Quality Management System
Certificate of Approval
This is to certify that the Quality Management System of:

ELMED doo SKOPJE
Ul. 27 br. 16g, Ilinden, 1041 Skopje
R. Macedonia
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 9001:2015
The certificate is valid for the following scope of operation:

Wholesale and maintenance of industrial and medical equipment

Date of Certificate Issue: 21st December 2017
Certificate Valid until: 20th December 2020
Certified with DAS since: 21st December 2011
Certificate Number: DAS18788565/1/Q

Authorized:

This certificate is the property of DAS Certification Ltd and remains valid subject to satisfactory Surveillance audits
Re-certification audit due before 1st December 2020
SN Registrars (Holdings) Limited, Company Number: 07659067
Registration House, 22b Church Street, Rushden, Northamptonshire, NN10 9YT, UK

Environmental Management System
Certificate of Approval
This is to certify that the Environmental Management System of:

ELMED doo SKOPJE
Ul. 27 br. 16g, Ilinden, 1041 Skopje
R. Macedonia
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 14001:2015
The certificate is valid for the following scope of operation:

Wholesale and maintenance of industrial and medical equipment

Date of Certificate Issue:
Certificate Valid until:
Certified with DAS since:
Certificate Number:

21st December 2017
20th December 2020
21st December 2017
DAS43232127/1/E

Authorized:

This certificate is the property of DAS Certification Ltd and remains valid subject to satisfactory Surveillance audits
Re-certification audit due before 1st December 2020

SN Registrars (Holdings) Limited, Company Number: 07659067
Registration House, 22b Church Street, Rushden, Northamptonshire, NN10 9YT, UK

ul."27 бр. 16 Г нас. Илинден" tel/faks.+389 (02) 3232-630; 32-16-577
210-0430016501-34 Tutunska banka EДБ МК
4030992183838

e-mail: elmed@elmedmk.com.mk; @-ska:

Назив на документот:

ПОЛИТИКА
ЗА ИНТЕГРИРАНИОТ СИСТЕМ ЗА МЕНАЏМЕНТ (ИСМ)

Политиката за квалитет и заштита на животната средина во Eлмед е наменета на
воспоставувањето на правилата за работа во согласност со: барањата на стандардите ИСО
9001 и ИСО 14001, законски пропишаните обврски и посебните барања на нашите
деловни партнери.
Со усвоената Политика за ИСМ овозможуваме постигнување на следните цели:
 Постојано подигнување на нивото на задоволството на клиентите за нашите
производи и услуги (преку следење на нивните барања, проширување на
асортиманот на производи и услуги, обезбедување на задоволително и
повторливо ниво на квалитет);
 Воспоставување на професионални односи со добавувачите, подизведувачите и
сите заинтересирани страни;
 Постојано идентификување на аспектите на животната средина, како би
овозможиле минимизирање на штетните влијанија на животната средина.
 Обезбедување на стручен и мотивиран кадар преку: професионална селекција,
континуирана едукација, ефикасна организација, поттикнување на
инвентивноста, постојан развој на тимската работа, взаемна доверба и
почитување.
 Постојан раст и развој на компанијата преку зголемување на ефикасноста и
ефективноста на активностите.
Остварување на целите дефинирани во Политиката е постојана задача на сите вработени
во компанијата.
Поради тоа, раководството на Елмед постојано ќе ја преиспитува Политиката за ИСМ
како и сите елементи на системите за менаџмент и ќе ги прилагодува на условите
на пазарот и целите на компанијата.

Град, Датум

Управител

Скопје 01.12.2017
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1

