Сертификат нөмірі:
QMS 131225
Бастапқы сертификация күні:
08 маусым 2012 ж.
Соңғы сертификаттың
жарамдылығының өтетін күні:
03 қантар 2019 ж.

Осы сертификат:

«VerBulak» ЖШС

Соңғы ресертификаттау аудитінің күні:
25 желтоқсан 2018 ж.

Бас кеңсе: Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, 050062, Әүезов
ауданы, Жұбанов көшесі, 3А

Сертификатты шығару күні:
09 қантар 2019 ж.

ISO 9001:2015
стандартының талаптарына сәйкестігі Intertek
органымен тексерілгенін және тіркелгенін растайды

Менеджмент жүйесі
кезінде қолданылады:

Ағымдағы ресертификаттау
айналымының басталатын күні:
09 қантар 2019 ж.

келесі

сертификаттау

қызметтерді

Жарамдылық мерзімі:
03 қантар 2022 ж.

көрсету

Өндірістік объектілер мен жүйелерді кешенді жобалау;
Өнеркәсіптік автоматтандыру жүйелерін құрастыру және енгізу;
Жабдықтармен, автоматтандыру техникалық құралдармен, кабелдік
өніммен және төмен вольтті аппаратурамен қамтамасыз ету.

Калин Молдовин
Business Assurance президенті
Intertek Certification Limited, Ұлыбритания,
Дерби қаласы DE24 8ZF Виктори Парк 10А,
Виктори роуд.

Intertek Certification Limited нөмірі № 014 аккредитация сертификаты мен оның қосымшасының талаптарына сәйкес UKAS аккредитациясымен куәландырылған.

Осы сертификаттың шығарылымына тұтынушыдан бөлек қандай да бір тараптарға Intertek компаниясы жауап бермейді, сонымен қатар
ондағы ережелер тек қана сертификат шартына сәйкес мақұлданады. Intertek компаниясының сертификат жүйесі талаптарына сәйкес,
сертификаттың жарамдылық мерзімі осы ұйымның шартты түрдегі қолдауына ие. Сертификаттың дұрыстығы
certificate.validation@intertek.com электронды пошта немесе смартфонмен оң жақтағы кодты сканерден өткізу арқылы мақұлданылуы
мүмкін. Сертификат Intertek компаниясының жеке меншігі болып қала береді және сұраныс түскен жағдайда иесіне қайтарылуы тиіс.

Сертификат №:
QMS 131225
Дата первичной сертификации:
08 июня 2012 г.

Настоящим подтверждается, что система менеджмента
компании:

ТОО «VerBulak»
Головной офис: Республика Казахстан, г. Алматы, 050062, Ауэзовский район,
ул.Жубанова, 3А
была проверена и зарегистрирована Интертек как соответствующая
требованиям:

ISO 9001:2015

Дата прекращения действия
предыдущего сертификата:
03 января 2019 г.
Дата последнего
ресертификационного аудита:
25 декабря 2018 г.
Дата начала текущего
сертификационного цикла:
09 января 2019 г.
Дата выпуска сертификата:
03 января 2019 г.
Действителен до:
03 января 2022 г.

Система менеджмента распространяется на следующий
вид деятельности:
Комплексное проектирование производственных объектов;
Разработка и внедрение систем промышленной автоматизации;
Поставка оборудования, технических средств автоматизации, кабельной
продукции и низковольтной аппаратуры.

Калин Молдовин
Президент, Business Assurance
Intertek Certification Limited,
Великобритания, DE24 8ZF, Дерби, 10A
Victory Park, Victory Road

Intertek Certification Limited аккредитована UKAS согласно сертификату акредитации № 014 и приложения к нему.
Выпуск настоящего сертификата не налагает на компанию Intertek каких-либо обязательств перед третьей стороной, за
исключением Заказчика и только в рамках Договора о Сертификации. Настоящий сертификат действителен при условии
поддержания организацией системы в рабочем состоянии в соответствии с требованиями компании Intertek по сертификации
систем. Срок действия настоящего сертификата может быть подтвержден посредством эл.почты certificate.validation@intertek.com
либо сканированием кода справа смартфоном.
Сертификат является собственностью компании Intertek, которой он должен быть возвращен по первому требованию.

Certificate Number:
QMS 131225
Initial Certification Date:
08 June 2012

This is to certify that the management system of:

ТОО "VerBulak"

Last certificate expiry date:
03 January 2019
Date of last recertification audit:
25 December 2018

Main Site: 3A Zhubanov Street, Auezov District, Almaty 050062, Republic
of Kazakhstan

Certification cycle start date:
09 January 2019

has been registered by Intertek as conforming to the requirements of:

Issuing Date:
09 January 2019

ISO 9001:2015

Valid Until:
03 January 2022

The management system is applicable to:
Comprehensive design of production facilities; development and
implementation of industrial automation systems; supply of equipment,
automation hardware, cable products and low-voltage equipment

Calin Moldovean
President, Business Assurance
Intertek Certification Limited, 10A Victory
Park, Victory Road, Derby DE24 8ZF, United
Kingdom

Intertek Certification Limited is a UKAS accredited body under schedule of accreditation no. 014.
In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the Client, and then only in accordance with the agreed upon Certification
Agreement. This certificate’s validity is subject to the organisation maintaining their system in accordance with Intertek’s requirements for systems certification. Validity
may be confirmed via email at certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone. The certificate remains the property of Intertek,
to whom it must be returned upon request.
CT-ISO 9001:2015-UKAS-EN-A4-P-13.dec.17

