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f /

CERTIFIKAT VYROBKU
ö. 2041 c512017 to7 0-0521 1 5

Vsouladu s ustanovením $ 5 naiízení vlády ó.16312002 Sb., ktenfm se stanoví technické poZadavky na vybrané
stavební v'frobky, ve znèní naiízení vlády ö. 31212005 Sb. a naiízení vlády ó.215120'16 Sb., autorizovaná osoba
potvzuje, 2e u stavebního vfrobku

Ocelová prostorov â v! ztuä
pro åelezobetonové konstru kce

typ: AVI
(ldentifikaðní znak vfrobny: 1/5)

vfrobce:

AVI-AI pen länd isc he Veredel u n gs{ nd ustrie Ges. m. b. H.
UID: 4TU71305116
adresa: Gustinus-Ambrosi-Straße1-3,A-8074Raaba,Austria
vfrobna: AVI-AlpenländischeVeredelungs-lndustrieGes.m.b.H.

Gustinus-Ambrosi-Straße 1 -3, A-807 4, Raaba, Austria
zakázka'. 2070110583

piezkoumala podklady pÍedloåené qirobcem, provedla poðáteðní zkouðku typu vrfrobku na vzorku, vykonala
poöáteðní provèrku v místé rr,froby, posoudila systém iízení vfroby a zjistila, Ze

. uvedeny vfrobek splñuje poZadavky souvisejíci se základnimi poZadavky vf5e uvedeného naiízení vlády
stanovené stavebním technickfm osvèdðenim:

STO õ. 070-0521122e dne 13.03.2017 vydané autorizovanou osobou 204 s platností do 30.03.2020

. systém iízení v'froby odpovídá piísluöné technické dokumentaci a zabezpeðuje, aby vfrobky uvádëné na trh
splñovaly poåadavky stanovené shora uvedenfm stavebním technickfm osvédðením a odpovidaly technické
dokumentaci podle $ 4 odst. 3 vfSe uvedeného naiízení vlády.

Nedílnou souðástí tohoto certifikátu je protokol o vfsledku certifikace vfrobku ð. 070-052113 ze dne 17.03.2017,
ktenf obsahuje zâvëry zjiðtováni, ovèiováni a v'fsledky zkouðek, základní popis a popi. zobrazení certifikovaného
v'frobku nezbytné pro jeho identifikaci.

Tento certifikát byl poprvé vydán 20.03.2017 a zristává v platnosti po dobu, po kterou se poZadavky stanovené ve
stavebním technickém osvèdðení, na které byl uveden odkaz, nebo vrfrobní podmínky v místé vr.iroby ði systém
iízení ufroby vfraznè nezméní nebo pokud autorizovaná osoba tento certifikát nezméní nebo nezruði.

Autorizovaná osoba provádí nejménè jedenkrát za 12 mësícü dohled nad fádnfm fungováním systému iízení
vfroby u vtfrobce, odebirá vzorky vfrobkri v misté vfroby, provádi zkouõky vzorkü vfrobku a posuzuje, zda
vlastnosti vfrobku odpovídají
naiízení vlády. O vyhodnocení

stavebnimu technickému osvédðení podle ustanoveni $ 5 odst. 4 u.i5e uvedeného
dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou piedá

Osoba odpovédná za správnost tohoto certifikátu

Razftko autorizované osoby 204

Ostrava, 20. bíezna 2017 lng. Vojtëch Sebek
zástupce vedoucího autorizované 204
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Autorizovaná osoba ö,. 204 podle rozhodnutí ÚNMZ ö,. 5l2O'17
Poboðka 0700 - Ostrava

podle ustanoveni zákona é.2211997 Sb., o technickfch poZadavcích na vfrobky
a o zméné a doplnéní nékterfch zákonù, ve znèní pozdéjöích piedpisü, a $ 5 naiízeni vlády ð. 16312002 Sb., ve znèní naiizení

vlády ð. 31212005 Sb. a naiízeni vlády ð. 215/201ô Sb.
vydává

RQNHOT}INUTÍ
ð. 070 - 052114

o zruöe n í ce rtif i kátu ð. 20U C$l 201 1 I 07 0 -042924
na vfrobek:

Ocelová prostorov â vyztuí
pîo åelezobetonové konstru kce

typ: typ: AVI
ldentifikaðní znak vfrobny: l/5

drZitele certifikátu:

AVI-AI pen länd ische Veredel u ngs-l nd ustrie Ges. m. b. H.
lD: Á.TV29017202
adresa: Gustinus-Ambrosi-Straße 1-3, A-8074, Raaba,Austria
ufrobna: AVI-Alpenländische Veredelungs-lndustrie Ges.m.b.H.
adresa: Gustinus-Ambrosi-Straße1-3,4-8074,Raaba,Austria
zakãzka:. 2:070110583

Odúvodnëní:
Autorizovaná osoba é,.204 ruSf certifikát z düvodu zmèny skuteðnostl, za ktenfch byl certifikát vydán:

. z dùvodu zmëny lD drZitele certifikátu bylo vystaveno nové Stavebnf technické osvëdðení
ë,. 070-052112

o püvodní certifìkát ë,.2041C5120111070-042924zedne 31. ledna 2012bude zru5en a bude vydán
certifikát nov! zohledñující vfëe uvedenou skuteönost

Toto rozhodnutíje vydáno na základè Protokolu o visledku certifikace vfrobku ö.070-052113 ze dne
17. biezna 2017 vydané TZÚS Praha, s. p. - poboökou Ostrava, která se piedává drZiteli certifikátu.
Zpráva obsahuje závéry zji5tbvání a visledky zkouðek.

Pouðení:
Proti tomuto rozhodnutí lze uplatnit písemné námitky u TZTJS Praha, s.p. do 15 dní ode dne doruõení. Podané
námitþ nemají odkladnf úðinek.

Osoba odpovëdná za správnost tohoto

Razítko autorizované osoby 204

Ostrava, 20. blezna 2017 Se
zástupce osoby 204

I-j:-:'i:l
JIl.:.:.'l

Q/
ÚNMz

7

O

&

h
'I

oI
N)oA


