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Sertifikavimo (pakartotinio sertifikavimo) audito data:

Ankstesnio sertifikavimo ciklo pabaigos data:

Išdavimo data:Versija:Sertifikato numeris:

Organizacijos vadybos sistemai nuolat atitinkant nurodyto standarto
reikalavimus, šis sertifikatas baigia galioti:

Pirmojo sertifikavimo ciklo pradžios data:

2

2021-03-17

Šis sertifikatas apima daugiau nei vieną veiklos padalinį; kitas(-i) padalinys(-iai) nurodytas(-i) kitame(-uose) puslapyje(-iuose).

Šiuo sertifikatu UAB „Bureau Veritas Lit“ (Bureau Veritas Certification Lietuva) patvirtina, kad
įvertino nurodytos organizacijos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto

vadybos sistemos standarto reikalavimus

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato sritį ir galiojimą bei apie vadybos sistemos
reikalavimų taikymą, prašom skambinti: +370 5 233 79 75

Sertifikavimo įstaigos adresas: UAB „Bureau Veritas Lit“, Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius

Sertifikavimo sritis

Ypatingųjų, neypatingųjų ir nesudėtingųjų statinių projektavimas ir statyba, kultūros paveldo objektų tvarkyba. Statinių grupės:
negyvenamieji pastatai; inžineriniai statiniai: susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai

statiniai ir minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Statybos
darbų sritys: bendrieji statybos darbai, specialieji statybos darbai: mechanikos darbai, elektrotechnikos darbai. Keliams, skridimo
aikštėms ir kitoms eismo zonoms naudojamų bituminių mišinių ir paviršiaus apdorojimo sluoksnio mineralinių medžiagų gamyba.

Betono užpildų, nesurištųjų mišinių, kelių mineralinės medžiagos nesurištiems ir hidrauliškai surištiems mišiniams gamyba. Betono
mišinių projektavimas ir gamyba, betoninių ir gelžbetoninių gaminių projektavimas ir gamyba. Asfaltbetonio, skaldos ir mastikos,

mastikos, poringojo ir minkštojo asfalto, šalto asfalto mišinių, šlamo dangos mišinių projektavimas ir gamyba. Bituminės emulsijos,
polimerais modifikuoto bitumo, kelių bitumo projektavimas ir gamyba. Šlamo dangos, paviršiaus apdaro ir įtempius absorbuojančios

membranos sluoksnio įrengimas.

AB „HISK“

2022-05-11LT005452

Sertifikavimo (pakartotinio sertifikavimo) ciklo pradžios data: 2021-03-29

-

2024-03-28

2010-03-05

S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys

LST ISO 45001:2018 / ISO 45001:2018

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/SJ6YEVZIP86AFBKB8OUDEPKNJCNXPNWA5JDZPQ38FQQD8ENGHPYWIJGJ28HWU7XOBMQ0F9JT1GFIBSBFX5ZM3DJPBWUIVGBAAHNRQERLNMOZ9VZ6ULLKAN4AQ46W4WZ9GZ
https://e-cer.bureauveritas.com/SJ6YEVZIP86AFBKB8OUDEPKNJCNXPNWA5JDZPQ38FQQD8ENGHPYWIJGJ28HWU7XOBMQ0F9JT1GFIBSBFX5ZM3DJPBWUIVGBAAHNRQERLNMOZ9VZ6ULLKAN4AQ46W4WZ9GZ
https://e-cer.bureauveritas.com/SJ6YEVZIP86AFBKB8OUDEPKNJCNXPNWA5JDZPQ38FQQD8ENGHPYWIJGJ28HWU7XOBMQ0F9JT1GFIBSBFX5ZM3DJPBWUIVGBAAHNRQERLNMOZ9VZ6ULLKAN4AQ46W4WZ9GZ
https://e-cer.bureauveritas.com/SJ6YEVZIP86AFBKB8OUDEPKNJCNXPNWA5JDZPQ38FQQD8ENGHPYWIJGJ28HWU7XOBMQ0F9JT1GFIBSBFX5ZM3DJPBWUIVGBAAHNRQERLNMOZ9VZ6ULLKAN4AQ46W4WZ9GZ
https://e-cer.bureauveritas.com/SJ6YEVZIP86AFBKB8OUDEPKNJCNXPNWA5JDZPQ38FQQD8ENGHPYWIJGJ28HWU7XOBMQ0F9JT1GFIBSBFX5ZM3DJPBWUIVGBAAHNRQERLNMOZ9VZ6ULLKAN4AQ46W4WZ9GZ
https://e-cer.bureauveritas.com/SJ6YEVZIP86AFBKB8OUDEPKNJCNXPNWA5JDZPQ38FQQD8ENGHPYWIJGJ28HWU7XOBMQ0F9JT1GFIBSBFX5ZM3DJPBWUIVGBAAHNRQERLNMOZ9VZ6ULLKAN4AQ46W4WZ9GZ
https://e-cer.bureauveritas.com/SJ6YEVZIP86AFBKB8OUDEPKNJCNXPNWA5JDZPQ38FQQD8ENGHPYWIJGJ28HWU7XOBMQ0F9JT1GFIBSBFX5ZM3DJPBWUIVGBAAHNRQERLNMOZ9VZ6ULLKAN4AQ46W4WZ9GZ


Išdavimo data:Versija:Sertifikato numeris:

Sertifikavimo įstaigos adresas: UAB „Bureau Veritas Lit“, Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius

LT005452

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato sritį ir galiojimą bei apie vadybos sistemos
reikalavimų taikymą, prašom skambinti: +370 5 233 79 75

2022-05-112

Sertifikavimo sritis

LST ISO 45001:2018 / ISO 45001:2018

AB „HISK“

Išdavimo data:Versija:Sertifikato numeris:

Sertifikavimo įstaigos adresas: UAB „Bureau Veritas Lit“, Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius

LT005452

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato sritį ir galiojimą bei apie vadybos sistemos
reikalavimų taikymą, prašom skambinti: +370 5 233 79 75

2022-05-112

Sertifikavimo sritis

LST ISO 45001:2018 / ISO 45001:2018

AB „HISK“

Padalinio pavadinimas
ir(arba) adresas

Padalinio adresas Padalinio sertifikavimo sritis

AB „HISK“ S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys

Ypatingųjų,
neypatingųjų ir nesudėtingųjų statinių

projektavimas ir statyba,
kultūros paveldo objektų tvarkyba. Statinių grupės:

negyvenamieji pastatai; inžineriniai statiniai:
susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai,

hidrotechnikos statiniai,
kiti inžineriniai statiniai ir minėti statiniai,

esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje,

kultūros paveldo vietovėje. Statybos darbų sritys:
bendrieji statybos darbai,

specialieji statybos darbai: mechanikos darbai,
elektrotechnikos darbai. Keliams,

skridimo aikštėms ir kitoms eismo zonoms
naudojamų bituminių mišinių ir paviršiaus

apdorojimo sluoksnio mineralinių medžiagų
gamyba. Betono užpildų, nesurištųjų mišinių,
kelių mineralinės medžiagos nesurištiems ir

hidrauliškai surištiems mišiniams gamyba. Betono
mišinių projektavimas ir gamyba,

betoninių ir gelžbetoninių gaminių projektavimas ir
gamyba. Asfaltbetonio, skaldos ir mastikos,

mastikos,
poringojo ir minkštojo asfalto, šalto asfalto mišinių,

šlamo dangos mišinių projektavimas ir gamyba.
Bituminės emulsijos, polimerais modifikuoto

bitumo,
kelių bitumo projektavimas ir gamyba. Šlamo

dangos,
paviršiaus apdaro ir įtempius absorbuojančios

membranos sluoksnio įrengimas.
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https://e-cer.bureauveritas.com/SJ6YEVZIP86AFBKB8OUDEPKNJCNXPNWA5JDZPQ38FQQD8ENGHPYWIJGJ28HWU7XOBMQ0F9JT1GFIBSBFX5ZM3DJPBWUIVGBAAHNRQERLNMOZ9VZ6ULLKAN4AQ46W4WZ9GZ
https://e-cer.bureauveritas.com/SJ6YEVZIP86AFBKB8OUDEPKNJCNXPNWA5JDZPQ38FQQD8ENGHPYWIJGJ28HWU7XOBMQ0F9JT1GFIBSBFX5ZM3DJPBWUIVGBAAHNRQERLNMOZ9VZ6ULLKAN4AQ46W4WZ9GZ
https://e-cer.bureauveritas.com/SJ6YEVZIP86AFBKB8OUDEPKNJCNXPNWA5JDZPQ38FQQD8ENGHPYWIJGJ28HWU7XOBMQ0F9JT1GFIBSBFX5ZM3DJPBWUIVGBAAHNRQERLNMOZ9VZ6ULLKAN4AQ46W4WZ9GZ
https://e-cer.bureauveritas.com/SJ6YEVZIP86AFBKB8OUDEPKNJCNXPNWA5JDZPQ38FQQD8ENGHPYWIJGJ28HWU7XOBMQ0F9JT1GFIBSBFX5ZM3DJPBWUIVGBAAHNRQERLNMOZ9VZ6ULLKAN4AQ46W4WZ9GZ
https://e-cer.bureauveritas.com/SJ6YEVZIP86AFBKB8OUDEPKNJCNXPNWA5JDZPQ38FQQD8ENGHPYWIJGJ28HWU7XOBMQ0F9JT1GFIBSBFX5ZM3DJPBWUIVGBAAHNRQERLNMOZ9VZ6ULLKAN4AQ46W4WZ9GZ
https://e-cer.bureauveritas.com/SJ6YEVZIP86AFBKB8OUDEPKNJCNXPNWA5JDZPQ38FQQD8ENGHPYWIJGJ28HWU7XOBMQ0F9JT1GFIBSBFX5ZM3DJPBWUIVGBAAHNRQERLNMOZ9VZ6ULLKAN4AQ46W4WZ9GZ
https://e-cer.bureauveritas.com/SJ6YEVZIP86AFBKB8OUDEPKNJCNXPNWA5JDZPQ38FQQD8ENGHPYWIJGJ28HWU7XOBMQ0F9JT1GFIBSBFX5ZM3DJPBWUIVGBAAHNRQERLNMOZ9VZ6ULLKAN4AQ46W4WZ9GZ
https://e-cer.bureauveritas.com/SJ6YEVZIP86AFBKB8OUDEPKNJCNXPNWA5JDZPQ38FQQD8ENGHPYWIJGJ28HWU7XOBMQ0F9JT1GFIBSBFX5ZM3DJPBWUIVGBAAHNRQERLNMOZ9VZ6ULLKAN4AQ46W4WZ9GZ
https://e-cer.bureauveritas.com/SJ6YEVZIP86AFBKB8OUDEPKNJCNXPNWA5JDZPQ38FQQD8ENGHPYWIJGJ28HWU7XOBMQ0F9JT1GFIBSBFX5ZM3DJPBWUIVGBAAHNRQERLNMOZ9VZ6ULLKAN4AQ46W4WZ9GZ
https://e-cer.bureauveritas.com/SJ6YEVZIP86AFBKB8OUDEPKNJCNXPNWA5JDZPQ38FQQD8ENGHPYWIJGJ28HWU7XOBMQ0F9JT1GFIBSBFX5ZM3DJPBWUIVGBAAHNRQERLNMOZ9VZ6ULLKAN4AQ46W4WZ9GZ
https://e-cer.bureauveritas.com/SJ6YEVZIP86AFBKB8OUDEPKNJCNXPNWA5JDZPQ38FQQD8ENGHPYWIJGJ28HWU7XOBMQ0F9JT1GFIBSBFX5ZM3DJPBWUIVGBAAHNRQERLNMOZ9VZ6ULLKAN4AQ46W4WZ9GZ
https://e-cer.bureauveritas.com/SJ6YEVZIP86AFBKB8OUDEPKNJCNXPNWA5JDZPQ38FQQD8ENGHPYWIJGJ28HWU7XOBMQ0F9JT1GFIBSBFX5ZM3DJPBWUIVGBAAHNRQERLNMOZ9VZ6ULLKAN4AQ46W4WZ9GZ
https://e-cer.bureauveritas.com/SJ6YEVZIP86AFBKB8OUDEPKNJCNXPNWA5JDZPQ38FQQD8ENGHPYWIJGJ28HWU7XOBMQ0F9JT1GFIBSBFX5ZM3DJPBWUIVGBAAHNRQERLNMOZ9VZ6ULLKAN4AQ46W4WZ9GZ
https://e-cer.bureauveritas.com/SJ6YEVZIP86AFBKB8OUDEPKNJCNXPNWA5JDZPQ38FQQD8ENGHPYWIJGJ28HWU7XOBMQ0F9JT1GFIBSBFX5ZM3DJPBWUIVGBAAHNRQERLNMOZ9VZ6ULLKAN4AQ46W4WZ9GZ


Išdavimo data:Versija:Sertifikato numeris:

Sertifikavimo įstaigos adresas: UAB „Bureau Veritas Lit“, Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius

LT005452

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato sritį ir galiojimą bei apie vadybos sistemos
reikalavimų taikymą, prašom skambinti: +370 5 233 79 75

2022-05-112

Sertifikavimo sritis

LST ISO 45001:2018 / ISO 45001:2018

AB „HISK“

Padalinio pavadinimas
ir(arba) adresas

Padalinio adresas Padalinio sertifikavimo sritis

AB „HISK“ Tiekimo g. 14, LT-35289 Panevėžys

Keliams,
skridimo aikštėms ir kitoms eismo zonoms
naudojamų bituminių mišinių ir paviršiaus

apdorojimo sluoksnio mineralinių medžiagų
gamyba. Betono užpildų, nesurištųjų mišinių,
kelių mineralinės medžiagos nesurištiems ir
hidrauliškai surištiems mišiniams gamyba.
Betono mišinių projektavimas ir gamyba,

betoninių ir gelžbetoninių gaminių
projektavimas ir gamyba. Asfaltbetonio,

skaldos ir mastikos, mastikos,
poringojo ir minkštojo asfalto, šalto asfalto

mišinių,
šlamo dangos mišinių projektavimas ir

gamyba. Bituminės emulsijos, polimerais
modifikuoto bitumo,

kelių bitumo projektavimas ir gamyba.

AB „HISK“ Kuršių g. 2F, LT-03153 Vilnius
Ypatingųjų,

neypatingųjų ir nesudėtingųjų statinių
projektavimas ir statyba

AB „HISK“ Pakruojo km., LT-83001 Pakruojo raj.
Asfaltbetonio, skaldos ir mastikos,

mastikos, poringojo ir minkštojo asfalto,
šalto asfalto mišinių gamyba
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https://e-cer.bureauveritas.com/SJ6YEVZIP86AFBKB8OUDEPKNJCNXPNWA5JDZPQ38FQQD8ENGHPYWIJGJ28HWU7XOBMQ0F9JT1GFIBSBFX5ZM3DJPBWUIVGBAAHNRQERLNMOZ9VZ6ULLKAN4AQ46W4WZ9GZ
https://e-cer.bureauveritas.com/SJ6YEVZIP86AFBKB8OUDEPKNJCNXPNWA5JDZPQ38FQQD8ENGHPYWIJGJ28HWU7XOBMQ0F9JT1GFIBSBFX5ZM3DJPBWUIVGBAAHNRQERLNMOZ9VZ6ULLKAN4AQ46W4WZ9GZ
https://e-cer.bureauveritas.com/SJ6YEVZIP86AFBKB8OUDEPKNJCNXPNWA5JDZPQ38FQQD8ENGHPYWIJGJ28HWU7XOBMQ0F9JT1GFIBSBFX5ZM3DJPBWUIVGBAAHNRQERLNMOZ9VZ6ULLKAN4AQ46W4WZ9GZ
https://e-cer.bureauveritas.com/SJ6YEVZIP86AFBKB8OUDEPKNJCNXPNWA5JDZPQ38FQQD8ENGHPYWIJGJ28HWU7XOBMQ0F9JT1GFIBSBFX5ZM3DJPBWUIVGBAAHNRQERLNMOZ9VZ6ULLKAN4AQ46W4WZ9GZ
https://e-cer.bureauveritas.com/SJ6YEVZIP86AFBKB8OUDEPKNJCNXPNWA5JDZPQ38FQQD8ENGHPYWIJGJ28HWU7XOBMQ0F9JT1GFIBSBFX5ZM3DJPBWUIVGBAAHNRQERLNMOZ9VZ6ULLKAN4AQ46W4WZ9GZ
https://e-cer.bureauveritas.com/SJ6YEVZIP86AFBKB8OUDEPKNJCNXPNWA5JDZPQ38FQQD8ENGHPYWIJGJ28HWU7XOBMQ0F9JT1GFIBSBFX5ZM3DJPBWUIVGBAAHNRQERLNMOZ9VZ6ULLKAN4AQ46W4WZ9GZ
https://e-cer.bureauveritas.com/SJ6YEVZIP86AFBKB8OUDEPKNJCNXPNWA5JDZPQ38FQQD8ENGHPYWIJGJ28HWU7XOBMQ0F9JT1GFIBSBFX5ZM3DJPBWUIVGBAAHNRQERLNMOZ9VZ6ULLKAN4AQ46W4WZ9GZ


Išdavimo data:Versija:Sertifikato numeris:

Sertifikavimo įstaigos adresas: UAB „Bureau Veritas Lit“, Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius

LT005452

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato sritį ir galiojimą bei apie vadybos sistemos
reikalavimų taikymą, prašom skambinti: +370 5 233 79 75

2022-05-112

Sertifikavimo sritis

LST ISO 45001:2018 / ISO 45001:2018

AB „HISK“

Padalinio pavadinimas
ir(arba) adresas

Padalinio adresas Padalinio sertifikavimo sritis

AB „HISK“
Partizanų g. 30, Kaniūkai, LT-30264 Ignalinos

raj.

Asfaltbetonio, skaldos ir mastikos,
mastikos, poringojo ir minkštojo asfalto,

šalto asfalto mišinių gamyba.
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https://e-cer.bureauveritas.com/SJ6YEVZIP86AFBKB8OUDEPKNJCNXPNWA5JDZPQ38FQQD8ENGHPYWIJGJ28HWU7XOBMQ0F9JT1GFIBSBFX5ZM3DJPBWUIVGBAAHNRQERLNMOZ9VZ6ULLKAN4AQ46W4WZ9GZ
https://e-cer.bureauveritas.com/SJ6YEVZIP86AFBKB8OUDEPKNJCNXPNWA5JDZPQ38FQQD8ENGHPYWIJGJ28HWU7XOBMQ0F9JT1GFIBSBFX5ZM3DJPBWUIVGBAAHNRQERLNMOZ9VZ6ULLKAN4AQ46W4WZ9GZ
https://e-cer.bureauveritas.com/SJ6YEVZIP86AFBKB8OUDEPKNJCNXPNWA5JDZPQ38FQQD8ENGHPYWIJGJ28HWU7XOBMQ0F9JT1GFIBSBFX5ZM3DJPBWUIVGBAAHNRQERLNMOZ9VZ6ULLKAN4AQ46W4WZ9GZ
https://e-cer.bureauveritas.com/SJ6YEVZIP86AFBKB8OUDEPKNJCNXPNWA5JDZPQ38FQQD8ENGHPYWIJGJ28HWU7XOBMQ0F9JT1GFIBSBFX5ZM3DJPBWUIVGBAAHNRQERLNMOZ9VZ6ULLKAN4AQ46W4WZ9GZ
https://e-cer.bureauveritas.com/SJ6YEVZIP86AFBKB8OUDEPKNJCNXPNWA5JDZPQ38FQQD8ENGHPYWIJGJ28HWU7XOBMQ0F9JT1GFIBSBFX5ZM3DJPBWUIVGBAAHNRQERLNMOZ9VZ6ULLKAN4AQ46W4WZ9GZ
https://e-cer.bureauveritas.com/SJ6YEVZIP86AFBKB8OUDEPKNJCNXPNWA5JDZPQ38FQQD8ENGHPYWIJGJ28HWU7XOBMQ0F9JT1GFIBSBFX5ZM3DJPBWUIVGBAAHNRQERLNMOZ9VZ6ULLKAN4AQ46W4WZ9GZ
https://e-cer.bureauveritas.com/SJ6YEVZIP86AFBKB8OUDEPKNJCNXPNWA5JDZPQ38FQQD8ENGHPYWIJGJ28HWU7XOBMQ0F9JT1GFIBSBFX5ZM3DJPBWUIVGBAAHNRQERLNMOZ9VZ6ULLKAN4AQ46W4WZ9GZ


Išdavimo data:Versija:Sertifikato numeris:

Sertifikavimo įstaigos adresas: UAB „Bureau Veritas Lit“, Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius

LT005452

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato sritį ir galiojimą bei apie vadybos sistemos
reikalavimų taikymą, prašom skambinti: +370 5 233 79 75

2022-05-112

Sertifikavimo sritis

LST ISO 45001:2018 / ISO 45001:2018

AB „HISK“

Padalinio pavadinimas
ir(arba) adresas

Padalinio adresas Padalinio sertifikavimo sritis

AB „HISK“ Žemaitės g. 2, LT-42164 Rokiškis

Ypatingųjų,
neypatingųjų ir nesudėtingųjų statinių statyba,

kultūros paveldo objektų tvarkyba. Statinių
grupės: negyvenamieji pastatai; inžineriniai

statiniai: susisiekimo komunikacijos,
inžineriniai tinklai,

hidrotechnikos statiniai,
kiti inžineriniai statiniai ir minėti statiniai,

esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje,

kultūros paveldo vietovėje. Statybos darbų
sritys: bendrieji statybos darbai,

specialieji statybos darbai: mechanikos
darbai,

elektrotechnikos darbai. 

Keliams,
skridimo aikštėms ir kitoms eismo zonoms
naudojamų bituminių mišinių ir paviršiaus

apdorojimo sluoksnio mineralinių medžiagų
gamyba. Betono užpildų, nesurištųjų mišinių,
kelių mineralinės medžiagos nesurištiems ir

hidrauliškai surištiems mišiniams
gamyba.Asfaltbetonio, skaldos ir mastikos,

mastikos,
poringojo ir minkštojo asfalto, šalto asfalto

mišinių,
šlamo dangos mišinių gamyba.
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https://e-cer.bureauveritas.com/SJ6YEVZIP86AFBKB8OUDEPKNJCNXPNWA5JDZPQ38FQQD8ENGHPYWIJGJ28HWU7XOBMQ0F9JT1GFIBSBFX5ZM3DJPBWUIVGBAAHNRQERLNMOZ9VZ6ULLKAN4AQ46W4WZ9GZ
https://e-cer.bureauveritas.com/SJ6YEVZIP86AFBKB8OUDEPKNJCNXPNWA5JDZPQ38FQQD8ENGHPYWIJGJ28HWU7XOBMQ0F9JT1GFIBSBFX5ZM3DJPBWUIVGBAAHNRQERLNMOZ9VZ6ULLKAN4AQ46W4WZ9GZ
https://e-cer.bureauveritas.com/SJ6YEVZIP86AFBKB8OUDEPKNJCNXPNWA5JDZPQ38FQQD8ENGHPYWIJGJ28HWU7XOBMQ0F9JT1GFIBSBFX5ZM3DJPBWUIVGBAAHNRQERLNMOZ9VZ6ULLKAN4AQ46W4WZ9GZ
https://e-cer.bureauveritas.com/SJ6YEVZIP86AFBKB8OUDEPKNJCNXPNWA5JDZPQ38FQQD8ENGHPYWIJGJ28HWU7XOBMQ0F9JT1GFIBSBFX5ZM3DJPBWUIVGBAAHNRQERLNMOZ9VZ6ULLKAN4AQ46W4WZ9GZ
https://e-cer.bureauveritas.com/SJ6YEVZIP86AFBKB8OUDEPKNJCNXPNWA5JDZPQ38FQQD8ENGHPYWIJGJ28HWU7XOBMQ0F9JT1GFIBSBFX5ZM3DJPBWUIVGBAAHNRQERLNMOZ9VZ6ULLKAN4AQ46W4WZ9GZ
https://e-cer.bureauveritas.com/SJ6YEVZIP86AFBKB8OUDEPKNJCNXPNWA5JDZPQ38FQQD8ENGHPYWIJGJ28HWU7XOBMQ0F9JT1GFIBSBFX5ZM3DJPBWUIVGBAAHNRQERLNMOZ9VZ6ULLKAN4AQ46W4WZ9GZ
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