Services

Divize technických inspekcí / dozorové a inspekční služby

PŘEDSTAVENÍ BUREAU VERITAS
Posláním Bureau Veritas je hodnotit, kontrolovat,
osvědčovat a dohlížet podle mezinárodních,
vlastních nebo oborových standardů na projekty,
výrobky a systémy. O výsledcích těchto aktivit
následně Bureau Veritas vydává zprávy o shodě.
Patříme mezi vedoucí světové společnosti poskytující služby v oblastech kontrol, certifikací a auditů
jakosti, školení, testování výrobků a analyzování
komodit, s působností ve 140 zemích světa.
Společnost byla založena v roce 1828 a v České
republice působí již od roku 1923.

OBLASTI INSPEKČNÍCH A EXPERTNÍCH
SLUŽEB
• STROJÍRENSTVÍ
• LODNÍ PRŮMYSL
• STAVEBNICTVÍ
• KONTROLNÍ ČINNOSTI PRO FINANČNÍ SEKTOR
• VLÁDNÍ ZAKÁZKY

BENEFITY SLUŽEB
Cílem Bureau Veritas je pomáhat klientům
monitorovat všechny procesy v oblastech kvality,
hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
životního prostředí a společenské odpovědnosti.
Posuzujeme vybavení a průmyslové procesy,
od stadia návrhu až po jejich aktuální instalaci
a uvedení do provozu. Poskytujeme široký
rozsah služeb, které jsou v souladu s lokálními,
evropskými a mezinárodními předpisy.
Certifikáty od Bureau Veritas jsou jasným
potvrzením kvality a mezinárodní prestiže.

SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY
Bureau Veritas poskytuje služby inspekce surovin, minerálů, chemikálií a metalurgických produktů,
k čemuž využívá ve jménu ochrany zájmů klientů svoji síť laboratoří. Zboží je podrobeno nejpřísnějším
kontrolám během fáze před odesláním, při přepravě i po dodání.
Ostatní odborné divize Bureau Veritas jsou Vám k dispozici také v oblastech:
• laboratorních mikrobiologických rozborů (potraviny, voda, komodity),
• odborných školení (specializovaná na systémy jakosti, bezpečnost práce, integrované systémy,
společenskou odpovědnost atd.
• certifikací systémů managementů podle mezinárodních, národních a oborových norem (provádí
nezávislý certifikační orgán Bureau Veritas Certification)
• kontrol a revizí technických zařízení (výtahy, zdvihadla, tlakové nádoby, elektroinstalace)
• organizačního poradenství (expertízy, řízení rizik, podpora při plánování strategie nebo
při zvyšování výkonnosti procesů, projektový management)
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Příklady inspekčních a expertních služeb
STROJÍRENSTVÍ
Pro tradiční odvětví České republiky dohlížíme na výrobu zařízení
a strojů nejen na území ČR, ale
celosvětově. Inspekční a kontrolní
služby provádíme na malých, středních i velkých investičních celcích.
Jedná se o inspekce ve fázi výroby,
inspekce a dozory ve fázi realizace
projektů, technické audity, technické due diligence při financování
akvizic atd.. Dalšími službami jsou:
• Technické inspekce u výrobců
• Technické inspekce a dozory
na místě realizace
• Posuzování shody dle daných
předpisů (např. CE, IBR,
ASME atd.)
• Provádění výchozích revizí
vyhrazených technických zařízení
• Certifikace výrobků / dodávek
pro účely zajištění souladu
s požadavky kontraktů či norem
• Certifikace GOST R, UKR Sepro
• Kontroly rozpracovanosti a plnění
termínů
• Management a služby v oblasti
QA/QC (kontroly kvality a řízení
jakosti na projektech)

LODNÍ PRŮMYSL
V České republice se tyto aktivity
týkají zejména novostaveb trupů
nákladních lodí, tankerů a novostaveb jachet.
• Klasifikace a dozor
novostaveb lodí
• Klasifikace a inspekce komponentů určených pro lodní průmysl
• Klasifikace plavidel – typová
schválení produktů a schválení
výrobců dle BV Marine Rules
(tyto činnosti se týkají případů,
kdy jsou plavidla pod klasifikací
Bureau Veritas)

SLUŽBY BANKOVNÍMU
SEKTORU
Bureau Veritas nabízí široký okruh
jednorázových nebo pravidelných
inspekcí a analýz. Našim klientům
umožňujeme kontrolovat účelovost
využití finančních prostředků,
průběh realizace financovaných
projektů, kontroly průmyslového
majetku a budov. Provádíme
inspekce, analýzy, poradenství
a dohledy v projektech financovaných bankami a pojišťovnami.
Kontrolujeme plnění či smluvní
zajištění realizace projektů a ověřujeme pojišťovnám jako nezávislý
orgán škodní události. Činnosti se
tedy týkají:
• Předexportního a exportního
financování
• Projektového financování
• Zástav za úvěry
• Financování akvizic
• Pojišťovnictví

STAVEBNICTVÍ
Bureau Veritas pomáhá svým
klientům řídit kvalitu, zdraví,
bezpečnost, životní prostředí
a aspekty jejich stavebních projektů, od designu až po dokončení.
Nabízíme splnění lokálních regulovaných požadavků během stavební
fáze a poskytneme v případě
potřeby technickou podporu.
Tyto činnosti pokrývají
zejména:
• Technické supervize stavební
části při realizaci projektů
• Technické inspekce ve výrobě
stavebních elementů
• Expertní činnosti a posudky
při pojištění staveb
• Technické due diligence
(stavební části)
• Posuzování shody stavebních
částí projektů s definovanými
předpisy a normami
• Kontroly rozestavěnosti a kontroly
a ověřování progresu nákladů
• Kontroly plnění harmonogramů
při realizaci projektů

REFERENCE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABB LUMMUS GLOBAL, S.R.O.
CARREFOUR ČESKÁ REPUBLIKA, A.S.
CITIBANK A.S.
ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A.S.
DAIICHI JIYTSUGYO CORP.
GERIM
CHEMOPROJEKT, A.S.
ING BANK N.V.
JGC CORPORATION EUROPE B.V.
NEMAK EUROPE
PROKOP ENGINEERING, S.R.O.

•
•
•
•
•

RAIFFEISENBANK A.S.
SLAVIA CAPITAL
SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, A.S.
TK DEVELOPMENT CZECH S.R.O.
A DALŠÍ

* BUREAU VERITAS
je členem "AFI" – Sdružení pro zahraniční investice
a dalších významných institucí.

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Divize technických inspekcí
Olbrachtova 1 / 142 00 / Praha 4
Tel. +420 210 088 244 / Fax. 420 210 088 293
mail@bureauveritas.cz
www.bureauveritas.cz
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