
 

 

Firma: 
Invira s.r.o. 
Sídlo:  Ostrava - Zábřeh, Alejnikovova 1526/1, PSČ 700 30 
IČO:  29446287 
Vedena:  53895 C, Krajský soud v Ostravě 
 

Firma Invira s.r.o. jako obchodní zástupce výrobce zdravotních pomůcek firmy Ricant vydává: 

Oprávnění k zaškolení a instalaci  

Produktů dodaných společností Invira s.r.o. tovární značky Ricant na území  ČR pro Fa: 

Formed s.r.o. 
Bludovice 103  
741 01 Nový Jíčín 
IČO: 13642481 
DIČ:CZ13642481 
  
Platnost tohoto oprávnění je vázána na to, že servisní firma splňuje tato podmiňující kritéria: 
 

- Provádí výše uvedené činnosti s platnými právními předpisi, normami, technickými podmínkami a technologickými postupy 
předepsanými výrobcem, 

- Je nositelem platných oprávnění pro servis zdravotní techniky a elektrických zařízení 
- Má proškolené pracovníky s platným přezkoušením ke kontrolám, údržbě, opravám, a periodickým zkouškám zdravotní techniky 

a elektrickým zařízením. 
- K údržbě a opravám používá pouze originální náhradní díly 
- K prováděným činnostem disponuje příslušnými technologickými postupy. 
- Je vybavena veškerým technologickým vybavením nutným ke kompletnímu servisu oprávněných zařízení. 
- Má vypracovaný systém evidování, vystavování a archivace kompletních, přehledných a jednoznačných záznamů o prováděných 

kontrolách, údržbě, opravách, periodických revizích, a provádění záručních oprav el. polohovacích dodaných společností Invira 
s.r.o. lůžek zn. Ricant. 

- Zodpovídá za veškeré škody vzniklé v souvislosti s porušením všech podmínek obsažených v tomto osvědčení. 
- Splňuje další podmínky a požadavky výrobce. 
- Výjimky z těchto ustanovení může povolit písemně pouze výrobce. 

 
Oprávněný se opravňuje k proškolení a manipulaci antidekubitních matrací společností Invira s.r.o. 
tovární značky Ricant.  
 
Společnost Invira s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit toto oprávnění v případě, že firma při provádění výše uvedených činnostech, závažně 
poruší obecně platné předpisy, normy, technické podmínky ze strany servisní firmy stanovené společností  Indra s.r.o. a též v případě 
porušení zde dohodnutých podmínek ze strany oprávněného a to ke dni písemně doručené výpovědi. 

Toto oprávnění se vydává na dobu platnosti 2 roky od podpisu.   
 

Za společnost Invira s.r.o. 
Ing. Viktor Pokorný, Ph.D. 
Jednatel společnosti 
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 Ostravě dne :  29.6.2015 


