
CQS z.s.
Prosecká 412174' í90 00 Praha 9 _ Prosek

Česká republika
CQS je certifikačním orgánem č. 3029 akreditovaným podle normy Čsru eru lso/lEc 17021-1:2016 Českým institutem

pro akreditaci, o.p.s. pro certifikaci systémů managementu
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cERTll Fli KÁT
ěíslo: cQs 20112020

CQS na základě kladného výsledku certifikačního auditu
prohlašuje, Že systém environmentálního managementu

PHAR SERVICE, a.s.
Kollárova 10al644, 186 00 Praha 8 _ Karlín, česká repubtika
a výroba + kanceláře: U kabetovny 130,1o2 37 Praha 1o (ZENTIVA, k.s.)

byl prověřen a shledán v souladu s poŽadavky

čstt EN lso 14001:2016

Tento certifikát platí pro procesy:

. Projektování, dodávání ařizenÍ výstavby občanských a průmysIových staveb. Projektování, dodávání a montáž technologií pro farmaceutický, potravinářský, chemický,
elektrotechnický průmysl a zdravotnictví, včetně uvádění do provozú a provádění pózáručníhďservisu
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Platnost do: 12. 12.2023
Rozhodnutí o certifikaci: 13. 12' 2020
Datum vydání: 13' 12' 2020
První certifikace udělena: 27. 12.2006
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členové CQS":
Elektrotechnický zkušební ústav, s'p., Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p., lnstitut pro testování a certifikaci, a.s',

Strojírenský zkušební ústav, s'p.' Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Ťextilní zkušební Ústav, s.p'
* seznam členů CQS platný v době vydání certifikátu. Aktuální seznam je k dispozic| na Www.cqs.cz.



CQS z.s.
Prosecká 412174. 190 00 Praha 9 - Prosek

Czech Republic

CQS is the Certification Body No 3029 accredited according to Standard EN ISO/IEC 17021-1:2015 by the Czech
Accreditation lnstitute for the Certification of Management Systems

CERTIi F]CATE
No.: CQS 20112020

CQS certifies that the Environmental Management System of

PHAR SERVICE, a.s.
Kollárova 10al644,186 00 Praha 8 _ Karlín, czech Republic

and production + offices: U kabelovny í30, 10237 Praha í0 (ZENTIVA' k.s.)

has been assessed and found to be in conformity with the requirements of

EN lSO 1400112015
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with respect to the following processes:

o Design, deliveries and providing of construction of civil and industrial buildings
Design, deliveries and installations of technologies for the pharmaceutica!, food, chemical

and electrica! engineering industries and for health services, including commissioning
and post-warranty seruice

ooooao

Expiry date: 12. 12.2023
Certification decision: 13. 12.2020
Date of issue: 13. 12.2020
The first certification: 27. 12.2006

Jana o!šanská
Managing Director
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CQS Members*:

Elektrotechnický zkušební ústav, s'p', Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p'' lnstitut pro testování a certifikaci, a.s.'
Strojírenský zkušební ústav, s.p., Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Textilní zkušební ústav, s.p.

. A CQS member list valid at the time of issue of the certificate.Current list is available at www.cqs.cz
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