Çertifikatë n. 013/16 SGE

Çertifikon Që Sistemi i Menaxhimit Energjisë për kompaninë:

NOVAMAT SH.P.K.
Rruga Ismail Qemali, Pallati Samos Tower, Nr.41, Ap.9.2
Tiranë - SHQIPËRI
Është konform me standartin :

ISO 50001 : 2011

I vlefshëm për fushën e mëposhtëme te aplikimit :

Tregtim, import-eksport i pajisjeve elektrike, pajisje testuese elektrike,
elektronike dhe mekanike. Mirmbajtje dhe instalime pajisjesh elektrike
dhe mekanike. Konsulencë në fushën e teknologjisë industriale.
Per sqarime të mëtejshme dhe informacione për sa i përket qëllimit dhe vlefshmërinë e kësaj çertifikate
mund te kontaktoni organizmin ICDQ te tel : +35542250631 ose +39883613446 ose e/mail info@icdq.al.
Efikasiteti dhe vlefshmëria e kësaj çertifikate ështe e lidhur me zbatimin e Auditit te mbikëqyrjes të cilat
kanë qëllim të verifikojnë mirëmajtjen e kushteve të zbatimit të sistemit të menaxhimit energjisë.

Data e modifikimit
----Data e Çertifikimit Fillestar
29/07/2016

Data e skadimit1
28/07/2019

Vlefshmëria e çertifikatës në fjalë është rrjedhim i ekzekutimit të rregullt të Auditeve te kontrollit që kanë për
qëllim të verifikojnë qëndrueshmërinë e kushteve te aplikuara nga sistemi i menaxhimit Energjisë. Çertifikata
është e vlefshme vetëm nqs është e shoqëruar nga ‘konfirmimi i vlefshmërisë’ vjetore sipas art. 7.3 të kushteve
të përgjithëshme te kontratës (CG.PG-03.2)
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Tiranë ,E Marte 02 Gusht 2016
E nderuar Kompani
NOVAMAT SH.P.K
RR.ISMAIL QEMALI - TIRANE

Rif. Audit: 075BIS/2016
LENDA: KONFIRMIM VLEVSHMERIE ÇERTIFIKATE Nr. 013/16 SGE DATE 29/07/2016
Të nderuar Zotërinj.
Reparti ynë teknik , ka analizuar të gjithë dokumentacionin e mbledhur gjatë kontrollit
fillestar të kryer në datën 14-15-16AM/07/2016, dhe ka shprehur miratimin në lidhje me
konfirmimin e vlefsherisë së certificatës tuaj ISO 50001:2011.
Ju kujtojmë se certifikata Juaj e Energjisë është e vlefshme vetëm nëse shoqërohet me
këtë deklaratë, për këtë arsye,ju ftojmë që ta ruani me kujdes dhe ta paraqisni
GJITHMONË kur ju kërkohet një kopje e certifikatës.
Ju kujtojme se jemi në dispozicionin tuaj për cdo sqarim të mundshëm.
Përshendetje të përzemerta.
Drejtoria

“Ne rast se ky mesazh merret gabimisht nga ju ju lutemi na njoftoni
nepermjet faksit ose e-mailit dhe shkatrroni mesazhin e marre
gabimisht. Sipas d.lgs 196/03 mbi ruajtjen e te dhenave personale.”
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