Technické zadání ŠKODA AUTO a.s.
Část I - 00 Struktura technického zadání
(Informace o struktuře a používaní technického zadání)
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Toto technické zadání je ve vlastnictví společnosti ŠKODA AUTO.
Obsahuje údaje, vědomosti, zkušenosti anebo informace o budoucích projektech anebo procesech, které zatím nejsou
všeobecně známé, a proto jsou přísně tajné ve smyslu obchodního anebo výrobního tajemství. Toto technické zadání
se poskytuje příjemcům výlučně pro účely vypracování této nabídky, resp. v případě přidělení zakázky k její realizaci. Toto
technické zadání se nesmí vcelku ani po částech přímo nebo nepřímo zpřístupňovat třetím osobám. Kopírovaní nebo změny
tohoto technického zadání jsou přípustné pouze za výslovného písemného souhlasu společnosti ŠKODA AUTO. Dodavatel se
zavazuje uzavřít se společností ŠKODA AUTO. Závazek mlčenlivosti, jeho vzor viz. níže.

Pokud zakázka nebude přidělená příjemci technického zadání, je povinen toto technické zadání bezodkladně vhodným
způsobem na vlastní zodpovědnost zničit.
V případě porušení této povinnosti ze strany příjemců si může společnost ŠKODA AUTO. uplatňovat nároky na náhradu
škody, jakož i nárok na smluvní pokutu, pokud byla sjednána.
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Historie změn
Stav

1.

Datum

Popis

1.0

01.10.2016

Nové znění

1.1
1.2
1.3

10.03.2017
10.09.2020
01.10.2021

Doplnění / změny v bodech 1., 1.2.,1.3.
Závazek mlčenlivosti
Doplnění v bodu 1.1 – část I-12 Zaškolení a kvalifikace

Struktura technického zadání

Technické zadání je sestavené podle jednotné koncernové struktury, která se obvykle skládá ze čtyř hlavních částí:
Krycí list technického zadání
Část I: Všeobecné informace
Část II: Zadání specifické podle technologie/výrobní oblasti
Část III: Zadání specifické pro projekt
Část IV: Související podklady/dokumenty
Krycí list technického zadání obsahuje všeobecné údaje, viz Příloha 1.
Části II a III mohou být dle uvážení (rozhodnutí) technického útvaru spojeny do jedné části. Pak se bude technické zadání
skládat pouze z části I – (Všeobecná část), části II (Technická část) a souvisejících podkladů/dokumentů.

1.1

Část I: Všeobecné informace

V Části I: Všeobecné informace jsou stanoveny základní právní a obchodní podmínky spolupráce mezi dodavatelem a
společností ŠKODA AUTO. Jejich obsah se vypracovává a odsouhlasuje na úrovni převyšující jednotlivé organizační
jednotky.
Část I se spravuje centrálně a skládá se z:
I-01
Všeobecné právní a obchodní podmínky
I-02/03 Průběh zakázky / Provedení dodávky
I-04
Bezpečnost práce
I-05
Ochrana životního prostředí
I-06
Dokumentace
I-07
FMEA
I-08
Ergonomie
I-09
Elektrické zařízení
I-10
Výrobní systém ŠA
I-12
Zaškolení a kvalifikace

1.2

Část II: Zadání specifické pro technologii (výrobní oblast/dílna)

V Části II: Zadání specifické pro technologii jsou uvedeny všechny standardní předpisy pro jednotlivé technologické skupiny,
resp. výrobní oblast. Tato část je nezávislá na projektu. Konkretizuje část I. Případné odchylky nebo doplňky zde popsané
mají přednost před částí I.
II-PZ
II-PW
II-KB
II-LA
II-MO
II-FT

Lisovací nářadí (Presswerkzeuge)
Lisovna (Presswerk)
Svařovna (Karosseriebau)
Lakovna (Lackirerei)
Montáž (Montage)
Fördertechnik (Dopravníky)
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1.3

Část III: Zadání specifické pro projekt (obstarávaný výkon/ předmět plnění)

Tato část obsahuje veškeré požadavky specifické pro projekt, např. kusovníky, termíny, zvláštní kontaktní osoby, údaje z
digitálního plánovacího systému (ProcessDesigner), další podmínky specifické pro danou technologii apod. Samostatné
dokumenty, které musí být použity, budou výslovně citovány a shrnuty v části IV jako Související podklady/dokumenty.
Konkretizuje část I. a II. Případné odchylky nebo doplňky zde popsané mají přednost před částí I. a II.

1.4

Část IV: Související podklady/dokumenty

Všechny relevantní související podklady/dokumenty jsou shrnuty v části IV a přiloženy k technickému zadání jako samostatné
dokumenty (směrnice, předpisy). Dokumenty samy o sobě jsou zpravidla na jednotlivých projektech nezávislé. V případě
potřeby mohou být vypracovány i samostatné dokumenty specifické pro projekt.

2.

Definice pojmů

Základní pojmy pro celou část I Technického zadání ŠKODA AUTO.
ITS

Interní technický standard

ČSN Česká státní norma
EN

Evropská norma

IEC

International Electrotechnical Commission

ES

Evropské Společenství

TPM Total Productive Maintenance
VDA Verband der Automobilindustrie – Svaz automobilového průmyslu
VNP Všeobecné nákupní podmínky
TZ

Technické zadání

KELH Koncernové technické zadání
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Příloha 1
Krycí list technického zadání

Příloha 1

Na krycím listě se uvádějí minimálně tyto údaje:

Technické zadání
Rozsah:

...........................

Projekt:

...........................

Projekt č.:

...........................

Místo:

...........................

Budova:

...........................

Vypracoval:

...........................

Oddělení:

...........................

Telefon:

...........................

Fax:

...........................

E-mail:

...........................

Stav:
Odevzdání nabídek:

.
.

. (datum)
. (datum)

Dané oddělení (plánování, výroba apod.).
Podpis vedoucího oddělení
Zkratka oddělení

(vedoucí oddělení)
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