...Víte co. Víme jak!

Nabízíme pomoc při posuzování shody a certifikaci systémů řízení a/nebo výrobků.
K čemu je to dobré?
Certifikát = dokument osvědčující shodu s požadavky příslušné normy (předpisu). Jeho
potřeba vyplývá z požadavků právních předpisů, z požadavků organizací na své
subdodavatele, nebo z potřeby využít marketingové výhody.
Základní rozdělení typů certifikátů:
- výrobkový (vydává certifikační orgán výrobků nebo autorizovaná / notifikovaná osoba –
např. certifikát typu)
- systémový (vydává certifikační orgán systémů managementu – např. QMS, EMS, OHSAS,
ISMS a další)
- inspekční (vydává inspekční orgán – např. inspekce zařízení, provozu, inspekční certifikát
strojního zařízení)
- personální (vydává certifikační orgán personálu - např. certifikát Auditor jakosti/QA)
Pro koho je určena naše nabídka?
Pro organizace, které chtějí nebo potřebují certifikát za účelem:
 podání důkazu o splnění určitých předem definovaných požadavků
 zvýšení prestiže u zákazníka
 marketingové účely
 splnění požadavku některých právních předpisů (např. zák. o veřejných zakázkách
137/2006 Sb. v pl.zn., posuzování shody výrobků dle Zák. 22/1997 Sb. v pl.zn.)
 splnění požadavků zadavatele zakázky
Kdy využít tento způsob spolupráce?
Pokud potřebujete získat pro firmu certifikát a nemáte potřebné zkušenosti nebo kontakty.
Spolupráce může probíhat např. v následujících režimech:
 vysvětlení možností a postupu získání příslušného certifikátu
 zpracování veškerých požadavků na dokumentaci a pomoc při zavedení do praxe
 ověření uplatnění požadavků v praxi (kontrola, interní audit apod.)
 zajištění příslušného certifikačního orgánu, spolupráce při certifikačním auditu s auditorem
 spolupráce s organizací při následném dalším udržování certifikátu v platnosti
Kolik to stojí?
Cena je závislá zejména na rozsahu, formě a délce dohodnuté spolupráce. Platí základní
sazba konzultace v ceně 800,- Kč za hodinu. Kdykoli Vám samozřejmě také zpracujeme
nezávazně cenovou nabídku přímo pro Vás.
Co mám dělat, pokud chci vaše služby?
Sdělit nám nějakým způsobem Vaše požadavky (e - mail, telefon, pošta apod.) – viz kontakty.
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