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Tento dokument je vydaný spoločnosťou podľa Všeobecných obchodných
podmienok pre certifikačné služby, ktoré sú dostupné na www.sgs.com /
terms_and_conditions.htm. Upozorňujeme na obmedzenie zodpovednosti,
odškodnenia a otázky právnej príslušnosti v nich stanovených. Pravosť
tohto dokumentu môže byť overená
nahttp://www.sgs.com/clients/certified_clients.htm.
Akékoľvek neoprávnené zmeny, falšovanie alebo falšovanie obsahu alebo
vzhľadu tohto dokumentu je protiprávne a páchatelia môžu byť stíhaní v
plnom rozsahu práva.
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Certifikát CH14/1513, pokračovanie

Purum SK s.r.o.
ISO 14001:2004
Vydanie 1
podrobný rozsah činnosti

Zabezpečenie zberu, zhodnotenia a zneškodnenia ostatných a
nebezpečných odpadov, zabezpečenie prepravy ostatných a nebezpečných
odpadov podľa normy ADR, údržba, čistenie a prevádzkovanie vnútorných a
vonkajších kanalizácií vrátane lapolov, jímok nádrží, umývacích liniek a
čističiek odpadových vôd, prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie
a zhodnocovanie odpadov, vodohospodárske služby a služby
vodohospodára
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh,
inžinierskogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného
prostredia
laboratórne práce, terénne meračské práce a skúšky pre geologický
výskum a geologický prieskum
monitorovanie geologických faktorov životného prostredia
sanácia geologického prostredia
sanácia environmentálnej záťaže
odborný geologický dohľad
vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku
zabezpečenie realizácie stavieb, ich zmien a zneškodňovanie odpadov,
vykonávanie sanačných prác v oblasti životného prostredia vrátane
ekologických auditov, analýz rizík, sanácií horninového prostredia a
podzemných vôd, starých ekologických záťaží a sanácií azbestov,
zabezpečenie činností vykonávaných hornickým spôsobom, zabezpečenie
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie úloh inžinierskogeologického
prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia, zabezpečenie
monitorovanie geologických faktorov životného prostredia, sanácia
geologického prostredia a environmentálnej záťaže.

Tento dokument je vydaný spoločnosťou podľa Všeobecných
obchodných podmienok pre certifikačné služby, ktoré sú dostupné na
www.sgs.com / terms_and_conditions.htm. Upozorňujeme na
obmedzenie zodpovednosti, odškodnenia a otázky právnej príslušnosti
v nich stanovených. Pravosť tohto dokumentu môže byť overená
nahttp://www.sgs.com/clients/certified_clients.htm.
Akékoľvek neoprávnené zmeny, falšovanie alebo falšovanie obsahu
alebo vzhľadu tohto dokumentu je protiprávne a páchatelia môžu byť
stíhaní v plnom rozsahu práva.

Strana 2 z 2

