Příloha č.2s: Popis technické údržby
V souladu s Čl. II smlouvy bude Zhotovitelem zajišťováno následující:
a) předmětná činnost v rozsahu :
1. stálá pohotovost servisu k odstranění zjištěných závad dle článku IV bod 2b
2. odstranění zjištěných závad v dohodnutém termínu dle článku IV bod 2b
3. pravidelná technická prohlídka a údržba všech přístrojů dle přílohy 3s – 1 x ročně záříříjen, dle přílohy 3n 3x ročně v průběhu roku
4. zajištění náhradních dílů a spotřebního materiálu
b) informování o výkonu činnosti uvedené v bodu a) způsobem:

zápis do provozního deníku stanice s uvedením identifikace zařízení, obsahu a rozsahu
činnosti, podpisu pracovníka provádějícího činnost.

v případě servisního zásahu zápis do karty daného zařízení s uvedením dne a hodiny
provedení činnosti, obsahu a rozsahu činnosti, čísla servisního protokolu (pokud je zápis
proveden přímo na stanici) a podpisu pracovníka provádějícího činnost

pracovník Zhotovitele provádí zápis do provozního deníku stanice a do karty daného
zařízení okamžitě po ukončení prováděné činnosti.

odeslání e-mailové zprávy příslušnému vedoucímu regionálního pracoviště do 24 hodin
po ukončení prováděné činnosti nebo do 10,00 hod prvního pracovního dne následujícího
po provedení činnosti (víkendy, svátky). Zpráva (servisní protokol) bude obsahovat
identifikaci stanice, identifikaci zařízení, den nahlášení resp. provedení činnosti, obsah a
rozsah činnosti, jméno pracovníka provádějícího činnost a jeho kontaktní telefon pro
zpětné telefonické ověření či doplnění informací o provedené činnosti.

sepsání a předání servisního protokolu s vyznačenými zárukami pro vyměněné
komponenty a poznámkou, zda výměna byla/ nebyla provedena v záruce (komponenty
event. přístroje).
c) ostatní činnost podle požadavků objednavatele zastoupeného oprávněnou osobou po
oboustranném odsouhlasení. Oprávněnou osobou je, pro tento bod, vedoucí regionálního
pracoviště. Jeho pravomoci jsou:

požadovat mimořádné provedení činnosti uvedené v bodě a) na stanicích spadajících
územně do správy regionálního pracoviště

přijímat informace o výkonu činnosti dle bodu b) týkající se provedení činnosti uvedené
v bodě a) na stanicích spadajících územně do správy regionálního pracoviště
Seznam vedoucích z regionálních pracovišť včetně kontaktních informací je uveden v
Příloze č.6.
Obecně jsou kvalitativní podmínky oprav a pravidelné technické údržby dány dodržováním
podmínek stanovených výrobci zařízení
podmínek zadávací dokumentace.
příslušných zákonů,
platných vyhlášek, právních předpisů a norem

Opravy obsahují:
pro analyzátory plynů, prachoměry, kalibrační zařízení a zdroje nulového plynu:
opravy a výměny čerpadel
opravy a výměny pneumatické části zařízení
opravy a výměny elektronických částí zařízení
opravy zařízení v laboratoři Zhotovitele

Preventivní prohlídky zahrnují provádění těchto úkonů :
analyzátory plynů - stávající
demontáž, kontrolu a montáž čerpadla
demontáž a kontrolu pneumatické části
vyčištění filtrů ventilátorů čerpadel
vyčištění chladících žeber
kontrolu seřízení analyzátorů (bez nastavování)
kontrola funkce SPAN TEST (bez nastavování)
analyzátory plynů – nové
dle protokolů o pravidelné údržbě - příloha
kalibrační jednotky
CMK -kontrola funkce:
– nastavení, klávesnice, dálkového ovládání (RS232), elektrického a pneumatického
připojení
CMKT + kontrola těsnění čerpadla
NGR – výměna náplní:
- Activate Chacoal ET-E99-010
- Chemisorbant ET-E99-008
- Molekular Sieve ET-E99-009
Kompresor – kontrola funkce – výměna Maintence kit (NG-999-2106-HB-GC-010-K)
- výměna vstupního filtru
Rtuť
Vyčištění amalgátoru nulového vzduchu
Kontrola těsnosti
Výměna přepážky vakuové pumpy
Výměna rtuťové výbojky

