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Pro potřeby UNI RPA, s.r.o. je požadováno dodávat jako specifickou součást technické dokumentace
výrobních zařízení seznamy jejich náhradní dílů ( dále jen ND ) s definovanými popisnými daty.
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Požadavky na data

1.

Seznamy ND musí obsahovat data ve struktuře definované přílohou 350_5_seznam_nd této metodiky.
Obsažené informace jsou rozděleny do těchto základních skupin :
a) Identifikační údaje ND :


Kód materiálové skupiny



Kód kategorie materiálu CCT



Krátký text CZ ( nebo ENG )



Jmenovitá velikost



Rozměr



Název výrobce



Číslo dílu výrobce (katalogové číslo)



Počet kusů ND instalovaných na zařízení

b) Identifikační údaje stroje obsahujícího dané ND :


Technologické označení stroje (zařízení)



Výrobní číslo stroje (zařízení)



Typové číslo - kód stroje (zařízení)



Výrobce stroje (zařízení)

c) Identifikační údaje dokumentace ND


Číslo výkresové sestavy



Číslo výkresové pozice



Číslo výkresu výrobce



Číslo dokumentu s technickými daty ND

Vystvětlení významu jednotlivých položek je uveden popiscích datových polí přílohy seznam_nd.
Tato metodika neřeší požadavky na technické informace vztažené k ND v souvislosti s jejich evidencí
v systému SAP, tyto požadavky jsou uvedeny v potřebném detailu v Nařízení TŘ - Metodika pro založení
kmenových záznamů a popis materiálů ERSA.

UNIPETROL RPA, s.r.o.
Metodika S350/5

Strana 3/3
Požadavky na seznamy a popisná data náhradních dílů

Vydání 1
Změna 0

Požadavky provedení seznamu

2.

Seznam je nutné dotat v tištěné i elektronické podobě. V elektronické podobě je požadováno dvojí
provedení:


needitovatelný soubor formátu *.pdf



editovatelný soubor ve formátu *.xls

Tištěná dokumentace:


je standardně dodávána v potřebném počtu paré dle následujícího schématu:
o

1 x Ústřední technický archiv ( dále jen ÚTA )

o

1x udržovatel zařízení ( pro profese strojní, elektro, MaR) ,

o

1x Sekce řízení skladového hospodářství UNI RPA

Elektronická dokumentace:


je předávána v 1 paré na datovém médiu (CD, DVD, Blue-Ray),



paré obsahuje pouze jedinečné soubory dokumentů (bez duplicitních názvů souborů stejného
datového formátu),

Od externího dodavatele dokumentaci přejímá:


v případě dokumentace spojené s realizací investičních projektů ÚTA,



v případě dokumentace spojené s realizací údržby příslušný odborný útvar údržby,



v ostatních případech ji přejímá zadávající útvar, který je uveden v souvisejícím smluvním
dokumentu.

Pokud není dokumentace předána přímo ÚTA, zajistí přejímající útvar předání 1 paré tištěné verze
dokumentace a 1 paré elektronické verze dokumentace útvaru ÚTA.

3.

Poznámky

Vzhledem k různorodosti projektů představují zde uvedená pravidla minimální požadavek jak dokumentaci
ND pro UNI RPA zpracovávat. V případě odchylek od těchto pravidel je nutné VŽDY tyto konzultovat
se Sekcí řízení skladového hospodářství UNI RPA.

