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SignatáÍ EA MLA
českf institut pro akreditacio o.p.s.

olšanská 5413,130 00 Praha 3

vydává

v souladu s $ 16 zákona č. 2211997 Sb', o technichlch požadavcích na vfrobky, ve znění pozdějších pŤedpisri

OSVEDCENI O AKREDITACI

č..5612018

ABE.TEC, s.r.o.
se sídlem č.p. 43,530 02 ostňešany, Ič 25gg2333o

pro inspekění orgrán č. 4065
Inspekční orgán ABE.TEC

Rozsah udělené akreditace:

Inspekční ěinnost orgánu typu C v oblasti potlaěovrání elektrostatického náboje vymezenápŤílohou
tohoto osvěděení.

Toto osvědčeníje dokladem o udělení akreditace nazékIadě posouzení splnění akreditačních požadavkri podle

CSN EN ISO/IEC 17020:2012

lubjekt posuzování shody je pŤi své činnosti oprávněn odkazovat se na toto osvědčení v rozsahu udělené a]<reditace po dobujejí platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena a je povinen plnit stanovené akreditační poŽadavky v souladu
s pŤíslušnfmi pŤedpisy vztahujícími se k činnosti akreditovaného subjektuposuzování shody.

Toto osvědčení o alreditaci nďrrazuje v plnérn rozsahu osvědčení ě.: |59/2Ol7 ze dne |4.3.20|7, popfípadě správní akty na
ně navazující.

Udělení akreditace je platné do 7.2.2023

V Praze dne J . 2. 2018

Ing. JiŤí R žička, MBA, Ph.D.
Ťeditel

Českého institutu pro akredi taci,o.p.S.



Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 56/20t8 ze dnez 7.2.20|8

Akreditovaný subjekt podle ČsN nn IsonEC Ú020z2012z

ABE.TEC' s.r.o.
Inspekční orgán ABE.TEC
č.p. 43,530 02 ostŤešany

') hvězdička u poŤadového čísla označuje, že inspekční orgiín mriŽe v rárnci rozsahu akreditace prťrběžně zaŤazovat
nové/alctuá]nírwidované normativní dokumenty vuči kterjm se posuzuje shoda. Akturí|ní sezmm normatirmích

.. dokumentŮ v rárnci flexibilního rozsahu akreďtace je k ďspoáci v inspekčním orgánu u manaŽera kvďity a na
webovj'ch strínkíLch www .abetec.cz.

V}lsvětIiv|tL
PP Io - interní pracovní postup inspekčního orgánu
ESD - Electrostatic disch arge

PoŤadové
číslo1) Obor inspekce Typ a rozsah inspekce Inspekční postup

1*. Inspekce ESD pŤedmět . Inspekce danych parametrťr
j ednotlivych pŤedmět ESD
včetně měŤení.

PP rO 0513/018
Postup provádění ESD
inspekce (2. vydání)
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