
Znalecký ústav

VŠB — chlmická univerzita Ostrava

Fakulta materiálově technologická

17. listopadu 15

708 33 Ostrava - Poruba

Objednatel posudku: Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., IČ: 00534188

Se sídlem El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Mistek

Zast. ředitelem Ing. Stej skalem Tomášem MBA, LLM.

Věc: objednávka znaleckého posudku Ústavu VŠB — Technické univerzity Ostrava

Zdvořile žádám o vypracování znaleckého posudku Fakultou materiálově technologickou, u Technické
univerzity v Ostravě, z níže uvedeného důvodu.

VNcmocnici ve Frýdku-Místku p.o., byl postaven Pavilon chirurgických oborů zoperačního

programu ROP NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013.

Datum zahájení stavby 05/2013

Datum předání stavby 06/2015

Kolaudační souhlas: 10/2015

Zhotovitel: „Sdružení Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku — Místku, p.o.“

Vedouci člen sdruženi: HOCHTIEF CZ a. 3., IČ 466 78 468

Člen sdružení : TRANSKONTAKT—MEDICAL s.r.o. IČ 457 97 803

Záruka na dílo v délce 60ti měsíců od předání díla.

Na provedeném díle se v rámci běhu záruční doby vyskytla opakovaná vada, a to prosakování vody na

měděných rozvodech teplé užitkové vody, přičemž první projev vady byl zaznamenán dne 16.03.2020

v třetím NP, nad stropnicemi operačních sálů. Konkrétně se poprvé vada vyskytla v místnosti H309.

Další obdobná vada se projevila následně na dalších pěti místech, ve třetím, a druhém nadzemním

podlaží.

Vzhledem k tomu, že je nutné znát příčinu tohoto stavu, je potřebné vypracování odborného

znaleckého posudku ústavu, když lze předpokládat poměrně značné náklady na opravu díla.

Otázky k zodpovězení:

1) Stanovte, co je příčinou prosakujícího potrubí, určete, zda se jedná o vadu materiálu, či jinou

příčinu a v čem tato spočívá?

2) Odpovídá chemické složení použitých rozvodů technologickým normám pro dané použití?

3) Odpovídá tloušťka stěny trubek danému průměru a použití?

4) Proveďte analýzu vody v rozvodech TUV a vyjádřete se, zda a do jaké míry se tato může

podílet na současném stavu rozvodů TUV? .

5) Proveďte sondy v celé budově PCHO za účelem zjištění, zda stav rozvodů TUV je obdobný

jako v reklamovaných částech?

6) Jiná zjištění ústavu důležitá pro posouzení věci. , ""

Objednatel posudku souhlasí s přibráním konzultanta, pokud zadání znaleckého pcsudku překračuje

odbornost ústavu. V takovém případě nechť závěry konzultant-a jsou součástí znaleckého posudku, se
všemi případnými přílohami, výpočty, etc.



Před podáním znaleckého posudku Vás poučuji o významu znaleckého posudku z hlediska obecného

zájmu, 0 tom, že znalecký posudek je významným důkazním prostředkem, kdy veškerá zjištění znalce

musí být provedena úplně, správné a objektivně. V této souvislosti upozorňují na možné trestní

následky vědomě nepravdivého znaleckého posudku, který pokud by byl takto podán, naplňoval by

skutkovou podstatu přečinu, křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek podle § 346 zákona č.

40/2009 Sb. V platném znění. Znalecký posudek v závěru prosím opatřete znaleckou doložkou.

Znalecký ústav je vyloučen z výkonu funkce, jestliže lze mít pro jeho poměr k věci, účastníkům řízení,

nebo kjejím zástupcům pochybnost o jeho nepodjatosti. Jakmile se znalecký ústav dozví o

skutečnostech, pro které je vyloučen, je povinen neprodleně toto oznámit objednateli.

Dále prosíme o zaslání cenového předpokladu za realizaci posudku.

Náklady za vyhotovený ústavní znalecký posudek Vám budou uhrazeny bezodkladně poté, kdy budou

objednateli řádně vyúčtovány. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, a

poskytne mu též všechny potřebné podklady, které si znalecký ústav vyžádá, zejména potřebnou

projektovou dokumentaci.

Kontaktní osoba pro šetření na místě a zaslání cenového návrhu:

   

  
  

Ve Frýdku-Místku dne 1.6.2020

Za Nemocnici ve Frýdku-Míst „ „po

Ing. Tomáš Stejskal, MBA, LL ' .,3 Í



Od:

Odesláno: 23. září 2020 8:06

Komu:

Předmět: Re: certifikace výrobku

Ohledně částky za posudeÍŠÍIemnožství provedených vzorků a provedené práce Vámi uvedená částka

koresponduje s předem zaslanou cenovou kalkulací a věřím, že by neměl být problém sjejífakturací.

S pozdravem Kaňok

Dne 22.09.2020 v 13:12 _naosallal:

Potřebovali bychom provést vyúčtov5ní nákladů spojených s přípravou posudku. Po spočtení našich

nákladů a nákladů za poskytnuté služby (ZUOVA, VSCHT) činí celková částka 134 408 Kč bez DPH.

Před vystavením faktury bychom potřebovali ze strany zadavatele vyjádření, zda je tato částka pro

Vás akceptovatelné.

S pozdravem,

VSB-TU Ostrava


