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TDS Brno - Sekce řizeníjakosti a certifikaceo p. s.
certifikačn
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Akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN

lso/lEc

^

17021-1:2016

GERTlFIKAT
čísIo:TDS 3412018
TDs GERT

certifikačníorgán
pro systémy managementu

potvrzuje
na zák|adě kladného výsledku recertifikačního auditu ó. 18112018,
že firma

INTAR a.s.

Bezručova 81l17a
CZ - 602 00 Brno
zavedla a používásystém managementu kvality
v souladu s požadavky

čstt EN Iso

9oo 1:2016

v oboru

architektonické návrhy a projektování administrativních, průmyslových a bytových
budov, speciálních staveb pro zdravotnictví, školství,armádu, státní správu a
ubytovací služby. Projekty privátních a veřejných telekomunikačnícha datových sítía
zařizení n za bezpečovacíchsystém ů a sla bo p roudých rozvod ů.
l nženýrs ko-dodavatelská
č i n n ost v i nvestičn í výstavbě.
Tento certifikát je platný do 27. srpna 2021.
SpoIeěnost je certifikovaná od roku í998.
Dalšívys-vět|enítrRi:§ďó3il3,ii,#ffi"Jll:Í:l

!{i_r.t

V Brně dne 28, 8. 2018
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Seznam všech certifikovaných míst organizace je uveden v příIoze tohoto certifikátu.
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TDS Brno - Sekce řizenijakosti a certifikace, p, s.
U Vlečky 2915,617 00 Brno
Certifikačníorgán pro systémy managementu č, 3105
Akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN lso/lEc ía21-1:2O16

Příloha k cERTlFlKÁtu e.: TDs 34/20í8

SEZNAM CERTIF|KOVANÝCn MÍST ORGAN|ZACE
Certifikát č.. TDS 3412018, který potvrzuje zavedení a používáníjednotnéhosystému managementu
kvality v souladu s požadavky ČSru rru lSO 9001:2016 v oboru architektonické návrhy a projektování
administrativních, průmyslových a bytových budov, speciálních staveb pro zdravotnictví, školství,
armádu, státní správu a ubytovací služby. Projekty privátních a veřejných telekomunikačních a
datových sítía zařízení, zabezpečovacích systémůa slaboproudých rozvodů. lnženýrskododavatelská činnost v investiční výstavbě, se vztahuje na tato dalšímísta organizace:

lNTAR a.s.
Bezručova 81l17a
602 00 Brno

lNTAR a.s,
Architekton icko-stavebn í divize

ateliér praha

Americká 41
120 00

Praha2

Tato příloha je platná pouze s certifikátem č.: TDS 3412018 a je platná pouze po dobu platnosti tohoto
certifikátu.
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V Brně dne 28. 8. 2018
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