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U SNAS U SNAS U SNAS 
Reg. No. 153/Q-011 Reg. No. 153/R-006 Reg. No. 153/R-018 

, 

CERTIFIKAT 
TŮV SOD Slovakia s.r.o. 

Certifikační orgán systémů managementu 
akreditovaný SNAS 

osvědčení o akreditaci č . Q-011, R-006, R-018 

potvrzuje, že organ izace 

SAFICHEM pro jekty grou p 

Safichem Projekty Group AG 
Třebohostická 3069/14, Strašnice 

CZ -100 00 Praha 10 

Včetně závodů a oblasti platností podle přílohy 
zavedla a používá 

Slovakia 

systém managementu jakosti, systém environmentálního managementu 
a systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Auditem, zpráva č. 1592/30/22/Q/E/B/AS/R3/R2 

bylo prokázáno, že jsou splněny 
požadavky norem 

EN ISO 9001 :2015 
EN ISO 14001 :2015 

ISO 45001 :2018 

Certifikát je platný od 2022-05-19 do 2025-05-18 

Registrační číslo certifikátu Q/E 1592-3 
8 11592-3 

Bratislava; 2022-05-19 

TOV SOD Slovakia s.r.o. 
Certifikační orgán systémů managementu 

člen skupiny TOV SOD 
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava 
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U SNAS U SNAS U SNAS 
Reg. No. 153/Q-011 Reg. No. 153/R-006 Reg . No. 153/R-018 

Slovakia 

Příloha k certifikátu č.: Q/E 1592-3 
B 11592-3 

Závody Oblast platnosti 

Safichem Projekty Group AG Řízení projektů , projektování, zajištění dodávek a 
Třebohostická 3069/14 služeb, řízení výstavby, komplexní vyzkoušení a 
100 00 Praha 10 najíždění provozů v chemickém, petrochemickém, 

rafinérském, potravinářském, papírenském a 
farmaceutickém průmyslu, potrubní dopravě, 
skladování plynu a kapalin , vodním hospodářství , 

ekologii a energetice. 

Chemoprojekt, a.s. Řízení projektů, projektování , zajištění dodávek a 
Třebohostická 3069/14, Strašnice služeb, řízení výstavby, komplexní vyzkoušení a 
100 00 Praha 10 najíždění provozů v chemickém, petrochemickém, 

rafinérském, potravinářském , papírenském a 
farmaceutickém průmyslu, potrubní dopravě , 
skladování plynu a kapalin, vodním hospodářství , 

ekologii a energetice. Chemická výroba. 

TECHNOEXPORT, a.s. Řízení projektů, projektování, zajištění dodávek a 
Třebohostická 3069/14, Strašnice služeb, řízení výstavby, komplexní vyzkoušení a 
100 00 Praha 10 najíždění provozů v chemickém, petrochemickém, 

rafinérském , potravinářském , papírenském a 
farmaceutickém průmyslu , potrubní dopravě , 
skladování plynu a kapalin , vodním hospodářství , 
ekologii a energetice. 

AQUATIS a.s. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických 
Botanická 834/56, Veveří věd . Architektonické a inženýrské činnosti (včetně 
602 00 Brno projektování), dodávky, montáže technologických 

zařízení a staveb včetně servisu a údržby, zejména 
v oblasti energetiky, plynárenství , petrochemie a 
vodního hospodářství , související technické 
poradenství. Geologický průzkum a související 
technické poradenství . Zeměměřičské a 
kartografické činnosti a související technické 
poradenství. Technické zkoušky a analýzy. 
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U SNAS U SNAS U SNAS 
Reg. No. 153/Q-011 Reg. No. 153/R-006 Reg. No. 153/R-018 

Slovakia 

Příloha k certifikátu č.: Q/E 1592-3 

B 11592-3 
Závody Oblast platnosti 

IDO HUTNÝ PROJEKT a.s. Projektová a inženýrská činnost v oblastech 
Lakeside Park 01 hydrometalurgie, pyrometalurgie, neželezných 
Tomášikova 64 kovů , speciální keramiky, strojírenské výroby, 
831 04 Bratislava chemické výroby, petrochemické výroby, 

zpracování odpadů, pozemních , dopravních a 
vodohospodářských staveb, inženýrských 
konstrukcí a mostů, systémů řízení a měření , 
elektrických a energetických zařízení a sítí a 
územně plánovacích podk ladů a dokumentace. 
Zakázka, dodávání a řízení staveb. 

CH Projekt Plzeň s.r.o. Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě . 

Revoluční 1092/56a, Lobzy 
312 00 Plzeň 

TOV SUD Slovakia s.r.o. 
Certifikační orgán systémů managementu 

člen skupiny TOV SOD 
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava 

F-Q-019/14/1 
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