TESing TP komplet s.r.o.

Politika kvality (QMS)

společnost založena 1993,
držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001

Společnost TESing TP komplet s.r.o., si je vědoma neustále se zvyšujících požadavků na zajištění kvality
výrobků, služeb a servisu poskytovaného zákazníkům. Proto byla vedením společnosti přijata a vyhlášena
politika kvality, která z těchto požadavků vychází. Vedení společnosti
společnosti se zavázalo podporovat rozvoj všech
aktivit, směřující ke stálému zvyšování kvality práce i kvality produktů a poskytovaných služeb.
Pro naplnění stanovených cílůmá společnost TESing TP komplet s.r.o.zavedený systémmanagementu kvality
dle ČSN EN ISO 9001:2016 a systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016pro
oblast následujících činností:
•

Projekce, výroba, dodávka a montáž zařízení a potrubních rozvodů pro technické plyny, vodík,
laserové a medicinální plyny.

•

Projekce, dodávka a montáž
montáž tlakových nádob na skladování technických plynů a vodíku.

•

Opravy, servis a revize zařízení pro technické plyny, vodík a laserové plyny.

•

Projekce, dodávka a montáž plnících stanic technických plynů do tlakových nádob.

•

Projekce a výroba konstrukcí a výrobků
výrob z oceli, nerezové oceli a hliníku.

•

Projekt, výroba a montáž čerpacích stanic CNG a LCNG.

•

Konstrukce a výroba vodíkových návěsů (kompozitní láhve).

•

Projekce, výroba, dodávka a montáž zařízení pro bioplynové stanice.

Systém managementu kvality a environmentálního
environme
managementu je uplatňov
ován v rámci provozovny
společnosti a rovněž v objektech a prostorech při vlastních montážních činnostech.
Spokojenost zákazníků a plnění příslušných požadavků je základním parametrem pro řízení činností
a procesů ve společnosti
ti TESing TP komplet s. r. o.
Strategické cíle organizace jsou zaměřeny na dlouhodobé cílevědomé a trvalé zvyšování kvality výrobků,
zvyšování
vyšování kvality výrobků, zvyšování efektivity a kvality služeb i výběru dodavatelů.
Kvalita výrobku je ve společnosti chápána
chápána jako dynamický, neustále se rozvíjející proces odrážející rostoucí
nároky a očekávání zákazníka, a proto TESing TP komplet s. r. o., hledá cesty a nástroje na zrychlení,
zpřesnění a zkvalitnění svých činností a služeb, za což nese odpovědnost každý ze zaměstnanců společnosti.
Vedení společnosti osobně odpovídá za vhodné nastavení systému managementu kvality a za vytvoření
podmínek k jeho neustálému zlepšování.
TESing TP komplet s. r. o., si uvědomuje, že základní součástí společnosti ale i samotného procesu kvality je
každý zaměstnanec, a proto i organizace je tak kvalitní, jak kvalitní a odborně zdatné má své zaměstnance.
Společnost se proto snaží prohlubovat a zvyšovat odborné znalosti všech svých zaměstnanců včetně
zamezení jejich fluktuace. TESing TP komplet s.r.o. informuje a neustále prohlubuje povědomí ve
společnosti o kvalitě.
Spokojenost zákazníků je pravidelně ověřována. Proces komunikace se zákazníky je v rámci poskytovaných
služeb jedním ze základních nástrojů pro zlepšování.
Do celkového systému managementu kvality jsou zahrnuti jak dodavatelé, tak i externí spolupracovníci, od
kterých TESing TP komplet s. r. o., vyžaduje prokázání a ověření kvality dodávaných výrobků a služeb.
Ve Spojilu, dne 1.2.2018

Ing. Ladislav Slezák
ředitel společnosti

