СЕРТИФИКАТ
Систем за управување согласно

BS OHSAS 18001 : 2007
Согласно процедурите на TÜV NORD CERT, со ова се потврдува дека

ЕХИ ДООЕЛ СКОПЈЕ
Ул. 3-та Македонска бригада бб
1000 Скопје
Р. Македонија

применува систем за управување во согласност со горе наведениот стандард за следниот опсег

Градежни работи и придружни активности, проектантски услуги, вклучувајќи
градежни безископни решенија и технологии, безископна реконструкција и
изградба на цевководи за вода, гас, нафта и канализација, инспекција на
цевководи и услуги за одржување, проектирање и изградба на пречистителни
станици за индустриски и комунални води и станици за филтрирање за вода
за пиење и процесно-технолошка вода.
Регистарски број на сертификатот 44 116 16 43 0410
Ревизорски извештај 3597 0635

Важи од 2017-06-04
Важи до 2020-06-03
Прва сертификација 2014

Сертификационото тело во
TÜV NORD CERT GmbH

Пловдив, 2017-06-02

Овој сертификат е спроведен во согласност со ревизорските и сертификациски процедури на TÜV NORD CERT и
е предмет на редовни надзорни проверки
TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.com

CERTIFICATE
Management system as per

BS OHSAS 18001 : 2007
In accordance with TÜV NORD CERT procedures, it is hereby certified that

EHI DOOEL SKOPJE
ul. 3-ta Makedonska brigada bb
1000 Skopje
R. Macedonia

applies a management system in line with the above standard for the following scope

Civil engineering works and associated activities, design services, including
civil engineering trenchless solutions and technologies, trenchless rehabilitation
and construction of pipelines for water, gas, oil and sewage, pipeline inspection
and maintenance services, design and construction of waste water treatment
plants for industrial and communal waters and filter stations for drinking and
processing-technological water.
Certificate Registration No. 44 116 16 43 0410
Audit Report No. 3597 0635

Valid from 2017-06-04
Valid until 2020-06-03
Initial certification 2014

Certification Body
at TÜV NORD CERT GmbH

Plovdiv, 2017-06-02

This certification was conducted in accordance with the TÜV NORD CERT auditing and certification procedures and is subject to
regular surveillance audits.
TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.com

