Dodávky,montáž a servis zdvihacích zařízení,technologické
dopravy a skladových systémů,dodávky řídících systémů výtahů
autorizovaný servis pohonů NORD
Čs.armády 218,537 01 Chrudim l i l
Tel. 469637219-21 Fax. 469630017 e-mail: info@ el-vy.cz
IČO:49284479 DIČ:CZ49284479 ř.ú.ČSOB a.s.CR 3667214/0300

ed w

spot s r.o.

CHRUDIM
Objednatel:

Obec Prachovice
IČ :270733
, DIČ: CZ00270733
jednající: Mgr. Bohuslava Čepová
jiní pracovníci oprávněni jednat v záležitostech této smlouvy:
Ing. Jan Lang, MBA - místostarosta obce
bankovní spojení: Komerční banka
č. účtu : 4528-531/0100

(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel:

EL-VY

S .r.O ., 537 01 Chrudim III, Čs.armády 218
IČ: 49284479, DIČ: CZ49284479

jednající: ing. Jaroslavem Holcem - jednatelem společnosti
jiní pracovníci oprávněni jednat ve věci této smlouvy:
Ing. Josef Kudla,
jiní pracovníci oprávněni jednat v technických záležitostech
této smlouvy: pan Vítězslav Smutek, ing. Jan Holec
bankovní spojení: ČSOB Chrudim
čís. účtu: 3667214/0300
Výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4446

(dále jen „zhotovitel“)
Uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012
Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zá kon ík“)

SMLOUVU O DÍLO
č. 10150032
I.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je výměna 1 ks stávajícího výtahu TOV 250 na výtah BOV 350 dle
nabídky zhotovitele Č.216/V/15/C ze dne 26. 06. 2015, (viz příloha č. 1 Nabídka 216/V/15/C),
podle
parametrů
uvedených
v této
nabídce
v bytovém
domě
Bučina 238, Prachovice.
Dodávka a montáž bude provedena v souladu s platnými normami, především:
ČSN 27 4002 - Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů.
ČSN EN 81-1/A3 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Část
1: Elektrické výtahy.
ČSN 27 4210 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Nejvyšší
povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů a stavební řešení
zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách.
Veškeré výše uvedené normy jsou, bez ohledu na to, zda mají dle právních předpisů závazný
či doporučující charakter, dohodou smluvních stran uznány jako závazné.
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II.

Čas plnění

■

Přejímka stavební připravenosti, dodávka výtahu
a nástup na m ontáž.......................................................................................do 2.11.2015

■

Ukončení montáže výtahu až po provedení zkoušek
a uvedení výtahu do zkušebního provozu ................................................ do 11.12.2015

■

Předání dokumentace a uvedení do trvalého provozu ............................. do 18.12.2015

III.

Místo plnění

Místem plněni díla dle této smlouvy je budova - bytový dům Bučina 238, Prachovice.

IV.

Cenová ujednání

Cena předmětu díla se sjednává jako cena smluvní v souladu se zákonem č. 526/90 Sb.
a činí:

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

803.000,- Kč bez DPH.

S lovy:......................................................................................... osmsettřitisíce korun českých.
DPH 15% ...............................................................................................................120.450,-Kč

Cena celkem D P H ...........................................................................................923.450, Kč
Slovy: .......................................devetsetdvacettřitisícečtyřistapadesát korun českých

V ceně je zahrnuto:
Kompletní projektová dokumentace stavební i technologické části výtahu,
kompletní dodávka a montáž výtahu včetně dopravy,
oprava strojovny (plně vyhovuje požadavkům ČSN EN 81-1+A3),
provedení strojní revize a výchozí revize elektro, až po protokol autorizované osoby o
uvedení do trvalého provozu,
zaučení obsluhy,
projekční a uživatelská dokumentace.

V ceně není zahrnuto:
spolupůsobení objednatele (zajištění prostoru pro montážní pracovníky, WC, přívod el.
energie pro montážní práce apod.)
DPH, tato daň fakturována podle platných zákonů v době realizace (v současné době je
pro bytové domy DPH 15%).

V.

Požadavky na stavební připravenost

K termínu stavební připravenosti objednatel předá odstavený výtah k opravě - vypnutý hlavním
vypínačem.
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VI.

Závazky objednatele podmiňující plnění zhotovitele

1.

Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště, zpřístupnit zamčené prostory, které
jsou nutné k provedení díla. Toto předání staveniště se zapíše do montážního deníku a
bude podepsáno oběma smluvními stranami.

2.

Objednatel zajistí zhotoviteli přístup k přípojkám elektrické energie a vody a jejich odběr
potřebný pro provedení předmětného díla po celou dobu realizace, bude-li toto potřeba.

3.

Objednatel se zavazuje, že zajistí zhotoviteli přístup do objektu a umožní mu provádění
prací v pracovní dny, a to v rozmezí od 7.00 do 18.00 hod.

4.

Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli zapůjčí klíče od všech prostor, do kterých bude
potřeba během provádění prací vstupovat.

5.

Objednatel se zavazuje, že zajistí zhotoviteli uzamykatelnou a osvětlenou místnost na
uložení materiálu, nářadí o rozměru cca 12 m2, převlékání a základní hygienu pracovníků
(umyvárnu a WC).

VII.

Závazky zhotovitele

1.

Při realizaci díla je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i
majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavebních činností na okolí.
Za škodu,
kterou způsobí na majetku
objednatele či třetích osob v souvislosti
s prováděním shora popsaného díla odpovídá v plném rozsahu.

2.

Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno
objednatelem a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho
pracemi.

3.

Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky
kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu s platnými právními předpisy a
normami.

4.

Za škodu,
kterou způsobí na majetku
objednatele či třetích osob v souvislosti
s prováděním shora popsaného díla odpovídá zhotovitel v plném rozsahu.

5.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické
předpisy na pracovištích objednavatele.

6.

Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednavatele, upozorní na ně své
pracovníky a další jím sjednané zhotovitele a určí způsob ochrany a prevence proti
úrazům a jinému poškození zdraví.

7.

Zhotovitel upozorní objednavatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho
činnosti na pracovištích objednavatele k ohrožení života a zdraví pracovníků
objednavatele nebo dalších osob.

8.

Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly při jeho činnosti na
pracovišti objednatele vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu
technických zařízení a objektů.

9.

Zhotovitel upozorni objednatele na další zhotovitele, kteří sjeho vědomím a na jeho
objednávku budou pracovat na pracovišti objednatele.

10. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí
pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.
11. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště montážní deník.
12. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela
vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli včetně všech zapůjčených klíčů.
13. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této
smlouvy a předáním díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma
smluvními stranami.
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14. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo
připraveno k předání.
15. Zhotovitel je povinen při předávacím řízení předložit:
a) montážní deník,
b) zápisy a osvědčení použitých materiálů (atesty, certifikáty,)
16. Před zahájením vlastních prací zhotovitel vypracuje časový harmonogram, aby mohli být
informováni nájemníci o probíhajících pracích, především na podestách domu před byty.

Vlil. Fakturace
Na financování a placení díla se smluvní strany dohodly takto:
1.

Objednatel uhradí zhotoviteli 1. dílčí plnění ve výši 15% z ceny díla, tj. 120450,-Kč bez
DPH po uzavření této smlouvy.

2.

Objednatel uhradí zhotoviteli 2. dílčí plnění ve výši 50% z ceny díla, tj. 401500,- Kč bez
DPH po dodávce materiálu a nástupu na montáž.

3.

Konečné vyúčtování ceny díla bude provedeno zhotovitelem do 10 dnů po předání a
převzetí díla objednatelem (dokončení a předání výtahu do trvalého provozu). Konečná
faktura je rozdíl mezi smluvní cenou a dílčími plněními.

4.

Ve fakturách dílčích plnění a v konečné faktuře bude vyúčtována daň z přidané hodnoty.

5.

Splatnost faktur je dohodnuta v délce 14 dnů ode dne jejího obdržení objednatelem. Za
provedení úhrady se považuje připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

6.

Eventuelní vícepráce nad rámec předmětu díla dle této SOD, vyplývající z dodatečných
požadavků zhotovitele, odsouhlasené jim v montážním deníku, zhotovitel provede a tyto
vícepráce mu budou objednatelem uhrazeny za ceny předem odsouhlasené.
Způsob ocenění víceprací:
- Montážní práce dle hodinové zúčtovací sazby HZS (360,- Kč bez DPH), přičemž
počet hodin musí být odsouhlasen objednatelem v montážním deníku zhotovitele.
- Dodávky a materiál vzájemně odsouhlasenou cenou.

7.

Pro případ prodlení objednatele s úhradou svých finančních závazků dle této smlouvy,
uhradí objednatel zhotoviteli za každý den prodlení 0,05% z dlužné částky.

8.

Při pozdní úhradě kterékoliv faktury o více než 10 pracovních dnů po termínu splatnosti,
budou termíny uvedené v článku II. Prodlouženy o příslušný počet dní, po které je
objednatel v prodlení s úhradou faktury. V případě prodlení s úhradou faktury o více jak
třicet pracovních dní ztrácí termíny uvedené v článku II platnost a budou řešeny
dodatkem ke smlouvě o změně termínu. Jednání je povinen zahájit objednatel.

9.

V případě, že předmět smlouvy nebude postupně splněn v dohodnutých termínech dle
čl. II. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové
částky za každý den prodlení každého tam uvedeného termínu zvlášť. Tím nejsou
dotčeny čl. Vílí odst.1 a 4. této smlouvy.

IX.

Předání a převzetí díla

1.

Objednatel převezme hotové dílo bez vad a nedodělků od zhotovitele formou zápisu
o předání a převzetí díla, který bude sepsán mezi zástupci zhotovitele a objednatele
v místě plnění díla.

2.

Vznikne-li před termínem odevzdání a převzetí provozní potřeba předčasného užívání
části díla objednatelem, budou obě strany postupovat na základě vzájemné předchozí
písemné dohody.

3.

Zhotovitel dodá k přejímacímu řízení všechny doklady, osvědčujících jakost, funkčnost a
provozuschopnost předmětného zařízení.
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4.

Objednatel je oprávněn odmítnou převzetí díla pro vady či nedodělky, které samy o sobě
nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla. Existence jiných drobných a ojedinělých
vad nebo nedodělků není důvodem k tomu, aby objednatel převzetí díla odmítl.

5.

Drobné vady a nedodělky, které nebrání převzetí díla, budou zhotovitelem odstraněny do
15 pracovních dnů od převzetí díla.

6.

Výtah přechází do vlastnictví Objednatele podpisem předávacího protokolu

7.

Zaplacený materiál je ve vlastnictví objednatele.

X.

Odpovědnost za vady

Záruční doba je 60 měsíců. Záruka se týká nově dodaných dílů, prováděných prací a
provedených oprav původních dílů. Na díly, které se pohybují a podléhající běžnému
opotřebení (např. zářivky, startéry, vložky čelistí, hmatníky tlačítek, vodící kladky, mechanizmy
dveří apod.) je zkrácená záruka 36 měsíců. Prodloužená záruka platí za předpokladu, že
servis výtahu bude provádět zhotovitel. Za garanční opravu se považuje oprava nebo výměna
dílu, nikoliv však běžné seřízení (např. běžné seřízení dveřních uzávěrek apod.).
Objednatel po zjištění závady o tom vyrozumí zhotovitele, který je povinen nastoupit na
odstranění vady do 5 dnů od výzvy objednatele.
Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání a převzetí, a to po celou
dobu záruky, event, i po skončení záruky až do úplného odstranění vad. Zhotovitel rovněž
odpovídá za vady, které se vyskytnou po předání díla kdykoliv v záruční době, a které mají
původ ve vadě materiálu, chybném nebo nevhodném technologickém postupu a nekvalitním
provedení díla.
Po dobu záruky však neodpovídá za vady, které byly způsobeny objednatelem tím, že dílo
nebo jeho součást užíval v rozporu s účelem, pro který bylo zhotoveno, v rozporu s návody
k obsluze a údržbě daného zařízení nebo jiným protiprávním jednáním objednatele, jím
povolaných subjektů, jakož i subjektů nepovolaných. I v těchto případech je však zhotovitel
povinen bez zbytečných odkladů na výzvu objednatele vzniklou vadu odstranit za úplatu.
Záruka se též nevztahuje na poruchy a škody živelného charakteru.

XI.

Ostatní ujednání

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v souladu s technickými předpisy platnými na území
ČR.
Při stavebních pracích musí zhotovitel dodržet všechny platné bezpečnostní a požární
předpisy, normy a vyhlášky.
Jsou to zejména :
Příslušná ustanovení zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.), zvi. §103, odstavec 2 a 3.
Příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zvláště §3.
Příslušná ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost ochranu zdraví při práci na staveništích.
Příslušná ustanovení nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu.
Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečnostní práce. Zhotovitel se
zavazuje vybavit sebe a své pracovníky ochrannými prostředky podle profesi a činností a rizik
na pracovištích objednatele. Objednatel je povinen seznámit zhotovitele s režimem domu.
O tomto seznámení bude sepsán zápis v montážním deníku. Zhotovitel seznámí s režimem a
riziky své pracovníky, proškolí je a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému
poškození zdraví.
V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník
zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.
Zhotovitel se zavazuje, že osoby, které budou vykonávat práce dle této smlouvy při jejich
výkonu a pobytu v domech nebudou nikde kouřit a požívat alkoholické nápoje a omamné
látky.
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu smlouvy.
Zástupce objednatele je oprávněn vykonávat kontrolu provádění díla a upozorňovat na
nedostatky zjištěné v průběhu plnění této smlouvy zápisy v montážním deníku.

Výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4446

Strana 6

10150032

XII.

Odstoupení od smlouvy

Od smlouvy lze odstoupit pouze ze zákonných důvodů.

XIII. Závěrečná ustanovení
1.

Objednatel prohlašuje, že má na realizaci předmětu plnění této smlouvy zajištěné
finanční prostředky.

2.

Zástupce objednatele na stavbě, pověřený technickým dozorem a přejímáním díla je :

3.

Zástupce zhotovitele na stavbě pověřený prováděním díla bude zhotovitelem jmenován a
zapsán do montážního deníku při nástupu na montáž. Zástupce zhotovitele pověřený
předáním díla je pan Ing. Jan Holec, tel. 469 637219-221, fax 469 630017, tel.
777 777 202.

4.

V průběhu montážních prací povede zhotovitel montážní deník, ve kterém budou každý
pracovní den zaznamenány všechny podstatné skutečnosti rozhodné pro plnění díla.
Objednatel bude údaje v montážním deníku pravidelně sledovat a případně v něm uvádět
svá stanoviska. Změna zástupců smluvních stran na stavbě musí být oznámena písemně
v montážním deníku.

5.

Objednatel má právo podpisem zápisu v montážním deníku odsouhlasit úspěšné
provedení provozních zkoušek díla coby podklad pro vystavení konečné faktury.

6.

Tato smlouva má šest stran a je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá
smluvní strana obdrží po jednom. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupců
smluvních stran.

7.

Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze písemně, formou
dodatků k této smlouvě a odsouhlaseny osobami uvedenými v záhlaví této smlouvy.

V Prachovicích dne 20.7.2015

objednatel

V Chrudimi dne 20.7.2015

/

Mrg. Bohuslava Čepová

Obec Praohovice
- i

-

Přílohy:
Příloha č. 1 Nabídka zhotovitele č. 216/V/15/C

til: 460 637 219-221, fax: 469 630 017
•00:49284479 DIČ: 0749284470
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1. Představení společnosti
-

Společnost EL-VY spol. s r.o. Chrudim vznikla
vyčleněním skupiny pracovníků z montážního
závodu Transporty Chrudim (Tramontáž Chrudim,
později Tramo Chrudim).

-

V oblasti řídicích systémů výtahů spolupracovala
společnost EL-VY spol. s r.o. nejdříve s německou
firmou SCHNEIDER STEUERUNGSTECHNIK a
později začala vlastní vývoj a výrobu výtahových
rozváděčů.

-

Následně začala společnost EL-VY spol. s r.o.
produkovat svoji vlastní strojní výrobu, se
zaměřením na výrobu kompletních výtahů a v tomto
trendu se směřuje existence firmy až do dneška.

-

Dnes má firma bohaté zkušenosti v oboru dodávek a
montáží dopravní a manipulační techniky,
vyhrazených zdvihacích zařízení a zejména
skladových systémů, dopravníků a výtahů.

-

Společnost EL-VY spol. s r.o. má pouze český
kapitál a zaměstnává výhradně české pracovníky, se
kterými je vždy v trvalém pracovním poměru čímž je
zaručena kvalita prováděných prací, především
výsledné montáže.

-

V oblasti optických bezpečnostních clon (závor)
zastupuje společnost
EL-VY spol. s r.o. Britskou společnost MEMCO
v České Republice.
Sídlo společnosti

Výrobní areál
EL-VY spol. s r.o.
Čs. Armády 218
537 01 Chrudim
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Historie společnosti
1993

Byla pracovníky z Trama Chrudim založena společnost
EL-VY spol. s r.o.

1994

Bylo sídlo firmy přesunuto do stávajících prostor na
Čs. armády 218, Chrudim.

1998

Byly zakoupeny vlastní výrobní prostory v areálu
společnosti EVONA a.s. Chrudim a vznik strojní výroby
kompletních výtahů.

2012

Získání certifikátu od autorizované osoby na dva typové
výtahy TOV 320 a TOV 450, kde součástí certifikátu je
Systém řízení jakosti pro výrobu výtahů.

Část vozového parku servisního střediska

Činnost společnosti
Činnost naší společnosti směřuje ve trendu vertikální i horizontální dopravy osob nebo
nákladů. Přednostně se naše činnost zabývá rekonstrukcemi, modernizacemi a montáží
nových osobních výtahů. S touto činností souvisí zabezpečení kvalitních servisních služeb,
které zajišťují dvě servisní střediska naší společnosti. Tato servisní střediska se nacházejí
v Chrudimi a v Praze.
Dodávka a montáž osobních výtahů spočívá především v modernizacích, respektive
výměnách stávajících výtahů, za typové výtahy vyráběné naší společností s osvědčením
kvality jejich výroby na základě certifikátu Systému zabezpečení jakosti výroby výtahů.
Dále jsme autorizovaným servisem společnosti NORD, jedné z velkých výrobců pohonů
v Evropě a provádíme montáže regálu SSI SCHAFER s doplňkovými dopravními zařízeními.
Další důležitou činností naší společnosti je výroba a vývoj řízení zdvihacích a dopravních
zařízení (výtahů, zdvihacích plošin, dopravních a výrobních linek, třídící střediska pro
přepravní služby a další…).
Rozváděče našich výtahů jsou vyvinuté a vyráběné naší firmou. Rozváděč pro osobní výtahy
RVA2 byl certifikován v dubnu 2008 a je dodáván i jiným výtahářským firmám. Rozváděč
RVA2 není blokovaný a tak má provozovatel možnost volby servisních služeb.

Výrobní hala společnosti
EL-VY spol. s r.o.
Čs. Armády 218
537 01 Chrudim
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Podklad pro vypracování nabídky
Podkladem pro vypracování nabídky byla prohlídka místa instalace 16.6. 2015.

2. Předmět nabídky
Předmětem nabídky je výměna 1 ks osobního výtahu v následující variantě:
1) BOV 320 bubnový výtah STANDARD
2) BOV 350 bubnový výtah PRODLOUŽENÝ

3. Parametry zařízení a technický popis
1) Osobní výtah BOV 320 bubnový výtah STANDARD
Základní technické údaje
druh výtahu……………………………………………………………………... osobní BOV 320
nosnost / počet osob…………………………………………………………... 320 kg / 4 osoby
rychlost ………………………………………………………………………................. 0,63 m/s
dopravní výška ………………………………………………………………...
19.600 mm
počet stanic ………………………………………………………...…………………………...
8
počet nástupišť ………………………………………………………………..........................
8

Šachta
prohlubeň šachty ………………………………………………………………
890 mm
hlava šachty
………………………………………………………………...
3.000 mm
šířka šachty
………………………………………………………………...
1.070 mm
hloubka šachty ………………………………………………………….……..
1.430 mm
Provedení šachty:
Šachta je prodloužena a opláštěna plechovými kazetami
v provedení KOMAXIT.

Kabina
šířka kabiny
…………………………………………………………………….…
hloubka kabiny ……………………………………………………………………….
výška kabiny ……………………………………………………………………….

810 mm
1.180 mm
2.100 mm

kabina v nehořlavém provedení z pevných panelů, neprůchozí,
Stěny
kabiny

Kámen

Dřevo

Stěny potaženy
vysokotlakým
laminátem LEGNI
(vysokotlaký laminát –
materiál s vysokou
odolností proti
mechanickým
poškozením a dobře
omyvatelný např. od
sprejů dle bohatého
vzorníku, viz. katalog
kabin nebo vzorník na
www.reta.cz - print
HPL - LEGNI)
s nerezovými doplňky.

Jednobarevné provedení

EL-VY spol. s r.o.
Čs. Armády 218
537 01 Chrudim
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Strop bílý s
rozptýlenými LED
svítidly (popřípadě
možnost jiné barvy
stropu RAL dle přání
zákazníka).

Strop
kabiny a
osvětlení

Příklad stropu s hranatými LED svítidly
Čelní stěna
kabiny

Čelní stěna v
provedení broušená
NEREZ.

Podlaha
kabiny

Na podlaze
protiskluzové ALTRO.
Možnost vybrání více
vzorů.
Viz.
http://www.anvitrade.c
z/sortiment/Protiskluzo
ve-podlahy-Altro.aspx
Hrubozrné provedení

Jemnozrné provedení
Zrcadlo přes ½ zadní
stěny.

Zrcadlo

Zrcadlo na zadní stěně
Před zadní nebo boční
stěnou je kulaté
nerezové madlo.

Madlo

Madlo umístěného pod zrcadlem

EL-VY spol. s r.o.
Čs. Armády 218
537 01 Chrudim
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Okopový
plech

Nabídka
číslo
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Nerezový kopový
plech do výšky 100
mm.

Okopový plech v kabině
Ovládací a
signalizační
prvky
v kabině

Svislý ovládací
nerezový celoplošný
panel s vestavěným
ovládáním.
Velkoplošná ovládací
nerezová tlačítka
v provedení odolnému
proti mechanickému
poškození.
Digitální signalizace
polohy a směru jízdy.
Nouzové osvětlení při
výpadku el. energie.
V ovládacím table
vestavěno
komunikační zařízení
systém mobil pro
hlasové spojení s
trvalou vyprošťovací
službou.

Panel
zapuštěný
ve stěně
Panel přes
celou výšku
stěny
kabiny

Signalizace v kabině
 digitální maticový ukazatel polohy a směru jízdy kabiny, tento ukazatel dále informuje
cestující o důležitých stavech výtahu (např. přetíženo, porucha dveří, porucha výtahu,
revizní jízda, výtah mimo provoz apod.).
 nouzové osvětlení
 tlačítko otevření dveří
 prosvětlovací tlačítka volby stanic v provedení mechanicky odolném proti poškození,
 nouzová signalizace

Kabinové dveře






kabinové automatické dveře typ „BUS“ ........................................................................ 1 ks
šířka dveří .............................................................................................................. 800 mm
výška dveří ......................................................................................................... 2.000 mm
povrch dveří – BROUŠENÁ NEREZ
dodavatel – Strojon - výtahy s.r.o. Lázně Bohdaněč

EL-VY spol. s r.o.
Čs. Armády 218
537 01 Chrudim
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Šachetní dveře







šachetní dveře ručně otočné ........................................................................................ 8 ks
šířka dveří .............................................................................................................. 800 mm
výška dveří ......................................................................................................... 2.000 mm
povrch dveří – prášková pálená barva KOMAXIT dle RAL (mimo metalické 900X),
Dveře bez POŽÁRNÍ ODOLNOSTI
výrobce – Strojon - výtahy s.r.o. Lázně Bohdaněč

Signalizace na zastávkách
Digitální
displej
v hlavní
stanici

V hlavní stanici velký
digitální displej
zobrazující polohu a
směr další jízdy výtahu
včetně informačních
rolujících nápisů.

Digitální displej v hlavní stanici
Ve stanicích
jednoduchý digitální
segmentový displej
s animací šipky pro
směr jízdy zobrazující
polohu výtahu a směr
jízdy výtahu.
Tlačítka volby jsou
nerezová v provedení
odolném proti
mechanickému
poškození,
s prosvětlením
potvrzení volby.

Signalizace
ve stanicích

Přivolávací hranaté tlačítko

Stroj
Lanový bubnový převodový stroj s odhlučněným rámem umístěný ve strojovně.
Nosné prostředky zavěšení kabiny: ocelová lana. Příkon 5,5 kW.

Strojovna
Stroj a rozvaděč výtahu jsou umístěny ve stávající strojovně.

Vodítka výtahu
Hlavní vodítka ponechána stávající, vyrovnána dle možností stávajícího provedení.

EL-VY spol. s r.o.
Čs. Armády 218
537 01 Chrudim
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Elektroinstalace
Řízení výtahu jako sběrný systém ve směru jízdy dolů.
-

Nový rozvaděč typ RVA2/LR, včetně signalizace výtahu ve stanici, ve strojovně, zdroje
nouzového osvětlení vlastní výroby EL-VY.

-

Regulace frekvenčním měničem

-

TECHOLOGIE STANDARTNĚ POUŽÍVANÁ PRO RYCHLO-VÝTAHY - Jízda šachtou
na impulzy inkrementálního snímače – velmi přesné zastavování v zastávkách a
plynulé vlastnosti jízdy.
-

-

Řízení je vybaveno funkcí předčasného otevírání dveří ve dveřní zóně výtahu při
dojíždění výtahu do stanice. Tato funkce má velmi významný vliv na životnost
kabinových dveří, protože při vlastním dojetí výtahu do zastávky jsou již dveře
téměř celé otevřené a i spěchající pasažér nemá potřebu mechanicky rukama
urychlit otevření dveří, což je nejčastější příčina poškození kabinových dveří.
Elektronické vážení (snímače pod celou klecí výtahu). Nutné zajistit sepnutí při přetížení
a zrušení sběru při plném zatížení.

Předpisy a normy
Výtah splňuje normu ČSN EN 81-1+A3, ČSN 27 4210 – hladiny hluku pro zařízení výtahů,
Nařízení vlády č. 27/2002. A normu ČSN EN 81-21 výtahy ve stávajících budovách s malými
prostory v šachtě (prohlubeň, hlava šachty).
Výtah nesplňuje požadavky vyhlášky 398/2009 Sb.(Výtah pro imobilní osoby).

Příklad ručních otočných šachetních dveří

EL-VY spol. s r.o.
Čs. Armády 218
537 01 Chrudim
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2) Osobní výtah BOV 350 bubnový výtah PRODLOUŽENÝ
Technické údaje a vybavení výtahu je identické jako u předchozího výtahu BOV 320 ( Ad 1) )
pouze kabina výtahu je prodloužena s maximálním využitím průmětu šachty.

Základní technické údaje
druh výtahu……………………………………………………………………... osobní BOV 350
nosnost / počet osob…………………………………………………………... 350 kg / 4 osoby
rychlost ………………………………………………………………………................. 0,63 m/s
dopravní výška ………………………………………………………………...
19.600 mm
počet stanic ………………………………………………………...…………………………...
8
počet nástupišť ………………………………………………………………..........................
8

Šachta
prohlubeň šachty ………………………………………………………………
890 mm
hlava šachty
………………………………………………………………...
3.000 mm
šířka šachty
………………………………………………………………...
1.070 mm
hloubka šachty ………………………………………………………….……..
1.430 mm
Provedení šachty:
Šachta je prodloužena a opláštěna plechovými kazetami
v provedení KOMAXIT.

Kabina
šířka kabiny
…………………………………………………………………….…
hloubka kabiny ……………………………………………………………………….
výška kabiny ……………………………………………………………………….

810 mm
1.260 mm
2.100 mm

Stroj
Lanový bubnový převodový stroj s odhlučněným rámem umístěný ve strojovně.
Nosné prostředky zavěšení kabiny: ocelová lana v kombinaci s plochými lany.
Příkon 5,5 kW.

4. Výtahová šachta
Stávající výtahová šachta je opláštěna plechovými
kazetami skládanými do sebe s povrchovou úpravou
pálené barvy KOMAXIT s vysokou vlastností
omyvatelnosti.
Plechové kazety s mechanickými vlastnostmi
odpovídajícími požadavkům normy
ČSN EN 81-1+A3.
Výtahová šachta (včetně její OK) je nedílnou součástí
výtahu, navrhovaná a schvalovaná dle Nařízení vlády
č. 27/2003 Sb.

Barevné provedení opláštění v provedení KOMAXIT dle RAL dle přání zákazníka
EL-VY spol. s r.o.
Čs. Armády 218
537 01 Chrudim
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5. Tabulka technických parametrů výtahů
Parametr výtahu

Výtah STANDARD

Výtah PRODLOUŽENÝ

Typ výtahu

Osobní

Osobní

Nosnost

320 kg

350 kg

Počet osob

4 osoby

4 osoby

Rychlost výtahu

0,63 m/s

0,63 m/s

Počet stanic

8

8

Počet nástupišť

8

8

Šířka kabiny

810 mm

810 mm

Hloubka kabiny

1180 mm

1260 mm

Provedení kabiny

Neprůchozí

Neprůchozí

Materiál kabiny

Hmota LEGNI dle RAL
s nerezovými doplňky

Hmota LEGNI dle RAL
s nerezovými doplňky

Osvětlení kabiny

LED diody

LED diody

Podlaha kabiny

Protiskluzové ALTRO

Protiskluzové ALTRO

Kabinové dveře

Automatické skládací dveře
typ „BUS“ š. 800 mm

Automatické skládací dveře
typ „BUS“ š. 800 mm

Šachetní dveře

Ručně otočné š. 800 mm

Ručně otočné š. 800 mm

Rozváděč

Mikroprocesorové RVA2/LR
s frekvenčním měničem

Mikroprocesorové RVA2/LR
s frekvenčním měničem

Výtahový stroj

Asynchronní zpřevodový stroj
5,5 kW

Asynchronní zpřevodový
stroj 5,5 kW
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6. Cena kompletního díla
1) BOV 320 bubnový výtah STANDARD
Celková cena 1 ks výtahu bez DPH ................................................................. 689.000,- Kč
Celková cena 1 ks výtahové šachty bez DPH .................................................... 93.000,- Kč

Celková cena 1 ks výtahu se šachtou bez DPH 15% .................... 782.000,- Kč

Celková cena 1 ks výtahu s DPH 15%................. 899.300,- Kč
2) BOV 350 bubnový výtah PRODLOUŽENÝ
Celková cena 1 ks výtahu bez DPH ................................................................. 710.000,- Kč
Celková cena 1 ks výtahové šachty bez DPH .................................................... 93.000,- Kč

Celková cena 1 ks výtahu se šachtou bez DPH 15% .................... 803.000,- Kč

Celková cena 1 ks výtahu s DPH 15%................. 923.450,- Kč
V ceně je zahrnuto
-

Kompletní projektová dokumentace stavební i technologické části výtahu,

-

kompletní dodávka a montáž výtahu včetně dopravy,

-

oprava strojovny (plně vyhovuje požadavkům ČSN EN 81-1+A3),

-

provedení strojní revize a výchozí revize elektro, až po protokol autorizované osoby o
uvedení do trvalého provozu,

-

zaučení obsluhy,

-

projekční a uživatelská dokumentace.

V ceně není zahrnuto
-

spolupůsobení objednatele (zajištění prostoru pro montážní pracovníky, WC, přívod el.
energie pro montážní práce apod.)

-

DPH, tato daň fakturována podle platných zákonů v době realizace (v současné době je
pro bytové domy DPH 15%).

Velký důraz klademe na kvalitu dílenského zpracování a na řemeslnou kvalitu provádění
vlastní montáže. Montážní práce na technologii výtahu provádíme výhradně našimi
zaměstnanci.
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7. Prohlášení výrobce
Rozváděče našich výtahů jsou vyvinuté a vyráběné naší firmou. Rozváděč RVA2 byl
certifikován v dubnu 2008 a je dodáván i jiným výtahářským společnostem. Rozváděč RVA2
není blokovaný a tak má provozovatel možnost volby servisních služeb.
Údržbu a servis proto může provádět jakákoliv odborná firma, vyškolená našimi techniky.

8. Hlučnost pohonu
Dle normy ČSN 274210 je přípustná hladina hluku 75 dB měřeno 1 m od výtahové stroje.
Námi dodávané zařízení dosahuje hlučnosti maximálně 50 dB.

9. Servis firmy EL-VY spol. s r.o.
Servis je zajištěn prostřednictvím servisního střediska firmy EL-VY spol s r.o. v Chrudimi
v Rooseveltově ulici.
Rozváděče výtahů EL-VY spol. s r.o. ve standardu obsahují systém jednoduchého
monitorovacího systému provozu výtahu, který informuje servisního pracovníka o
vzniklých závadách na výtahu pomocí sms zpráv vysílaných okamžitě po výskytu poruchy
(tyto zpráva může dostávat i dozorce výtahu). Tím je servisní činnost urychlena o čas zjištění
závady a zavolání servisního pracovníka.
Cena dodávky monitorovácího systému provozu výtahu je uvedena v ceně stávající
nabídky a provozní účtování se provádí dvakrát do roka dle skutečných nákladů v rámci
desítek korun.

Cena komplexního servisu za 1 rok
Cena za jeden rok komplexního servisu činí bez DPH ................... 13.800,- Kč

10. Doba realizace
Doba realizace pro jeden výtah je celkem do 40 dnů. Z čehož první 2 týdny je výtah mimo
provoz. Ve 3 až 5 týdnu lze po dohodě s vedoucím montérem již výtah v nutných případech
použít na nouzový režim. V 5 týdnu probíhají dokončovací práce, seřízení a zkoušky.
Do 40 tého dne předání do zkušebního provozu výtahu a následně protokolární předání.

11. Záruka na dílo
Záruční doba na celé dílo je 5 let za předpokladu, že bude se zhotovitelem uzavřena smlouva
na běžný servis. V případě. Že tato servisní smlouva se zhotovitelem nebude sjednána, tak je
záruční doba na pohyblivé díly zkrácena na 36 měsíců. Záruka se nevztahuje na výměnu
součástí s ukončenou dobou jejich životnosti včetně, mimo jiné, žárovek a pojistek nebo škod
či vad na výtahu nebo jeho součástí v důsledku normálního opotřebení, vandalismu,
nesprávného používání, nedbalosti, nehody, nesprávného provozování, abnormálních
teplotních nebo vlhkostních podmínek, poškození u důvodu vyšší moci nebo práce, opravy,
změny, opravy nebo výměny jakýchkoliv součástí jinými osobami bez předchozího souhlasu
Zhotovitele nebo z jakéhokoliv jiné příčiny mimo kontrolu Zhotovitele. Výtah a veškeré jeho
součásti budou vždy uloženy, provozovány a udržovány řádně a v souladu s pokyny
Zhotovitele. Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí díla investorem, nejpozději však 6
měsíců od předání díla.
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12. Platební podmínky
Platební podmínky jsou následující:
Standardní podmínky:
Dílčí plnění 15% po podpisu smlouvy
Dílčí plnění po nástupu na montáž a dodávce nových dílů ve výši 50% z ceny výtahu.
Konečná faktura po předání výtahu jako rozdíl mezi smluvní cenou a dílčími plněními.
Financování lze řešit částečně i splátkovým kalendářem sestaveným individuálně pro
každou zakázku dle možností a potřeb objednatele. Doba splácení může být až do 3 let.

13. Přílohy nabídky






Katalog interiérů kabin výtahů EL-VY
Referenční listina – možnost prohlídky realizovaných výtahů (po domluvě
Vám rádi představíme námi modernizované výtahy)
Návrh servisní smlouvy
Návrh smlouvy o dílo
Kopie oprávnění k provádění staveb , jejich změn a odstraňování

14. Platnost nabídky
Tato nabídka má platnost 3 měsíce od odeslání nabídky objednateli.
Těšíme se na další spolupráci s Vámi.
S pozdravem
Za EL-VY s.r.o.
Ing. Jan Holec
V Chrudimi dne 26.6.2015

EL-VY spol. s r.o.
Čs. Armády 218
537 01 Chrudim

Stránka 15 z 15

www.el-vy.cz
IČO: 49284479
email: info@el-vy.cz

