,
kooperace musí být prováděny pouze s organizacemi, vyhovujícími předpisu CO V6/2 ve znění pozdějších předpisů,
Odbor kolejových vozidel GR Českých drah, a.s. si vyhrazuje právo provedení kontrolního Zákaznického
systémového auditu a případné následné omezení rozsahu činnosti nebo zrušení tohoto Osvědčení,
při shora uvedené činnosti nesmí dodavatel porušit práva k duševnímu vlastnictví ve smyslu Zákona Č. 121/2000 Sb.,
Č . 14/1993 Sb., 207/2000 Sb., 527/1990 Sb., 478/1992 Sb. a souvisejících předpisů. Prověřování práv k duševnímu
vlastnictví není součástí Zákaznického systémového auditu,
v případě nutnosti defektoskopické kontroly dílů železničních kolejových vozidel nebo jejich podsestav (sektor RS)
musí být tato činnost prováděna pouze v kooperaci s oprávněnou organizací ve smyslu platných předpisů,
při shora uvedené činnosti nesmí organizace využívat lepení, a to ani v kooperaci,
zákaznický produktový audit se provádí dle předpisu ČD V 6/1 ve znění pozdějších předpisů .

Platnost

Osvědčení

je stanovena do: 31 . 08. 2023

Za Odbor kolejových vozidel GŘ Českých drah, a.s.

Příloha Č. 1 Osvědčení o způsobilosti dodavatele Č. 581
1. Kooperace
- Kalibrace

pracoviště:
měřidel, ověřování etalonů

a zkušebních

zařízení.

