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Číslo objednávky: 0301273-17

Čj.: con 85034/17/0100

Datum vystavení: 4.7.2017

 

Vyřizuje: lng. Vít Sopko

Telefon:

Email: sopko©coi.cz

Identifikační údaje odběratele: identifikační údaje dodavatele:
  

VŠB — Technická univerzita Ostrava—
Ceská republika — Ceska obchodní inspekce Poruba, Výzkumné energetické centrum

  

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava
 

IČ: 00020869 IČ 61989100
 

    Subjekt je plátcem DPH
 

Tato objednavka nahrazuje smlouvu.

Objednávka je vystavena na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na služby.

Laboratorní testování vzorků výrobků — kotel Attack, kotel Benekov

NlPEZ: 71632000—7 Technické testování

Podrobná specifikace předmětu plnění: „

Provedení akreditovaných laboratorních zkoušek u výrobků odebraných v tržní siti CR, a sice:

1. vzorek č. 2199__S kotel ATTACK FD AUTOMAT 25

2. vzorek č. 2247_S kotel CosmoTHERM U 26

v rozsahu: „

l) Stanovení teplot povrchu kotle dle čl. 5.12 normy CSN EN 303—5L

ll) Stanovení účinnosti kotle dle relevantních čl. 5.7 až 5.10 normy CSN EN 303—5,

lil) Stanovení hodnot emisi dle relevantních čl. 5.7 až 5.10 normy ČSN EN 303-5,

1. Kotel ATTACK FD AUTOMAT 25 bude zkoušen na:

— b — hnědé uhlí Ořech 2 (100% jmenovitého výkonu, 30 % jmenovitého výkonu)

2„ Kotel CosmoTHERM U 26 bude zkoušen na

- b — hnědé uhlí Ořech 2 (100% jmenovitého výkonu, 30 % jmenovitého výkonu)

— C - dřevní pelety (v návodu výrobce uvádí dřevní pelety C1) (Pelety musí splňovat požadavky

normy ČSN EN ISO 17225—2 Tuhá biopaliva — Specifikace a třídy paliv — Část 2: Třiděné dřevní

pelety) (100% jmenovitého výkonu, 30 % jmenovitého výkonu)

Dodavatel zrealizuje požadované zkoušky ve výše uvedeném rozsahu a vyhotoví:

- protokol z akreditovaného měření sledovaných parametrů (v listinné podobě v českém jazyce

s barevnou fotodokumentaci pro každý vzorek zvlášť),

— „Zprávu Výzkumného energetického centra“ (neakreditovanou), která vyhodnotí zjištěné

parametry (z akreditovaného protokolu) a parametry požadované ČSN EN 303—5 (v listinné

podobě v českém jazyce pro každý vzorek zvlášť).

Dodavatel zajistí převzetí a dopravu kotlů z Inspektorátu ČOI pro Moravskoslezský a
Olomoucký kraj, Provozní 5491/1, 722 00 Ostrava-Třebovice na zkušebnu a zpět.

Dodavatel zajistí provedeni instalace a uvedení do provozu odbornou firmou dle návodu
výrobce. Odborná firma provede nastavení pro testovaná paliva (ta co budou použita při
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následných spalovacích zkouškách) a dále vystaví potvrzení o vykonaných úkonech. Odborná

firma kotel vybalí a poprvé v něm zapálí palivo (první zápal),

Cenové, dodací a obchodní podmínky:

Celková cena za požadované akreditované zkoušky a vyhotovení protokolů o zkoušce činí

295.500,00 Kč bez 21 % DPH, resp. 357.555,00 Kč včetně 21 % DPH. Konečná cena uvedená

v nabídce dodavatele bude cenou konečnou a nepřekročitelnou.

Termín předání vzorku:

Vzorky k laboratorním zkouškám budou po vzájemné dohodě převzaty dodavatelem z adresy

objednatele z lnspektorátu ČOI pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj, Provozní 5491/1, 722

00 Ostrava-Třebovice, Česká republika.

Termín předání díla:

Dodavatel se zavazuje vykonat zkoušky a předat protokoly (do místa předání plnění)

o vykonaných zkouškách odběrateli (zadavateli) nejpozději do 60 pracovních dnů ode dne

převzetí vzorků dodavatelem. Zadavatel požaduje navrácení posuzovaných vzorků společně

s plněním této veřejné zakázky (do místa lnspektorátu ČOl pro Moravskoslezský a Olomoucký

kraj, Provozní 5491/1, 722 OO Ostrava-Třebovice, Česká republika). V případě úplného zničení

vzorků požaduje potvrzení o této skutečnosti.

Místo předání plnění: „ ,

Místem předání plnění je sídlo odběratele — Ceská obchodní inspekce, Ustřední inspektorát,

Štěpánská 15 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba:

lng. Michal Kříž, vedoucí oddělení techniky OMPK, Česká obchodní inspekce — ústřední

inspektorát; telefon:

Podmínky plnění:

Dodavatel odpovídá za rozsah a správnost provedených zkoušek specifikovaných vtéto

objednávce s vynaložením svých nejlepších odborných znalostí a schopností, s důrazem na

ochranu zájmů smluvních stran. Veškeré náhrady, včetně případné náhrady škody a/nebo

smluvní pokuty, budou uhrazeny nejpozději do 21 dnů ode dne vystavení faktury odběratelem.

Obchodní podmínky:

Odběratel neposkytuje žádné zálohy. Splatnost faktury je bezhotovostně 21 dnů ode dne

dodání, resp. převzetí plnění bez výhrad. V případě nedodržení termínu pro dodání, překročení

lhůty pro vyřízení reklamace či opožděné platby smluvní pokuty se dodavatel zavazuje uhradit

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny objednávky za každý i započatý den prodlení.

Případné reklamace uplatněné odběratelem musí být předem vyřízeny, nejpozději do 30

kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění. Reklamace, včetně posouzení vady, nesmí být

žádným způsobem zpoplatněna. Veškeré náklady na uplatnění, včetně vyřízení, budou na vrub

nákladů dodavatele.
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Objednávku prosím potvrďte a vraťte objednateli. Objednávku lze potvrdit e-mailovou

zprávou Ing. Josefovi Hrubému na e-mail: johruby@coi.cz nebo potvrzeni zaslat datovou

schránkou pppř. v listinné podobě na adresu: Ceská obchodní inspekce, ústřední

inspektorát, Stěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 k rukám lng. Josefa Hrubého. V případě,

že dodavatel nedoručí potvrzení objednávky do 5 pracovních dnů od jejího doručení, je

objednatel oprávněn vzít objednávku zpět, a to bez nároku dodavatele na náhradu škody.

Dodavatel uděluje souhlas se zveřejněním této objednávky včetně souvisejících příloh a údajů

v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb.

Objednatel vylučuje přijetí objednávky sdodatkem nebo odchylkou, a to i v případě, že

podstatně nemění podmínky objednávky. Projev vůle, který obsahuje dodatky, výhrady,

omezení nebo jiné změny, bude proto objednatelem považován za odmítnutí objednávky.

Objednatel bere na vědomí, že tato objednávka nabude účinnosti až okamžikem jejího

zveřejnění v registru smluv ve smyslu ust. zák. č. 340/2015 Sb.

MW
ředitel

odboru metodiky a podpory kontroly
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