Společnost LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o., nabízí služby v oblasti
certifikace, inspekce, školení a posuzování shody podle mezinárodních standardů a platných
národních i evropských předpisů:


Certifikace systémů managementu podle ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001.



Certifikace systému managementu kvality a ověření nakládání
s kovovým šrotem dle Nařízení Rady (EU)
č. 333/2011.



Certifikace zdravotnických prostředků - management jakosti dle ISO 13485.



Certifikace managementu hospodaření s energií dle ISO 50001.



Certifikace potravinářského sektoru podle norem ISO 22000, FSSC 22000, ISO 22005,
HACCP.



Certifikace správné výrobní praxe v kosmetickém průmyslu dle normy ISO 22716.



Certifikace IT sektoru dle norem ISO 20000-1, ISO 27001.



Certifikace procesů svařování a svařenců dle norem: ISO 3834-2/3/4, ISO 17660-1/2,
ISO 14554-1/2, EN 1090-1/2/3, EN 15085-2.



Kvalifikace postupů svařování WPQR, zkouška svářečů dle EN 287-1, EN 1418, a jiných.



Certifikace výrobku a posuzování shody dle evropských a národních předpisů EN 1090-1,
EN 10219-1, EN 10088-4, EN 15088.



Certifikace výrobku a posuzování shody pro strojní zařízení dle NV č. 176/2008 Sb. a směrnice
2006/42/ES a norem: EN 1570-1+A1, EN ISO 12100, EN ISO 13857, EN ISO 13849-1,
EN ISO 13850, EN 60204-1 ed.2



Certifikace výrobku a posuzování shody dle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 dle norem:
EN 13043, EN 12620+A1, EN 13055-1, EN 13139, EN 13108-1/7, EN 1168+A3, EN
12843, EN 13225, EN 13747+A2, EN 14843, EN 14844+A2, EN 15048-1, EN 14399-1



Inspekce a testování kontejnerů IBC/ISO, vyhodnocení souladu rekreačních plavidel podle
směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/EC (Government Decree 174/2005 Coll.).

Proč certifikovat s LL-C?
Zákazník se při volbě certifikační společnosti rozhoduje na základě nejrůznějších podnětů a
očekávání. Podle nás jsou nejdůležitější tyto tři faktory:
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Osobnost auditora - do skupin zařazujeme auditory, kteří kromě samozřejmé znalosti norem,
mají i znalost právních předpisů, především pak environmentálních aspektů v oblasti podnikání
zákazníka.
Integrace se systémem managementu jakosti - nechceme přetěžovat zákazníka dodatečnými
požadavky, které již částečně splňuje v rámci systému managementu jakosti. Snažíme se
projednat všechny možnosti tak, aby nedocházelo k duplicitě a komplikování systému
managementu.

Cena - při tvorbě našich cen certifikačních služeb přihlížíme k faktu, že zákazník musí zůstat
konkurenceschopným, jeho náklady musí být přiměřené a kontrolovatelné. Proto se snažíme
nabízet férové ceny.

Uznání certifikátů LL-C?
Máme akreditaci od akreditačního orgánu ČIA (Český akreditační institut).
http://www.cai.cz/default.aspx?id=66, (http://www.cai.cz/ca.ashx?id=7454), který je dále členem
mezinárodního fóra IAF http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Czech_Republic/66, jehož členy jsou
následující země, a certifikát je tak uznáván ve všech zemích:
Albania, Argentina, Australia & New Zealand, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Chile,China,
Chinese Taipei, Costa Rica, Colombia, Czech Republic, Denmark, Dubai, (UAE), Ecuador, Egypt,
Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, China, Hungary, India, Indonesia, Iran, Ireland,
Italy, Japan, Korea, Republic of, Kosovo, Luxembourg, Malaysia, Mauritius, Mexico, Netherlands,
Norway, Pakistan, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Serbia,
Singapore, Slovakia, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, Tunisia, Turkey,
atd…
Co neděláme:
 Neprovádíme korespondenční certifikaci
 Nevystavujeme certifikáty bez auditů
 Nepřipočítáváme cenu naší značky
 Nespolupracujeme s auditory bez zkušeností v oblasti
podnikání
 Nevyžadujeme při auditu „vymyšlené“ požadavky
 Vzhledem k našim zkušenostem a filozofii se
nevyjadřujeme k činnosti jiných certifikačních orgánů

Co děláme:
 Dodržujeme všechny požadavky předpisů upravujících provádění auditu
 Doporučujeme pouze to, co Vám může přinést ekonomický užitek nebo omezení rizik
 Máme-li připomínky, pak pouze k tomu, co může představovat riziko pro vaše podnikání
nebo zákazníky
 Nabízíme pouze konkurenceschopnou cenu auditu
 Nabízíme věrnostní program při přechodu od jiných certifikačních orgánů
 Audit se provádí výlučně v jazyce zákazníka
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Vedeme rejstřík certifikovaných společností
Auditory školíme, jsme signatáři a partnery registru ERCA®
Dodržujeme požadavky devizové kontroly země, na jejímž území náš zákazník podniká

Proč je cena konkurenceschopná?
Certifikační audit organizace podle normy ISO 17021 probíhá ve 2 etapách. Po provedení první
etapy s Vámi naši auditoři projednají slabé stránky Vašeho systému managementu. Provedení obou
etap za sebou, bez dlouhé časové prodlevy, Vám umožní významně ušetřit. Využíváme zkušené
auditory, kteří prošli prověrkami a prokázali svou auditorskou způsobilost v různých regionech.
Jste certifikováni u jiného orgánu?
Předložíte nám dokumentaci (zprávy) o auditech, kterými jste prošli, my je zanalyzujeme a
navrhneme Vám cenu, která bude rovna re-certifikačnímu auditu, nikoli certifikačnímu. V případě
Vašeho přechodu k nám v průběhu doby platnosti certifikátu Vám nabízíme cenu dozorového
auditu.

Následně získáte:
-

Certifikát s mezinárodní akreditací, evropského modelu, který je platný ve všech zemích světa
Stabilizaci ceny, bez ohledu na devizový kurz a inflaci, na celou dobu platnosti certifikátu
Zjištění kritických míst ve výrobě a službách
Zvýšení efektivity práce
Partnera, na něhož se můžete spolehnout ve správnosti interpretace požadavků norem
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