
Ú VÝTAHY VANĚRKA

Středisko FLSA l Jihlav.

Autorizovaná servisní firma 7Nabídka na oprav-u výtahu č.: 4247
Nabídka výtahu:

Umístěni výtahu'

Základní škola Jihlava, Křížová 33, p.o.
Tel.: +420 561 207 585 Email: skola(azskrizova.cz
Křížová 1367/33, 58601 Jihlava

systému.
Nabídka je vypracována na výměnu elektroinstalace z důvodu nespolehlivého chodu stávajícího řídícího

Tato nabídka je platná po dobu 3 měsíců od data vystavení.
Kompletní výměna elektroinstalace, rozváděč dle nové normy ČSN EN 81-20.

Umistčni výtahu ZŠ Křížová 33. Jihlava
Typ výtahu: HOV630, stanidnástupišt': 4/4, e.č. 693, v.č. OH 03032, r.v. 1995
Strojovna Demontáž stávajícího rozváděče výtahu.

Dodáni a montáž nového rozváděče výtahu dle normy 81-20.
Nová kabeláž k hydraulickému aWqátll.

Šachta Výměna vlečných kabelů a rozvodů po šachtě.
výměna patrových přivolávačů za nové s ukazatelem polohy, směru jízdy a
stavu výtahu ve všech stanicích, tlačítka Braiň

Kabina Výměna osvětleni kabiny za nové LED.
Výměna ovládacího panelu za nový nerez s ukazatelem polohy, stavu a
směru jízdy výtahu. Tlačítka Braiň.

Zkoušky Odborná zkouška v rozsahu opravy-

Cenová nabídka:
Nabídka č. 4247
Práce 2 pracovníci 20 000,00 KČ
Kompletní elektroinstalace pro výtah HOV630 sada l 126 850,00 Kč 126 850,00 Kč

Cena celkem bez DPH za jeden výtah 146 850,00 kč

DPH bude stanoveno dle platné legislativy v době realizace.

Dodávka:
Termin dodávky dle dohody (nejdříve l měsíc od objednáni). Po dobu prováděni prací bude výtah mimo provoz.

Standardní platební podmínky:
Objednatel uhradí fakturu po ukončení prací a předáni díla bez vad a nedodělků. Splatnost faktur je 30 dni od

doručeni objednateli.

Záruka:
Na dodávku zařízení v rozsahu této nabídky a jeho montáž poskytujeme záruku po dobu 24

záruky jsou prováděny bezplatně opravy poruch výtahu vzniklé vadou dodáyky nebo montáže dle této
se nevztahuje na vady vzniklé jeho úmyslným Pošk°=í"/7b° "'°dbo7:7/9u. l

V Jlh]avě dne: 8.10.2018
Jan Havel ml.
Vedoucí servisního střediska
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