NABÍDKA

Zákazník/Poptávající

Bytové družstvo Žižkov II/1251

Adresa

Žižkov II 1251, 580 01 Havlíčkův Brod

Tel.

+420 608 366 886

Kontaktní osoba

paní Eva Krpálková

E-mail

daone@seznam.cz

Nabídka č. N11273
Vážená paní Krpálková,

na základě vaší poptávky Vám předkládáme nabídku na instalaci nového výtahu včetně
stavebních prací a šachty v bytovém domě na adrese Žižkov II 1251, 580 01 Havlíčkův Brod
Součástí nabídky dodávka a montáž zcela nových a moderních výtahů včetně šachty. Samozřejmostí je
dodání technické dokumentace výtahu včetně všech předepsaných zkoušek a certifikátů.
Cena obsahuje kompletní vyřízení žádosti o dotace, včetně projektové dokumentace, technické
dokumentace, požární zprávy i vyřízení stavebního povolení.
Součástí nabídky není nájezdová plošina pro bezbariérový přístup do domu.
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1. Obchodně technická specifikace výtahu
Investor (zákazník dle SOD)
Stavba:
Kontaktní osoba objednatele:
Výtah splňuje:

Základní data výtahu
1.Typ výtahu
Evakuační
Invalidní vyhl.398/2009 Sb.
2. Užití výtahu
3. Třída výtahu dle ČSN ISO 41901,2,3
+ počet uvažovaných cyklů za den
Počet startů
Závazná projektová dokumentace
4.Nosnost/osoby
5.Rychlost
6.Zdvih
7.Počet stanic/nástupišť
8.Označení stanic
9.Výchozí stanice
10.Kabina š. x h. x v.
11a Provedení kabiny
11b Podlaha
11c Stěny
Zrcadlo
Madlo
Ostatní
11d Strop
11e další výbava kabiny
Dveře kabina/nástupiště
12 .Kabinové dveře + provedení
Okno v kabinových dveří BUS
13.Šachetní dveře + provedení
Ovladačová kombinace

Bytové družstvo Žižkov II/1251
Žižkov II 1251, 580 01 Havlíčkův Brod
paní Eva Krpálková, +420 608 366 886, daone@seznam.cz
Jedná se o nový výtah do stávající budovy.
Výtah splňuje požadavky zákona č. 90/2016Sb a nařízení vlády
č.122/2016Sb. Výtah je konstruován dle ČSN EN 81-20, EN 81-50 a EN
81-21. Eventuální neshody s normou jsou kryty certifikací
Oznámených subjektů technického dozoru EU. Vzhledem k instalaci do
stávající budovy mohou některé neshody přetrvávat – u těchto bude
vyhodnoceno a minimalizováno riziko. Konkrétní rozměrové a
technické řešení bude určeno Dispozičním výkresem výtahu a
Technickou zprávou, které budou předloženy objednateli ke schválení.
TOV BS 450 H2600
NE
NE
Doprava osob v bytovém domě
Třída I. – výtah určený pro dopravu osob
200 cyklů za den ( běžný bytový dům, panelový do 10st.)
Je uvažováno se strojem určeným pro 120 startů za hodinu při 40%
pracovním cyklu.
ANO při projektování výtahu je nutné se řídit stavebním projektem
včetně PBŘ a závazných stanovisek
450 kg
1 m/s
Cca 11,2 m
5/5
1, 2, 3, 4, 5
1
800 x 1600 x 2100mm
Neprůchozí
Protiskluzová krytina ALTRO dle výběru ze vzorníku.
Komaxit RAL dle výběru ze vzorníku
ANO
ANO – hranaté nerez
Okopový plech v provedení nerez brus SB 240
LED osvětlení bodovky
Telefon, nouzové osvětlení, ovladač v kabině nerez ANTIVANDAL
GEMENEK, hlášení přetížení, digitální ukazatel polohy kabiny, tlačítka
stanic, tlačítko rychlého otevření dveří
Automatické BUS dveře 800/2000 mm v provedení nerez s okénkem
ANO
Ruční jednokřídlé dveře 800/2000 mm v provedení komaxit RAL dle
výběru, bez PO

14.Ovl. kombinace ve stanicích
15.Řízení
16.Pohon
16a Hlavní vypínač
16b Přípojka
17 Strojovna
17a Hasicí přístroj
17a Osvětlení strojovny
17b Stavební práce
17c Dveře strojovny
17d Vstup – poklop, žebřík
18 Šachta
18a Opláštění šachty
18b Zábradlí
18c Schodnice
18d Hlava
18e Prohlubeň
18f Vstup do prohlubně
18g Osvětlení šachty
19. Prostředí
20.Vodítka kabiny
21. Vodítka + Protiváha
22.Díly šachty
23.Ostatní

Ovladač na nástupišti provedení ANTIVANDAL GEMENEK, směrová a
polohová signalizace
Mikroprocesorové
Elektrický bezpřevodový frekvenčně řízený se sjezdem
ANO
Nová
V horní stanici vedle šachty
Na zábradlí v horní stanici pod strojovnou bude použito mléčné
bezpečnostní sklo
NE – zajistí objednatel
200 lx
ANO viz rozpis níže
--ANO
1200 x 2050 mm ( rozměr ve schodišti )
OK, bezpečnostní sklo čiré bez PO
Nové
Stávající
2 600 mm
min. 1100 mm
Nový - žebříkem
Nové
Strojovna a šachta prostředí normální dle ČSN EN 332000-551,odst.2.TAB 51A (požadovaná teplota 5-400C)
Nová
Nová
RAL dle výběru

Šachta:
Technické parametry : rozměr ve schodišti – 1200 x 2050 mm
výška šachty – cca 18,05 m
neprůchozí ( 5 nástupišť )
umístění - interiér
Cena obsahuje :
- projektovou dokumentaci zohledňující stavební dispozice a technické parametry daného typu výtahu
- konstrukce bude navržena na základě námi zpracovaného statického výpočtu
- dodávka a montáž šroubované konstrukce včetně přípravy pro kotvení šachetních dveří výtahu a vodítek výtahu
- konstrukce kotvená na úrovni základu, v místě podest, schodnic a v hlavě šachty pomocí chemických kotev HILTI
( kluzné kotvení )
- povrchová úprava nátěrem syntetickou ochrannou barvou v odstínu dle RAL dle výběru ( min. tloušťka nátěru
100 μm )
- opláštění konstrukce sklo dle nabídkové ceny
- veškeré opláštění je bez požární odolnost

Pozn. OTS – obchodně technická specifikace je pouze orientační, před zahájením výroby bude
zákazníkovi předána ke kontrole a odsouhlasení dispozice skutečného provedení a technické specifikace
výtahu.

2. Cena za dílo
Popis výtahu
Cena za 1 ks výtahu TOV BS 450 H2600 5 st. a šachta sklo bez DPH
Přeložení kanalizace/hydrantu/vody bez DPH
Projektová dokumentace, včetně vyřízení žádosti o dotace a
stavebního povolení bez DPH
Celkem za 1 ks výtahu TOV 450 H2600 5 st. bez DPH
DPH 15%
Celkem včetně DPH
DPH bude účtováno dle platné legislativy v době realizace díla.

Cena v Kč
1 356 000,00 Kč
34 000,00 Kč
60 000,00 Kč
1 450 000,00 Kč
217 500,00 Kč
1 667 500,00 Kč

3. Dodací podmínky
Cenová nabídka zahrnuje (zajistí zhotovitel):
 Zpracování projektové dokumentace výtahu.
 Dokumentace pro stavební povolení.
 Výrobu výtahu, šachty a dodávku na staveniště.
 Montáž výtahu a šachty.
 Odzkoušení a předání výtahu objednateli včetně všech dokumentů, zkoušek a revizí
 Obousměrné dorozumívací zařízení.
 Přívod el. energie k rozvaděči, včetně platné revize.
 Montážní lešení
 Demontáž stávajícího zábradlí.
 Dodávka a montáž nového zábradlí.
 Přeložení hydrantů.
 Stavební práce a stavební připravenost viz rozpis níže.
 Vyřízení žádosti o dotace a vyřízení stavebního povolení
 Přemístění dveří pro přístup do prostoru pod schodištěm a oprava ohrazení po přemístění dveří
STAVEBNÍ PRÁCE:
Rozvaděč
 příprava pro instalaci rozvaděče v nejvyšším patře ( dotažení el. přívodu do místa rozvaděče ).
Šachta
 vyhotovení prohlubně šachty s dostatečnou únosností ( min. 1100 mm ), napojení izolace na
izolaci domu, přeložení odpadů z domu a začištění po montáži výtahu.
 bezprašný nátěr dna prohlubně
 Přeložka hydrantu.
Nástupiště
 začištění čelní stěny po osazení dveří
 napojení podlahy k prahům šachetních dveří – linoleum, dlažba atd.
 Po dokončení prohlubně bude ve spodní stanici kompletně vyměněná dlažba. Nová dlažba
s vyrovnání podlahy bude také v protilehlé nástupní stanici.
Cenová nabídka nezahrnuje (zajistí objednatel):
 Prostor pro provádění pomocných a montážních prací s el. přípojkou
 Osvětlení nástupišť 50 luxů.

 Pokud v domě chybí 3 x 400V vyřídí zhotovitel žádost o 3F elektroměr na základě plné moci
objednatele, ale poplatek EONu hradí zhotovitel.

4. Záruka
Zhotovitel poskytuje na dílo základní záruku v délce 36 měsíců, která začíná běžet dnem řádného
protokolárního přádání díla objednateli.
Záruka se nevztahuje:
 Na přirozené opotřebení, na vady vzniklé přetěžováním zařízení, neodborným zacházením nebo
nepovolenými úpravami. Na vady vzniklé vnějšími vlivy a nedostatečnou údržbou.

5. Termíny a harmonogram prací – návrh
 Dodávka materiálu a zahájení prací je min. 16 týdnů od podpisu Smlouvy o Dílo.
 Montáž zařízení je dle dohody.

6. Platební podmínky






30% po podpisu smlouvy o dílo.
50% po dodávce materiálu na stavbu
20% po dokončení díla a předání výtahu.
Splatnost faktur 21 dní.
Ohledně platebních podmínek lze jednat.

7. Servis
24 hodinový NONSTOP servis ze servisního střediska v Jihlavě
Navržený rozsah placeného servisu, včetně dopravy v záruční a pozáruční době.
Naše firma nabízí kompletní servis výtahů:
 zajištění inspekčních prohlídek výtahů
 odborné zkoušky výtahů dle ČSN 27 4002
 odborné prohlídky výtahů dle ČSN 27 4002
 pravidelnou preventivní údržbu výtahů vč. mazání a čistění
 provozní prohlídky výtahů - dozorce
 opravy výtahů
 zajištěný nepřetržitý provoz 24 hodin denně (vyproštění, havárie, opravy atd.)
 záruční i pozáruční servis
 disponujeme hustou servisní sítí středisek

8. Závěr
Platnost nabídky činí 30 kalendářních dnů.
Děkujeme za důvěru a těšíme se na případnou další spolupráci.

Připravil: Jan Havel
Obchodní zástupce střediska Jihlava Elsa
Datum: 16.7.2021
Kontakt: +420 732 801 592
E-mail: havelst@vytahy-vanerka.cz
www.vytahy-vanerka.cz

