
 

Cenová nabídka č. 041/3/2021 

již od roku 1993 

 

 

1 
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CENOVÁ NABÍDKA NA DODÁVKU  

A  

MONTÁŽ OSOBNÍHO VÝTAHU AŽ DO 

450 kg 
 
 

 

Číslo nabídky: 

 

 

N/041/3/2021 

 
 

Datum nabídky: 

 

 

13.09.2021 

 

Adresa umístění výtahu: 

 

 

Žižkov II 1251, 580 01 Havlíčkův Brod 

 
 

Typ výtahu: 

 

 

KVN 450 kg / 5 osob 
 

 

Majitel výtahu: 

 

 

Bytové družstvo Žižkov II/1251  

 
 

Kontaktní osoby zákazníka 

(majitel výtahu, správce 

výtahu): 

 

 

 

paní Krpálková E. 

bytovedruzstvohb@seznam.cz 

 
 

Kontaktní osoba dodavatele 

(VÝTAHY KVADRO, s.r.o.) 

 

 

p. Žemlička Miloš - jednatel  

(608 849 307, zemlicka@vytahykvadro.cz) 
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Rozsah prací, technického řešení výtahu 
 
 
 

POPIS VÝTAHU  
 

 Typ:     trakční osobní výtah  

 Pohon:    bezpřevodový  ZIEHL-ABEGG (DE)-        

                                                         s frekvenčním měničem   

 Nosnost:    375 kg  

 Dopravní rychlost:   1,0 m/s      

 Zdvih:    cca 11300 mm 

 Počet stanic / nástupišť:  5 / 5 

 Lanování:    2:1 

 Příkon:     1,3 kW         

 Provedení výtahu:   se strojovnou - lanový výtah  

 
 

 Elektrická soustava:                        3 x 230 / 400V - 50 Hz 

 Napájecí soustava:                          3 NPE 50 Hz 400V / TN-S 

 

 

ŠACHTA 
 

 Rozměr šachty (š x h):  1250 x 2050 mm  

 Hloubka šachetní prohlubně: 800 mm   

 Výška nad posledním podlažím: 2660 mm  

 Provedení šachty:   ocelová, opláštěna ocelovými kazetami 
  

 

STROJOVNA 
 

 Umístění:    vedle výtahové šachty  

 Prostředí:    teplota ve strojovně v rozmezí teplot +5°C až  

     +40°C 
 

KABINA 
 

 Průchozí:    NE 

 Rozměr kabiny š x h x v:  810 x 1570 x 2100 mm 

 Stěny:    ocelová RAL 

 Čelní stěna:    průchozí 

 Strop:    lakovaný práškovou bílou barvou 

 Osvětlení:     LED 

 Podlaha:    Altro – dle výběru 

 Tlačítkový ovladač:   kazeta nerez brus 
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 Madlo:    ano – na boční stěně kabiny proti kabinovému  

      tablu 

 Doplňky:    okopové lišty – nerez, zrcadlo – ano nad  

      madlem horní polovina boční stěny 
 

 

KABINOVÉ DVEŘE – varianta I  
 

 Typ:     automatické jednostranné teleskopické 

 Rozměr:     700 mm x 2000 mm 

 Provedení:     dle vzorníku RAL 

 Celoplošná fotoclona:   ano 

   
 

KABINOVÉ DVEŘE – varianta II  
 

 Typ:     automatické BUS 

 Rozměr:     800 mm x 2000 mm 

 Provedení:     NEREZ s okénkem 

 Celoplošná fotoclona:   NE 

 

ŠACHETNÍ DVEŘE – varianta I    
 

 Typ:     automatické jednostranné teleskopické 

 Světlý rozměr dveří š x v:  700 mm x 2000 mm 

 Provedení křídel:   dle vzorníku RAL 

 Provedení rámu:   dle vzorníku RAL 

 Požární odolnost:   bez PO   

 

ŠACHETNÍ DVEŘE – varianta II    
 

 Typ:     ruční jednokřídlé prosklené 

 Světlý rozměr dveří š x v:  800 mm x 2000 mm 

 Provedení křídel:   dle vzorníku RAL 

 Provedení rámu:   dle vzorníku RAL 

 Požární odolnost:   bez PO   

 

ŘÍZENÍ A ELEKTRO VÝBAVA 
 

 Druh řízení:    mikroprocesorové tlačítkové (od Rozváděče  

o Vsetín) 

 Elektrovýbava:   vážící zařízení proti přetížení kabiny 

  revizní jízda, na střeše kabiny 

  STOP tlačítko v prohlubni šachty  

   

 

 Ovladače a ukazatele v kabině:      barevné gravírované logo výrobce   

   tlačítka volby stanic s potvrzením záznamu  

  označení stanic na panelu ovládání  0, 1, 2... 
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  digitální ukazatel polohy a směru jízdy 

  nouzové osvětlení 

  tlačítko alarm   

  tlačítko znovuotevření dveří 

  indikace přetížení   

  komunikátor s automatickou volbou telefonních 

  čísel  

  

 

 Ovladače ve stanicích:  provedení nerez 

   tlačítka volby stanic s potvrzením záznamu  

  označení stanic na ovladači  

   

 Umístění venkovních ovladačů: v zárubni dveří 
 

 

 

Cena za dodávku 1 ks výtahu bez DPH..……………….1.420.000,-  Kč bez DPH 15% 

                  DPH 15%............................213.000,- Kč 

                               Celková cena s DPH……...………... 1.633.000,- Kč 

        
 

 

SERVISNÍ ČINNOST PO MONTÁŽI JE VŽDY ZAJIŠTĚNA MÍSTNÍ PROVĚŘENOU 

VÝTAHOVOU FIRMOU  

Ve vašem případě může být firmou: VÝTAHY – elektro, spol. s r.o. Havlíčkův Brod 
  

 

Nabídková cena zahrnuje: 
 

1. Kompletní dodávku a montáž nových komponentů výtahu  

2. Dopravu jednotlivých dílů a komponent na místo montáže 

3. Kompletní dodávku a montáž výtahové šachty 

4. Bourací a zednické práce spojené s výtahovou prohlubní 

5. Kompletní elektroinstalaci včetně nového připojení strojovny výtahu a revize  

6. Demontáž původního zábradlí 

7. Montáž nového madla NEREZ po celém schodišti 

8. Upravení vstupu do domu (bezbariéry) 

9. Přípravu a vyřízení žádosti o dotaci včetně stavebního povolení    

10. Provedení předepsaných zkoušek, revizí 

11. Předání kompletní dokumentace 

12. Osvětlení nástupišť min. 50lx 

 
 

Nabídková cena nezahrnuje: 

 
1. Zajištění prostor pro provádění stavebních a montážních prací  
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Návrh platebního plánu: dle dohody             

 

Záruka:           60 měsíců    

   
             

 
 
 
 
 
 
          Miloš Žemlička-jednatel 
        VÝTAHY KVADRO, s.r.o. 
               tel.: 608849307 
         e-mail: zemlicka@vytahykvadro.cz 
 
 
 
 
 
 


