
 

Nabídka na kompletní výměnu el.instalace
výtahu a odstranění bezpečnostních rizik

pro

Společenství pro dům čp.85-91 Stavařov, 
 Pardubice

Objekt: Stavařov 85-89, Pardubice
IČ: 28825551
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Kontaktní osoba: pan Jaromír Topolský 777 600 303
info@stavarov.cz

topolsky@horickétrubicky.cz

Nabídku zpracoval: Zdeněk Trnka  777 767 134
trnka@vytahy-pce.cz

V Pardubicích 21. 3. 2017                                        Číslo nabídky: 2017/010/T

Pro objekt Stavařov 88 v Pardubicích jsme připravili nabídku na provedení výměny kompletní
elektroinstalace výtahu v následujícím rozsahu:

Obchodní část nabídky:

1.    Nabízený rozsah prací
Na výtazích bude proveden tento rozsah prací

I. Elektroinstalace - pro oba výtahy stejný rozsah
výtahový rozvaděč není blokován, přístup do něj není podmíněn připojením externího
testeru nebo firemního software z PC (Ovladač pro čtení dat umožňuje nezávislost ve
volbě servisní organizace)

- rozvaděč  s  mikroprocesorovým řídícím  systémem  a  frekvenčním  měničem  v nové
skříni

- uzamykatelný hlavní vypínač s jištěním
- venkovní  přivolávače  v provedení  antivandal  v  nerezovém  štítku  s  polohovou

signalizací v hlavní nástupní stanici a v ostatních stanicích směrové šipky 
- tlačítko STOP, zásuvka 220 V a nouzová signalizace do prohlubně
- snímače polohy na střechu kabiny a magnety na vodítka
- závěsný silový a signálový kabel
- ovladačová kombinace klece v nerezovém štítku v provedení antivandal s polohovou

signalizací klece, tlačítkem otevření dveří a nouze, nouzovým osvětlením, signalizací
přetížení, příjezdovým gongem a obousměrným dorozumívacím zařízením mezi klecí
a stálou vyprošťovací službou (GSM bránou), Braillovy a reliefní znaky

- monitoring; automatické zasílání SMS zpráv v případě neprovozuschopnosti výtahu
servisní organizaci

- skříňka revizní jízdy a koncový vypínač na střechu kabiny 
- kompletní nové propojení osazených přístrojů v šachtě, strojovně i kleci 
- zesílení intenzity osvětlení strojovny

VI. Dokompletace
- doplnění stávající dokumentace výtahu
- ekologická likvidace demontovaného materiálu a stavební suti
- zkoušky po ukončení montáže 
- doplnění štítků a návodů

2.  Nabídková cena 1 ks výtahu
Nabídková cena na výše uvedený rozsah prací činí:                       170 000,- Kč + 15% DPH
DPH 15%                                                                                                   25     500,- Kč 
Celková cena díla vč. 15% DPH            195 500,- Kč
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DPH bude účtováno dle platného zákona o DPH v době zdanitelného plnění.

Navrhované standardní platební a fakturační podmínky:
- konečná faktura bude vystavena po dokončení a předání celého díla. 

Faktura bude ve splatnosti 14 dnů ode dne vystavení.

3.  Termín realizace pro každou z variant
Doba odstávky 1 ks výtahu bude max. 10 dnů

4.  Záruka
Na dílo poskytujeme záruční dobu v délce 36 měsíců

Uvedené záruční lhůty jsou platné při dodržení Záručních podmínek na dodávky a montáže
výtahů prováděných firmou Výtahy Pardubice a.s.

Všechny uvedené lhůty počínají běžet dnem předání výtahu objednateli

5.  Platnost nabídky 
Tato  nabídka  slouží  jako  podklad  pro  další  případná  jednání  s objednatelem  
a je platná po dobu 3 měsíců od data jejího vydání.

Věříme, že Vás naše nabídka zaujala.  V případě potřeby jsme k dispozici  k zodpovězení
dalších dotazů, vyjasnění připomínek nebo dalších doplnění a to buď telefonicky nebo osobní
návštěvou u Vás.

Jsme připraveni  blíže  Vás  seznámit  s naší  firmou,  ukázat  Vám naše  výrobní  prostory  a
ukázat Vám námi realizované výměny výtahů.

Vedení společnosti Výtahy Pardubice a.s. a její zaměstnanci Vám děkují za čas 
věnovaný této nabídce a těší se na další případnou spolupráci s Vámi.

Pardubice 21. 3. 2017

Zdeněk Trnka
obchodní oddělení
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Po revitalizaci bude výtah osazen těmito hlavními částmi:

Řídící systém s     frekvenčním měničem 
Řídící  systém VP LCB04  je výsledkem vlastního firemního vývoje včetně řídící  desky a
software. Ve spojení s frekvenčním měničem zaručuje spolehlivou funkci  celého výtahové
zařízení.

V rámci nové elektročásti výtahu bude dále nově instalováno:
 uzamykatelný hlavní vypínač
 venkovní přivolávače výtahu v provedení antivandal, v nerezových štítcích se směrovou

signalizací ve všech stanicích, polohovou signalizaci v hlavní nástupní stanici  zajišťuje
maticový display

 kompletní kabelové propojení všech elektroprvků v šachtě, strojovně i kleci výtahu

Výhody použití:
 řídící  systém  není  blokovaný –  je  možnost

změnit servisní firmu
 nouzové  telefonní  spojení  mezi  kabinou  a

dispečinkem  servisní  firmy  je  zajištěno
integrovanou  GSM bránou  v rozvaděči  včetně
SIM  karty.  Měsíční  paušál  za  spojení  je
obsažen v ceně servisu (při jeho provádění naší
firmou nebo firmou námi sjednanou)

 maximální  přesnost  zastavování  ve  stanicích,
plynulé rozjezdy a dojezdy

 display  umístěný  v každém  rozvaděči
diagnostikuje případné chyby a poruchy výtahu,
vyhodnocuje  statistické  funkce,  sleduje  počty
jízd a mnoho dalších ukazatelů

 řídící  systémy  více  výtahů  lze  jednoduše
propojit do skupinového řízení

 sběrné řízení  ve směru dolů včetně možnosti
předvolby stanic při nástupu do kabiny výtahu
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Reference o společnosti Výtahy Pardubice a.s.

Kdo jsme:
V roce 1990 jsme založili výtahářskou firmu Výtahy Pardubice s.r.o., v r. 2004 jsme změnili
její  statut  na  akciovou  společnost.  V současné  době  jsme  jednou  z největších  českých
výtahářských firem. Se svými cca 130 spolupracovníky ročně vyřídíme okolo 500 zakázek,
z čehož je více než 200 výměn výtahů v bytových domech.

Nejsme  „světově  proslulou“  firmou  s celosvětovými  firemními  zvyklostmi,  za  kterou  stojí
zahraniční kapitál. Jsme ryze česká firma na českém trhu. Své spolupracovníky vedeme k
poctivému  jednání  vůči  zákazníkům  i  svým  obchodním  partnerům  a  odvádíme  poctivou
českou řemeslnou práci. 

Kde jsme:
Sídlo firmy a hlavní výrobní závod máme
v pardubické průmyslové zóně v Černé za
Bory.  Další  servisní  střediska  máme
kromě  Pardubic  ještě  v Praze  a  Kolíně,
kvalitní servis námi instalovaných výtahů
zajišťujeme  ve  všech  regionech.  Námi
vyrobené  a  namontované  výtahy  nebo
jejich komponenty najdete po celé České
republice.
 

Co děláme:
Specializujeme  se  výhradně  na  vše,  co  se  točí
okolo  výtahů.  Vymýšlíme a  zdokonalujeme jejich
konstrukci,  provádíme  jejich  výrobu,  montáže,
servis a opravy. Samozřejmostí jsou nové výtahy
do nových nebo stávajících budov, ale naší hlavní
výrobní náplní posledních let je revitalizace výtahů
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v bytových domech.  Provádíme výměny zastaralých výtahových zařízení  za nové výtahy,
které splňují nejnáročnější kritéria na bezpečnost, technickou pokrokovost, užitnou hodnotu,
minimální poruchovost atd.
Současně tím odstraňujeme bezpečnostní rizika z inspekčních zpráv a uvádíme výtahy do
souladu s ČSN EN 81-80 a dalšími evropskými normami.

Dále  jsme výrobci  některých  částí  výtahů,  jako
jsou  výtahové  kabiny,  ruční  výtahové  šachetní
dveře,  řídící  výtahové  systémy-rozvaděče
s kompletní  elektroinstalací  výtahu  včetně
hlavního vypínače na přívodu a několika dalších
elektro a zámečnických výrobků. Všechny námi
vyráběné komponenty jsou výsledkem vlastního
firemního  vývoje.  Několika  výtahářským firmám
dodáváme výtahové komplety k montáži, mnoha
dalším výtahové komponenty z naší výroby nebo
jako obchodní zboží.

Vše, co děláme, je v souladu se Systémem řízení
jakosti  dle  ČSN EN ISO  9001,  jehož  Certifikát
nám byl udělen v roce 1999 a je průběžně audity
obnovován.

Co nabízíme:
 bezpečný výtah s minimem provozních poruch
 dlouhodobé zkušenosti s revitalizací výtahů v bytových domech, stovky realizovaných 

zakázek
 profesionalitu, odbornost, zkušenosti, znalosti a zázemí zavedené firmy
 možnost zapracování Vašich individuálních požadavků do realizace (pokud jsou souladu 

s platnými předpisy) 
 snadná a rychlá dostupnost náhradních dílů díky velkému skladu a vlastní výrobě 
 komplexní provedení prací včetně zednických přípomocí, maleb a nátěrů
 prodlouženou záruční dobu na naše výrobky

Naše přednosti:
 námi  dodávané  výtahové  rozvaděče

nejsou blokovány,  přístup do nich není
podmíněn  připojením  externího  testeru
nebo firemního software z PC 

 výtahové  stroje,  jejich  náhradní  díly,
nosná lana, komponenty elektroinstalace
výtahu, kabinových i  šachetních dveří  i
ostatních  částí  výtahů,  jsou  na
tuzemském trhu běžně dostupné,  jejich
dosažitelnost  není  omezena  pouze  na
zhotovitele výtahu

 dostupnost  servisu  a  oprav  výtahů  –
v každém středisku  dispečink  24  hodin
denně,  365  dní  v roce  obsazen
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dispečerem nebo konkrétním servisním pracovníkem. Žádné nouzové volání kamsi na
centrální dispečink, v každém středisku je vždy připraven pohotovostní servisní pracovník
k výjezdu.
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