Současný certifikát vystaven:
Platnost certifikátu do:
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23. červen 2021
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První certifikát vystaven:
ISO 14001 - 18. leden 2005
ISO 9001 - 06. prosinec 2001
ISO 45001 - 08. červenec 2020
ISO 50001 - 09. červen 2016

Certifikát
Potvrzujeme, že systém managementu společnosti:

EGEM s.r.o.
Novohradská 736/36, 370 01 České Budějovice 6, Česko

byl schválen společností Lloyd's Register podle následujících standardů:

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018
Číslo smlouvy: ISO 14001 – 0053308, ISO 9001 – 0053309, ISO 45001 – 0053310, ISO 50001 – 0051494
Tento certifikát je platný pouze ve spojení s přílohou certifikátu označenou stejným číslem, kde je uveden seznam certifikovaných
míst.

Rozsah certifikace je uplatněn na:
Dodávky zařízení energetických bloků v oblasti energetiky. Návrh a výroba rozvaděčů nízkého napětí. Projektování, instalace,
montáž a opravy elektrických zařízení, elektrických strojů a přístrojů včetně jejich revizí, diagnostiky, údržby a servisu. Navrhování,
vývoj, výstavba, opravy, údržba a revize venkovních elektrických vedení bez omezení napětí. Navrhování včetně statických výpočtů,
montáž a opravy souvisejících kovových konstrukcí. Projektování souvisejících staveb a zabezpečování jejich provádění, změn a
odstraňování.

Paul Graaf
Chief Operating Officer, Management Systems, MSIS
Vystaveno v: Lloyd's Register EMEA
v zastoupení: Lloyd's Register Quality Assurance Limited

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss,
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: Lloyd's Register EMEA, Táborská 31, 140 00 Prague 4, Czech Republic for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill
Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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Identifikační číslo certifikátu: 10367468

Příloha certifikátu
Provozovny

Činnosti

EGEM s.r.o.
Novohradská 736/36, 370 01 České Budějovice 6,
Česko

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO
50001:2018
Dodávky zařízení energetických bloků v oblasti
energetiky. Návrh a výroba rozvaděčů nízkého napětí.
Projektování, instalace, montáž a opravy elektrických
zařízení, elektrických strojů a přístrojů včetně jejich revizí,
diagnostiky, údržby a servisu. Navrhování, vývoj,
výstavba, opravy, údržba a revize venkovních elektrických
vedení bez omezení napětí. Navrhování včetně statických
výpočtů, montáž a opravy souvisejících kovových
konstrukcí. Projektování souvisejících staveb a
zabezpečování jejich provádění, změn a odstraňování.

EGEM s.r.o.
Jesenická 518, 252 44 Dolní Jirčany, Psáry,
Česko

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO
50001:2018
Skladování elektrických zařízení, elektrických strojů a
přístrojů a materiálu pro venkovní elektrická vedení.

EGEM s.r.o.
Brněnská 188, 675 55 Hrotovice, Česko

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO
50001:2018
Návrh a výroba rozvaděčů nízkého napětí a instalace,
montáž a opravy elektrických zařízení, elektrických strojů
a přístrojů včetně jejich revizí, diagnostiky, údržby a
servisu.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are,
individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or
expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity
for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: Lloyd's Register EMEA, Táborská 31, 140 00 Prague 4, Czech Republic for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill
Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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Identifikační číslo certifikátu: 10367468

Příloha certifikátu
Provozovny

Činnosti

EGEM s.r.o.
Hroznová Lhota 298, 696 53 Hroznová Lhota,
Česko

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO
50001:2018
Návrh a výroba rozvaděčů nízkého napětí a instalace,
montáž a opravy elektrických zařízení, elektrických strojů
a přístrojů včetně jejich revizí, diagnostiky, údržby a
servisu.

EGEM s.r.o.
Slavětice 101, 675 55 pošta Hrotovice, Česko

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO
50001:2018
Skladování elektrických zařízení, elektrických strojů a
přístrojů.

EGEM s.r.o.
Starochodovská 41/68, 149 00 Praha IV, Česko

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO
50001:2018
Dodávky zařízení energetických bloků v oblasti
energetiky. Návrh a výroba rozvaděčů nízkého napětí.
Projektování, instalace, montáž a opravy elektrických
zařízení, elektrických strojů a přístrojů včetně jejich revizí,
diagnostiky, údržby a servisu. Navrhování, vývoj,
výstavba, opravy, údržba a revize venkovních elektrických
vedení bez omezení napětí. Navrhování včetně statických
výpočtů, montáž a opravy souvisejících kovových
konstrukcí. Projektování souvisejících staveb a
zabezpečování jejich provádění, změn a odstraňování.

EGEM s.r.o.

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are,
individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or
expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity
for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: Lloyd's Register EMEA, Táborská 31, 140 00 Prague 4, Czech Republic for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill
Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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Identifikační číslo certifikátu: 10367468

Příloha certifikátu
Provozovny
Starochodovská 1359/76, 149 00 Praha 4, Česko

EGEM s.r.o. organizačná zložka
Bystrická cesta 5646/55B, 034 01 Ružomberok,
Slovensko

Činnosti
Dodávky zařízení energetických bloků v oblasti
energetiky. Návrh a výroba rozvaděčů nízkého napětí.
Projektování, instalace, montáž a opravy elektrických
zařízení, elektrických strojů a přístrojů včetně jejich revizí,
diagnostiky, údržby a servisu. Navrhování, vývoj,
výstavba, opravy, údržba a revize venkovních elektrických
vedení bez omezení napětí. Navrhování včetně statických
výpočtů, montáž a opravy souvisejících kovových
konstrukcí. Projektování souvisejících staveb a
zabezpečování jejich provádění, změn a odstraňování.

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO
50001:2018
Návrh a výroba rozvaděčů nízkého napětí. Projektování,
instalace, montáž a opravy elektrických zařízení,
elektrických strojů a přístrojů včetně jejich revizí,
diagnostiky, údržby a servisu. Navrhování, vývoj,
výstavba, opravy, údržba a revize venkovních elektrických
vedení bez omezení napětí. Navrhování včetně statických
výpočtů, montáž a opravy souvisejících kovových
konstrukcí. Projektování souvisejících staveb a
zabezpečování jejich provádění, změn a odstraňování.

Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are,
individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or
expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity
for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: Lloyd's Register EMEA, Táborská 31, 140 00 Prague 4, Czech Republic for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill
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