
 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEMA Nedakonice, s.r.o.  
 
Fakturační adresa firmy 
Nedakonice 527 
Nedakonice 687 38 
IČ: 27699129 
DIČ: CZ27699129 
Česká republika 
 

Adresa kancelář a sklad 
Polešovice parcela č. 924 
Polešovice 687 37 
GPS: 49.0540408N  
17.3605356E 
 

www.leseni-stojky.cz 
certifikáty a katalog ke stáhnutí na webu 
eshop: www.lesenistavebni.cz 
email: bema@leseni-stojky.cz 
email: marian.benedik@seznam.cz 
Tel. : +420 774 40 60 50 
Tel. : +420 777 99 88 95 

 

 Prohlášení o shodě výrobku s technickými předpisy 

ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a nařízení vlády č. 173/1997 Sb.,  
kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, v platném znění. 

 
a) Identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, který vydává prohlášení 

Obchodní jméno: BEMA Nedakonice, s. r. o. Identifikační číslo (IČ): 27699129 

Sídlo: Nedakonice 527, Nedakonice 687 38  

b) Identifikační údaje o výrobku:  

Název: COMIPONT 

Typ (značka, model, výrobní číslo): COMIPONT PORTALE a BOCCOLE 105/ 180 DX 

Identifikační údaje o výrobci dováženého výrobku  

Obchodní jméno: COMIPONT S. p. a 

Sídlo: Via Nicolo Tartaglia, 14, 250 24 Porzano di Leno 

c) Popis a určení výrobku  

 Dílcové pracovní a fasádní lešení 

d) Údaj o použitém způsobu posouzení shody  

§ 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb.  - posouzení shody za stanovených podmínek 

e) Seznam technických předpisů a harmonizovaných českých technických norem  
použitých při posouzení shody 

Zákon č. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 173/1997 Sb., ČSN 73 8101:2005, ČSN EN 12811-1:2004, ČSN EN 12 810-1:2004 

f) Potvrzení výrobce nebo dovozce  

Výrobce (dovozce), identifikovaný pod písmenem a) tohoto prohlášení, potvrzuje, že vlastnosti výrobku, identifikovaného pod 
písmenem b) a c) tohoto prohlášení, splňují základní požadavky na výrobky, konkretizované českými technickými normami 
identifikovanými pod písmenem e) tohoto prohlášení. 

Výrobek je za podmínek obvyklého ( popř. výrobcem nebo dovozcem určeného) použití bezpečný. Výrobce (dovozce) potvrzuje, 
že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků jím uváděných na trh s technickou dokumentací a základními 
požadavky. 

Datum a místo vydání prohlášení o shodě 5. dubna 2021, Nedakonice 

Jméno a funkce odpovědné osoby výrobce/dovozce Marian Benedík 
Podpis: 

 

  


