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Mieczyslaw Molenda, jednatel společnosti
GASCONTROL, spol. s r.o. k ocenění uvedl: „Sku-
pina RWE je naším dlouhodobým a důležitým
obchodním partnerem. Jsme poctěni, že jsme
uspěli v tak náročných podmínkách a silném
konkurenčním prostředí. Ocenění si velmi váží-
me. Je pro nás důkazem, že naše dlouhodobé
snažení v oblasti kvality, ale i odborné vzdělá-
vání zaměstnanců, má smysl a může přinést
i stabilní konkurenční výhodu. Podmínky pro
podnikání a rozvoj firem nejsou v ČR zrovna pří-
znivé, a proto vnímáme toto ocenění také jako
motivaci do další práce, inovací a úsilí o zlep-
šování našich výrobků a služeb.“

Skupina RWE registruje více než 3 000 ak-
tivních dodavatelů, za dodávky služeb a zaříze-
ní vydá ročně téměř 6 miliard korun. Změna
přístupu skupiny ke kvalitě dodávek umožní
dodavatelům s vysokou kvalitou získat výhodu
oproti konkurenci. V konečném důsledku se
zvýhodnění pozitivně odrazí ve výnosech těch
dodavatelů, pro které je kvalita prioritou. „Do-
posud se hodnocení kvality dodávek promítalo

pouze do procesu schvalování dodavatelů, kteří
jsou vyzýváni k účasti ve výběrových řízeních.
Nyní budeme navíc kvalitu oceňovat, tj. roz-
hodli jsme se kvalitu zahrnout do hodnocení
nabídek ve výběrových řízeních. Jinými slovy,
kvalitní dodavatel může zvítězit ve výběrovém
řízení přesto, že jeho nabídková cena bude vyš-
ší než cena méně kvalitního konkurenta,“ uvádí
společnost RWE na svých webových stránkách.

GASCONTROL, společnost s r.o. se zamě-
řuje už od svého založení v r. 1992 na výrobu,
montáž a dodávky energetických, zejména ply-
nových zařízení. Poskytuje široké portfolio vý-
robků a hlavně služeb, od projektové dokumen-
tace až po realizaci technologií a následný se-
rvis. Stěžejními činnostmi firmy jsou regulace
a měření plynu, dodávky potrubních a techno-
logických systémů pro různá média. Společnost
se ve stále větší míře zabývá i dalšími energe-
tickými technologiemi, například na zvyšování
tlaku plynů. Má vlastní pracoviště zaměřené na
vědu a výzkum technologií a materiálů. Služby
vlastních laboratoří nabízí i zákazníkům.

Specialitou je uzavírání provozovaných potru-
bí pod plným tlakem bez nutností odstávky

Skupina pod mateřskou firmou GAS-
CONTROL se postupně rozšířila o další firmy,
které doplňují sortiment výrobků a služeb
tak, aby nabídka energetických technologií
pro zákazníky nejen v Česku, ale i v zahraničí
mohla být kompletní. Nabízí i speciální tech-
nologie, například jako jedna z mála firem
provádí uzavírání provozovaných potrubí pod
plným tlakem bez nutností odstávky nebo
omezení provozu pomocí speciální technolo-
gie T. D. Wiliamson. 

GASCONTROL není jen standardní mon-
tážní organizací, má i své vlastní produkty, jako
např. odorizační jednotky, CNG plnicí stanice,
filtry plynných látek, tepelné výměníky, potrub-
ní přechodové spoje HDPE/ocel, atd. Každý pro-
jekt vzniká podle specifického scénáře, každý
je šitý přímo na míru podmínkám a přáním kli-
enta s ohledem na úspory energií a ohledupl-
nost k životnímu prostředí. 

(red)

GASCONTROL získal ocenění Top dodavatel 
globální skupiny RWE
V návaznosti na úspěšný první ročník Dne dodavatelů společnosti RWE v České republice proběhl letos v březnu druhý ročník.
Plynárenská společnost na setkání s dodavateli ocenila ty nejlepší za rok 2014. Vítězem v kategorii Výstavby sítí se stala společnost
GASCONTROL z Horní Suché. Získala zároveň titul Strategický partner roku. Rozhodujícím kritériem při výběru dodavatelů byla
dlouhodobě kvalitní spolupráce, tedy nejen kvalita, ale také loajalita, respekt a dodržování BOZP. Samozřejmostí by mělo být, že danou
práci provádějí zaměstnanci s patřičnými dovednostmi, znalostmi a zdravotní způsobilostí.  

Snímek z montáže plynového potrubí v Žukově (Moravskoslezský kraj)
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