SMLOUVA

o

DÍLO

,

924/7

prove ení stavby „Ustav sociální služby - rekonstrukce výtahů » výtahy ',
výměna technologie dvou výtahů v objektu Novovysočanská 505/8, Praha 9“

-

číslo smlouvy objednatele: 2019/0SM/0372/DDIL
číslo smlouvy zhotovitele: ..................

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb. V platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9

sídlem: Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 180 49
IČ: 00063894
DIČ: CZOOO63894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH
bankovní s o'ení: Česká s
číslo účtu:

ři

5.

zastoupena: Ing. Jan Jarolím, starosta
(dále jen "objednatel" nebo „investor“)
a

KONE, a.s.
sídlem: Praha 6 —— Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00

IČ: 00176842, DIČ: CZ00176842, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH
bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka

číslo účtu: „
zastoupená: a ae em ym em, vedoucím obchodního oddělení, na základě plné moci
( dále jen "zhotovitel")

takto:

I.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE o STAVBĚ
ff

“il/'A

Název stavby: Ústav sociální služby - rekonstrukce výtahů - výtahy —/jz/L(;/
technologie dvou výtahů v objektu Novovysočanská 505/8, Praha 9
Místo stavby: Ústav sociální služby, Novovysočanská 505/8, Praha 9

H.

P Ř E D M Ě T 8 M,
“Ši/£ '.
. ’e zhotóyí

,

.
natele dílo " Ustav sociální
Předmětem smlouvy je závazek zhotov1t
služby - rekonstrukce výtahů - výtahy -— levý - výměna technologie dvou výtahů v objektu
Novovysočanská 505/8, Praha 9", a to V rozsahu zadání OSM UMC Praha 9 a cenové nabídky
z 19. 7. 2019.
1.

Dilo bude provedeno V souladu se zadáním zakázky, veškerými právními a technickými
požadavky platnými V době podpisu smlouvy (zákony, vyhlášky, ČSN), se stavebním
zákonem č. 183/2006 Sb. V platném znění a předpisy souvisejícími a V rozsahu
stanoveném V zadávací dokumentaci zadávacího řízení.

2.

Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla
může zhotovitel pověřit třetí osobu a to V rozsahu dle přílohy č. 3. této smlouvy, nad
rámec této přílohy jen se souhlasem objednatele. Za výsledek těchto činností však
odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.

3.

Specifikace rozsahu díla je vymezena V příloze č. 1 - Specifikace díla a kalkulace ceny
(oceněný výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy a V případné realizační
projektové zadávací dokumentaci stavby zpracované a zajištěné objednatelem.

4.

V ceně díla, která je uvedena v čl. IV jsou zakalkulovány veškeré související ostatní
náklady spojené se zhotovením díla, a to zejména i ty, které nej sou obsaženy
v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových
položek (jak je uvedeno v popisu položek). Jedná se o:

a)
b)
c)
d)
e)
i)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,
uložení ornice, případně nutné biologické rekultivace
výkopové práce, jejichž skutečné zatřídění se nebude lišit o více jak dvě třídy
oproti zatřídění v zadávací dokumentaci
náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií
cla a další náklady s celním řízením spojené
atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády,
zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata
výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby
veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby
nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb. V platném znění
provozní i komplexní vyzkoušení díla
zpracování dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického
zaměření digitální formou podle pravidel IMIP ve dvojím vyhotovení
projednání záborů veřejných prostranství,
projednání dopravních opatření a jejich realizace
projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí
vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci
díla
náklady na pojištění
náklady na bankovní záruky
náklady na zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) až do jeho kolaudace
náklady na požadavky plynoucí ze zkušebního provozu

s)

t)

náklady na případný náhradní zdroj tlakové pitné vody a to položením
plastového vodovodního potrubí na obou chodnících, a z těchto potrubí zavedení
odboček do objektů odběratelů vody s tím, že tyto odbočky napojí před vodoměr
náklady na informační panel

Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu
za jeho provedení za podmínek uvedených V této smlouvě.

111.
DOBA PLNĚNÍ
Práce na zhotovení díla budou započaty od 3 kalendářních dnů od předání staveniště.
Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 31. 3. 2020.
Časový harmonogram obsažený vnabídce zhotovitele a zpracovaný dle požadavků
objednatele uvedených v zadávací dokumentaci tvoří přílohu č. 2, která je nedílnou
součástí této smlouvy.

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností
zhotovitele V rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a
činí:

Základní cena bez DPH

1.814.000,-- Kč

DPH 21 %
Cena celkem včetně DPH

380.940,-- Kč
2.194.940,-— Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění
zdanitelného plnění. (na tyto práce se nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti)
Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena
nejpozději do 3. dne následujícího měsíce zdanitelného plnění
Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí dila“.
Konečná faktura bude objednatelem uhrazena V plné výši V případě, že dílo bude
dokončeno bez vad a nedodělků. Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělky, které
nebrání užívání díla, pozastaví objednatel 20% i z této konečné faktury. Dnem
uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu
„Protokolu“.
Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: MČ Praha 9, se sídlem
Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9 a v jednom vyhotovení zaslány nebo osobně
doručeny na tuto adresu nebo elektronicky datovou zprávou nebo na e-mail

podatelna©praha9.cz.
provedených prací.

Doloženy

budou

zjišťovacím

protokolem

a

soupisem

Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli.
Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového
dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozděj ších
předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:

údaje objednatele, obchodní jméno, sídlo, DIČ
údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ

rozsah a předmět plnění
evidenční číslo daňového dokladu
fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem

datum uskutečnění zdanitelného plnění
datum vystavení daňového dokladu
razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost
faktury
IČ objednatele a zhotovitele
název stavby
bankovní spoj ení objednatele a zhotovitele
zápis V obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
číslo smlouvy
U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na faktuře uvedený bude
zaregistrovaný u FU a zveřejněný.
V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti
uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění.
V takovém případě začne nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení opravené či
oprávněně vystavené faktury.

Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě
kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve
věcech této smlouvy a v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
v platném znění. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo
požadovaných na základě kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny takto:
a) dodatečné práce, které lze zatřídit do kalkulovaných položek obsažených
V kalkulaci základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny
jednotkovými cenami kalkulace základní ceny díla,
b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena
kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době
provádění těchto dodatečných prací, případně mohou být sjednány ceny nižší.
G) U dodatečných prací neobsažených v ceníku URS budou sjednány ceny obvyklé
v čase a místě plnění.

10.

Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného
souhlasu objednatele a v rozporu s Cl. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli
uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit.

11.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel
oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotného
DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH.
Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez
DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.
V.
PRÁVA A POVINNOSTI

OBJEDNATELE

Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící
inženýrskou činnost (tj. mandatáře), na základě vydané plné moci pro tuto firmu.
Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro

odběr elektrické energie a vody.
Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal a
jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy, případně projektovou dokumentaci ve 2
vyhotoveních.
Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné
zástupce pověřené výkonem technického dozoru.
Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou
součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto
smlouvou.
Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a
nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.
Objednatel zavazuje všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti
s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby ve smyslu požadavků
Zákona č.309/2006 Sb.,

VI.
PRÁVA A POVINNOSTI

ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu.
Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO.
Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly
platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a realizační projektové
dokumentaci.
Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady
objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a
rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí,
neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.

Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na
okolní zástavbu.
Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 3 dnů od
předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi
pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude—li s nimi dílo

objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek
vydání kolaudačního souhlasu
Zhotovitel zajistí na své náklady provozní i komplexní zkoušky.
Zhotovitel souhlasí stím, že si ponechá dílo ve své péči až do vydání kolaudačního
souhlasu a v případě zjištění jakýchkoliv vad, při kterých nebudou splněny podmínky
vydání kolaudačního souhlasu, tyto vady ve lhůtách stanovených stavebním úřadem,
bezúplatně odstraní.
Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných
kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem, provedeným
technickým dozorem investora objednatele.
Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.
Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání i realizaci záborů
veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s provedením stavby (DIR).
13.

Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude
mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.

14.

Zhotovitel je povinen dodržet V řádných termínech povinnosti dané § 147a zákona č.
137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Za uhrazenou cenu se přitom počítají
veškeré provedené fakturace za dílo v zákonem stanoveném období.

VII.
ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK,
Stavbyvedoucím zhotovitele je Zdeněk Ekrt — montážní mistr, který zabezpečuje za
zhotovitele zejména tyto činnosti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů
vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů
provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli
projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek
projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a
dodávek materiálu
vede stavební deník a deník víceprací — méněprací
zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy.
(Za tímto účelem je stavbyvedoucímu zhotovitelelem vystavena plná moc,
kterou objednatel obdrží při předání a převzetí staveniště).

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle
zákona č. 183/2006 Sb. V platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách,
které brání jejich plynulému postupu. Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů V
deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.

Na případné vícepráce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Vícepráce mohou
být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele s jejich provedením a
uzavřením písemného dodatku smlouvy.
Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy V deníku
odpovědný zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem,
příp. orgán státního stavebního dohledu a koordinátor BOZP. Je zakázáno zápisy
v deníku přepisovat, škrtat a nelze z něj též vytrhávat originály jednotlivých stránek.
Vedení deníku končí dnem odstraněni poslední vady oznámené (reklamované) V zápise
o předání a převzetí stavby. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem
objednatele nebo projektanta, je povinen do 7 pracovních dnů připojit k záznamu svoje
vyjádření, jinak se má za to, Že s obsahem záznamu souhlasí.
Nesouhlasí—li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl
stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 7 pracovních dnů s
uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a zástupcem
objednatele, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní
úpravy.
10.

Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím
řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zákona č.183/2006
Sb. v platném znění.

VIII.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
Řádně provedená stavba se předává a přejímá V rozsahu realizační projektové
dokumentace stavby a vydaným stavebním povolením. Pokud je smlouvou dohodnuto,
též v rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a
převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto
smlouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o
zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci
skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.
Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou V dalším průběhu prací zakryty,
vyzve zhotovitel zástupce objednatele 7 pracovních dní před jejich zakrytim zápisem do
stavebního deníku a zároveň prostřednictvím e-mailu. Pokud se objednatel na výzvu
nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.
K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů před
zahájením předávacího řízení ato způsobem uvedeným v čl. XIV.

O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který
bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality
provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a
dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.
Dnem podpisu protokolu O předání a převzetí díla bez vad a nedodělků začíná běžet
záruční lhůta.
Odmítne-li Obj ednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, V němž smluvní strany uvedou
svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.
Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jestliže sám způsobil, že
dílo nevyhovuje tím, že přes upozornění zhotovitele trval na užití nevhodného
technologického postupu nebo použití nevyhovujícího materiálu.
Zhotovitel však odpovídá za vady díla, způsobené vadou projektu, O kterých věděl nebo
vědět mohl s ohledem na svoji odbornost a na tyto vady neupozornil již v průběhu
zadávacího řízení. Odstranění těchto vad jde plně k tíži zhotovitele.
10.

Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady veškeré zjištěné kolaudační vady, a to ve
lhůtách stanovených správním orgánem.

IX.
ODPOVĚDNOST ZA VADY
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek
smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě
a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti
Obvyklé.
Záruční doba na dílo je 60 měsíců ode dne předání celého díla. (Dílem se rozumí
veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich
výrobci či podzhotoviteli.
Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného
užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.
Smluvní strany výslovně sjednávají, že reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji
objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem
uvedeným v čl. XIV.
Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen V
případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho
odpovědnost.
V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí
na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. Lhůta počíná běžet dnem
podepsání ukončení prací na díle zhotovitelem.
Smluvní strany se dohodly, že vpřípadě vzniku vad díla, je objednatel povinen
bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV.
existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně

oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě 30 dnů od
uplatnění písemné výzvy — reklamace objednatelem.

X.
SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY
Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu
ve výši 1 000,-Kč za každý započatý den prodlení.
Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či
jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1 OOO,- Kč za
každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.
Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dnů od doručení písemné
reklamace, způsobem uvedeným Včl. XIV. nebo V jiném dohodnutém termínu, je
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každou
vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad
dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo
pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele a to V případě, že zhotovitel neodstraní
vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad
Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 1 OOO,— Kč za každý den prodlení s
vystavením konečné faktury.
Jestliže budou objednatelem vprůběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky
V činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2,3,8 a 10
a dále porušením ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti
neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná
nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli
zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 OOO,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený
nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění
dle čl. XIV.
Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu,
případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele
vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle
příslušných ustanovení smlouvy.
Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku
každého jednotlivého porušení ustanovení, specifikovaného v čl. X této smlouvy, ato
na účet objednatele. Porušení ustanovení smlouvy bude vždy provedeno písemně dle čl.
XIV. této smlouvy.
Smluvní pokuty dle tohoto článku mohou být uplatněny opakovaně a V souběhu
s dalšími pokutami a náhradou škody.
Ustanovením čl. X. 0 smluvní pokutě není dotčena možnost domáhat se práva na
náhradu škody.

lO.

Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody V případě, že zhotovitel řádně dílo
nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové výběrové
řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely bude
předmětem výběrového řízení (na nového zhotovitele) výkaz výměr v části úkonů, které
nebyly zhotovitelem realizovány. Obchodní podmínky budou kopírovat obchodní
podmínky uzavřené se zhotovitelem, který dílo nedokončil. Objednatel porovná
(případně porovnání může provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou
nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (jehož nabídka bude ve
výběrovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou přesáhne nová cenová
nabídka cenovou nabídku původního zhotovitele, bude vyčíslením škody, která byla
objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den
doručení (způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy) vyčíslení způsobené škody
zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst proti splatným
pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel
je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započítání splatných
pohledávek. Za řádné nedokončení díla se považuje i skutečnost, kdy objednatel
odstoupí od smlouvy o dílo z důvodů uvedených v čl. XII. této smlouvy.

XI.
vyšší MOC
Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečně nebo úplné nesplnění
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v
důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a
neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná
se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných
správních orgánů na území ČR.
Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1. tohoto článku, prodlužuje se doba plnění
o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně
odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XII.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
.,

..

prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným
plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky
neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů
objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se
zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele,
nebo že na stavbě nej sou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze
strany zhotovitele k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu,
do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve
stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od
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smlouvy odstoupit i vpřípadě, že k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy
zhotovitelem došlo opakovaně. Skodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je
zhotovitel povinen uhradit.
Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou vtomto článku v odstavci 1 a 2, je
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení
vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno V souladu s ustanoveními čl.

XIV.
Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou V čl. XIII., odst. 3 a 4, vyzve objednatel
zhotovitele k jejímu splnění písemně V souladu s ustanoveními čl. XIV. Pokud
zhotovitel nesplní tuto povinnost nejdéle do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn
od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu
a bude zhotoviteli doručeno V souladu s ustanoveními čl. XIV.
Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak
pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
a)
na majetek druhé smluvní strany byl soudem vyhlášen úpadek druhé smluvní
strany.

b)
c)

druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
nastane vyšší moc uvedená V článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které
nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů
znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

Vznik některé ze skutečnosti uvedených V odstavci 6 je každá smluvní strana povinna
oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených V odstavci l, 2, 4 a 5 nebo
některá ze smluvních stran z důvodů uvedených V odstavci 6, smluvní strany sepíší
protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat
zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od
smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud
provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou,
nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je
zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K
určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle
odstavců 1, 2, 4, 5 a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet
provede objednatel.
lO.

Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o
odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem
uvedeným v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nej sou dotčena práva smluvních stran
na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

ll.

V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše
stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
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12.

Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné
platby zhotoviteli.

13.

V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení
obchodního zákoníku.

14.

Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC. (tedy od okamžiku zániku
smlouvy)

)(III.
OSTATNÍ

UJEDNÁNÍ

Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má
rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal
na místo provedení díla.
Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí
osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků.
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle
až do doby odstranění poslední vady a nedodělku pokud s nimi bylo dílo protokolárně
předáno a převzato.
Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel
povinen
mít
uzavřenou
pojistnou
smlouvu
na
škodu
způsobenou
V souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného,
vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné,
pokud zhotovitel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu
je zhotovitel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše pojistné
částky musí být V minimální výši 3 mil. Kč s maximální spoluúčastí zhotovitele ve výši
10 000,— Kč. Originál nebo ověřenou kopii této pojistné smlouvy je zhotovitel povinen
doložit objednateli nej později V den předání staveniště objednatelem zhotoviteli a tento
doklad se stane nedílnou přílohu této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o
bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě a požární předpisy. Rovněž
prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani
na majetku obce či státu a životním prostředí.
"Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna MČ Praha
9, na profilu zadavatele včetně veškerých jejich příloh. Smluvní strany prohlašují, že
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení
k jejich užití & zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek."
Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 9 je povinna na dotaz třetí osoby
poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí stím, aby veškeré informace
obsažené vtéto smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně
požádají
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Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna
postoupit práva a závazky ztéto smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného
souhlasu druhé smluvní strany.
Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím
realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení
auditu realizace této stavby.
10.

Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena
dle předložené nabídky a této smlouvy a to buď svými pracovníky, nebo
prostřednictvím jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých
informacích, které se V souvislosti s tímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost vyjma
těch zjištění, kdy ze strany zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností k nimž se
zhotovitel zavázal ve své nabídce a této smlouvě.

11.

Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10
dnů před zahájením auditu, a to v souladu s čl. XIV. této smlouvy.

12.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to nejpozději
do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli
k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních.

13.

Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dnů ode
dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti
podpisu zástupce objednatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném
termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech
souhlasí.

14.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované kvalitě & jakosti.

15.

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn
jednat:
- ve věcech smluvních:
— ve věcech technickýc

Ve věcech souvisejících splněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn
jednat:
—

ve věcech smluvních:

- ve věcech technickýc

XIV.
USTANOVENÍ

o DORUČOVÁNÍ

Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo
zhotovitele uvedenou V této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke
změně adresy některého zúčastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně
oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným V tomto článku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se
prostřednictvím poštovního domčovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník
zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za
den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

XVI.
ZÁVĚREČNÁ

USTANOVENÍ

Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na
území Ceské republiky.
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, číslovaných
a oboustranně podepsaných dodatků.
Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní
strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k
provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a
uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž
nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná V tom smyslu, že neplatnost některého
z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní
úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále
jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako
takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a
vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními
předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by
nahradilo kolizní ustanovení.
Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží
objednatel a jeden zhotovitel.
Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu
oprávněnými zástupci smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejich příloh řádně
seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni,
či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:
Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)
č.1
Qasový harmonogram
č.2
Cestné prohlášení zhotovitele o subdodavatelích
č.3

VPrazedne
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VPrazedne
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NOVOVYSOČANSKÁ 505/3, VYSOČANY, 190 00 PRAHA 9
KOMPLETNÍ Řešení DODÁVKY NOVÉHO VÝTAHU KONE M0N0$PACE® 500

KONE MonoSpace® 500 kompletni řešení dodávky
nového bezpečného výtahu pro Vaši budovu
'

nejlepší v oblasti EKO-EFEKTIVITY

.

jízdní komfort udávající směr v odvětví

-

design, který získává oceněn:

'

rychlá a snadná montáž

.

komplexní servis podporující každý krok Vašeho projektu

Cerﬁﬁkace180900112008
Certiﬁkace [80 1400122004

warm rr; _
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0009375783_LBO_VB_2019 - KOMPLETNÍ ŘEŠENŠ DODÁVKY NOVÉHO VÝTAHU — ZÁPADNÍ
{PRAVA STRANA)

Městská část Praha 9
OBJEDNATEL:

Sokolovska 14/324, 180 49 Praha 9
zastoupena:

IČO: 00063894; DIC: CZ 00063894
ADRESA VÝTAHU:

Domov seniorů - Sociální služby Praha 9, z.ú., Novovysočanská 505/8, 190 00 Praha 9 - Vysočany

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

M
Vážení obchodní přátelé,
velice si vážíme oslovení naší firmy ohledně plánovaně dodávky nového evakuačního výtahu. Dovolil jsem si pro Vás vypracovat
kompletní nabídku možně dodávky a montáže dle Vašeho zadání v níže uvedeném požadovaném řešením. Vypracované cenová nabídka
Vám zaručí během jednoho zásahu do zařízení odstranění všech rizik souvisejicich s provozem samostatného výtahu a na velmi dlouhou
dobu Vám zajistí bezpečný a ekonomický provoz při vysokém přepravním komfortu. Firma KONE Vám nabízí celosvětové osvědčenou
špičkovou finskou technologii KONE MonoSpace© 500, založenou na bezpřevodové a bezstrojovnové technologii. Nově vyvinuté
kompaktní bezpřevodové lanové pohony KONE EcoDiscTM s nízkootáčkovým synchronním motorem s frekvenčním řízením zajišťují
plynulý rozjezd a dojezd výtahů, mají (i při zvýšené nosnosti) nižší hodnoty záběrových a jmenovitých proudů než původní pohony. Největší
výhodou navrhovaného technického řešení je možné maximalní zvětšení výtahových kabin, všířce a vhloubce, instalace nových vysoce
odolných automatických dveří pro těžký provoz umístěných ve stávajících dveřních otvorech! Díky tomuto řešení Vám odstraníme veškeré
opotřebované díly a rizika zjištěná v Inspekční zprávě a kompletně dodaný nový výtah bude plně vyhovovat všem Vašim požadavkům nově
platných norem, bude výrazně šetřit elektrickou energii, zvýší obslužnost výtahu (zvětšením kabiny a propojením do obousměrného sběrného

řízení) včetně instalace úsporných a efektivních modulů za dodržení všech nově platných norem. Jsme hrdi, že Vám můžeme nabídnout
produkty patřící do světové špičky, které budou přesně šité na míru Vaši budově, Řešení KONE je vždy založeno na následujících základních
principech:

NEJLEPŠÍ V OBLAST! EKOEFEKHW
- s KONE MonoSpeoes ušetřite až 35% etektrickě enefgte
-VDl WA) nynijako standard

J‘IEBM KOMFORT A SPOLEHUVOST Hilti VAJÍCÍ SMĚR V GDVÉWÍ
- Warns mm: každého Wales/mam zařizení testem komfortu
- komtžxt test pomoci testovacího zařazení předpředáním zákazníkovi

DESIGN, KTERYHSKAVii OCENĚNÍ
- nabízím opfavdu širokou kotekci Makó—nich a vizuáině atraktivních
decignů
- náš design získat mezinámahipresňžni oceněni

EFEKHVNÍ WHEN} PROSTORU — KWAKTNÉJŠÍ, NEZ KDYKOUV
JIHDY
« díky inovativnímu řešení pohonu vytváňme vice prostoru pro oesttgfici
šetříme tak stavebni néddady

RYCHLÁ A SNADMÁ MONTAE
- výtahymonteg'eme unikámim ňešentminstaiaoebez iešeni
— zkrátitijsme tak dobu odstávky oproti kordtwenci
- šetřime tak Vaše náldaoy na výměnu
- nabízíme možnost ochrany vstupu (úplné uzavřeni vshipu do šachů/)

KOMPLEXNI SERVIS POBPQRUJÉÍ KAŽDÝ KROK VAŠEHO
PROJEKTU
- používána postupy a profesionálmí nástroje pro návrh a design šetřící
čas a nákiady během pňprasmých prací na Vašem projektu během
instalačních prací

během instalačních prací

jedná se o komptetni dodávku nově výtahové technotogie

Na závěr bych rád připomenul, že se jedná o kompletní dodávku nově výtahové technologie včetně kabinových vodítek a jejich
uchycení ke stávající samostatné železobetonové výtahové šachtě což nám umožní Vám poskytnout prodlouženou záruku až v délce 60
měsíců. Samozřejmostí je i následný servis výtahu po celou dobu jeho životnosti kterýje zajištěn vyškolenými pra
podpořen všemi výhodami pIynoucími ze spojení se zázemím renomované světové firmy.
Děkuji Vám za prostudování naší nabídky a V případě jakýchkoliv nejasností mne neváhejte kontaktovat.

na ,

tys;

“ HOST MNMAYE‘VE

__“

,,

„__

„___.................

ceneeeee
prodejce rekonstru

22/8/2019

Strana » 2 / 47 - celkem

Domov seniorů - Sociální služby Praha 9,10. Novovysočanska 505/8, 190 00 Praha e -Vysočany

mama

Dedicated to People Flow

|. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
TECHNICKÁ DATA SAMOSTATNÉHO VÝTAHU - VÝCHODNÍ (LEVÁ STRANA):
PW15I10-19 KONE MONOSPACE® 500
_ typove oznaceni vytahu:

(sériově vyráběné, ekonomické trakční lanove bezstrojovnove výtahy s typovým
certifikátem a s maximálním počtem startu 400 OOO / rok - řešení bez stavebních
uprav ba zásahu do nosných konstrukci stavby). ,

VEŠKERE KOMPONENTY DODÁVKY JSOU NOVE, JEDNA SE o
KOMPLETNÍ DODÁVKU NA KLIČ!
Osobni výtahy pro přepravu osob (třida výtahu i),
elektrický lanový s výtahovým strojem EcoDisc© s plynulou

- řešení KONE:

regulací frekvenčním měničem.
. nosnost:

1 150 kg

— počet osob:

15 osob

- jmenovitá rychlost:

1,0 mis

- počet stanic / nástupišť:
- označeni stanic:

- výchozí (hlavní) stanice:

9I9
-1, O, 1, 2, 3,4, 5,6, 7
„0“

VÝTAHOVÁ ŠACHTA:
— šířka x hloubka (WWxWD):

2 000 (mm) x 2 710 (mm)

Provedení bez strojovny

3 970 (mm) pod montážní háky včetně bezpečnostních

- Výška horní stanice (SH):

—:&":;—g

dosedů SADE pro nízký horní přejezd šachty »íunkce SSA RTE —
bezpečnostní zařízení pro snížený horni přejezd, podle ENBí—Zl

_ zdvih (H):

6%}

12 640 (mm)

- thUbka prohlubně (PH):

_

*—

*

u

1 319 (mm) včetně bezpečnostních dosedů SADE pro nízkou
prohlubeň šachty - funkce SSA RTE - bezpečnostní zařízení pro sníženou

'

'

WSW:

prohlubeň podle EN81-21

_ vedení výtahu

- S

WAN!

Nová pevná dimenzované vodítka kabiny a protiváhy se
zámky včetně nové protiváhy s převáděcí kladkou (vodítka
kabiny a vyvažovacího závaží jsou speciální za studena tažené profily opatřené

6

““"“

odpovídajícími kotevnimi prvky).

M

m

ČSN 33 2000-5-51 tabulky 51A, dle ČSN EN 81-20 (teplota

'pmStred’ d'e CSN:

+5°c až +40°C) s odvětráním.
Vyvažovací závaží slouží k vyrovnání hmotnosti kabiny a
poloviny jmenovité nosnosti. Rám vyvažovacího závaží je

vybaven novými kluznými vodícími čelistmi SLG 7 bránící
- vyvažovací závaží:

přenosu hluku. Dráha pohybu vyvažovacího závaží musí

končit na rostlé zemi. Podchozí prostory pod vyvažovacím
závažím (pod prohlubní výtahové šachty) nejsou povoleny
bez dalších bezpečnostních opatření.
Nosné prostředky (lana PAWO) pro kabinu a vyvažovací
závaží v potřebném množství a rozměrech jsou v souladu s
platnými bezpečnostními normami - speciální nosné lano pro výtahy
- nosné prostředky:

izolované kladky se spedát'im povrchem
drážek (rychlost a 1.6 m’s)

Původní lano

Nové lano

od německého výrobce GUSTAV WOLF (složeno ze dvou vrstev), Vnejši
prameny lana jsou v konstrukci Warrington. Tato konstrukce se používá zejména
v případech, kde životnost lana je dána požadavkem na zvýšenou odolnost proti
unavovemu ohybu na pohonných a převodních kladkach více, než proti
opotřebení vnějších dratu. Ocelová duše nabizi dobrou odolnost proti
prodlužování a chrání proti většímu rozsahu deformace průřezu lana při
přechodu z kruhové drážky do V-drážky v mnohých případech,

NEJSOU POŽADOVÁNY

- zachycovače na protiváze:

Samostatné železobetonové šachty s nově instalovanými montážními háky OCTE pro FRB

* provedení sachty:

(sada, nosnost 20kN).

— osvětlení šachty:

nové úsporné LED osvětlení šachty po celé výšce dle ČSN EN 81-20I50
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ELEKTRICKÁ sít:
- pohonná jednotka:

3 NPE 50 Hz 400 VITN-S

— osvětlení v kabiné:

1 NPE 50 Hz 230 VI TN-S

— umístění hl. vypínače:

- nouzový zdroj:

v rozvadéi výtahu umístěném v prostoru zrušené strojovny výtahu
Napájení elektrickou energií bude zajištěno ze stávajících elektrorozvaděčů a pomoci náhradního
zdroje elektrické energie. Napájecí systém jednotlivých výtahů a osvětlení kabiny bude mít
hlavní a záložní napájení, který splňuje požadavek na zajištění dodávek elektrické energie ze
dvou na sobě nezávislých zdrojů po dobu minimálně 45 minut. Při přerušení dodávky z jednoho
zdroje bude dodávka plně zajištěna po dobu předpokládané funkce výtahů ze zdroje druhého za
pomoci OFF-LINE záložního zdroje ASTIP PS LiftBack 15kVA/3F/45M.

ŘÍZENÍ:
- rozvaděč výtahu:
— sběrné řízení:

mikroprocesorový řídicí systém KONE KCE SIMPLEX
obousměrné sběrné řízení FCL SIMPLEX
Uzamykatelný WMAP (rozvaděč výtahu) - instalovaný do původní zrušené strojovny umístěné za
výtahem v provedeni NEREZ ASTURIAS SATIN (F) - broušený nerezový plech.
Původní strojovna bude zrušena a bude do ní umístěný výtahový rozvaděč a nouzový zdroj UPS. V případě požáru bude
umožněno centrální vypnuti těch elektrických zařízení v objektu nebo v jeho části, jejichž funkčnost není nutná při požáru —

- ovládací servisní panel:

tlačítkem CENTRAL STOP) ale zároveň musí být zachována dodávka elektrické energie požárně bezpečnostních zařizení
(provoz náhradních zdrojů /UPS/, zajišťujících napájení výtahů. V případě potřeby bude umožněno vypnuti náhradního zdroje v
objektu, včetně požárně bezpečnostních zařizení -tlačitkem TOTAL STOP, Tato tlačítka budou chráněna proti neoprávněnému
použití a budou umístěna v místě s trvalou službou (u vstupních dveří vstupní recepce), Kabelové trasy pro ovládání vypínacích

prvků CENTAL STOP a TOTAL STOP budou splňovat požadavky na kabelové trasy s funkční íntegritou.

SYSTEM NOUZOVEHO VOLÁNÍ:

- obousměrný komunikátor:

Díky našemu obousměrnému komunikátoru bude Váš výtah vždy ve stavu pohotovosti pro
nouzové volání. Hlasové spojení na KONE Service Centre je aktivováno stisknutím tlačítka, a to
24 hodin denně 7 dní v týdnu. Nejedná se jen o zákonný požadavek pro nově instalované výtahy,
ale účelem je zejména poskytnutí té nejlepší asistence v případě poruchy výtahu.

Jedním stisknutím tlačítka ALARM může uživatel, který uvízl v kabině výtahu zavolat operační

- proces nouzového volání:

servisní centrum, kde se automaticky zobrazí nouzové volání a údaje o výtahu. Psychologem
zaškolení pracovníci jsou v kontaktu s uvízlou osobou a budou ji informovat o tom, jaká opatření
se provedou. Současně se rozjede vyprošťovací zásah. Jakmile dorazí na místo asistence,
podnikne další nutné kroky. Všechny příchozí hovory do servisniho střediska KONE se okamžitě
zaznamenávají a v závislosti na dohodě je o záležitosti telefonicky nebo písemně informována i
osoba zodpovědná za výtah.

POHON:
Nová, kompaktnější a vysoce spolehlivá bezpřevodová pohonná jednotka, která je vyrobena ze speciálního odlitku odolného proti otěru s
přesným řídícím systémem, zlepšuje jízdní komfort plynulým zrychlením a zpomalením a velmi přesným vyrovnáním kabiny v nástupišti.
Unikátní brzdný systém zajišt'uje pohodlnou, bezpečnou a tichou jízdu, ale také minimalizuje hluk, který brzdy přenáší do okolí. Tato nová
funkce automaticky testuje stav a funkčnost brzd každý den a tím zvyšuje bezpečnost výtahu.
- typ výtahového pohonu:

bezpřevodový pohon NMX11 (KDM4OSlim)

- jmenovitý výkon:

6.7 kW

— jmenovitá rychlost:

1,0 mls

- lanování:
- přesnost zastavení:

2:1
+l- 5 mm

- počet startů / rok:

200 000 startů I rok

- počet startů / hod.:

180 h'1
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3 X 20 A výtahyjsou chraneny proudovou ochranou aje hlídána přítomnost 3. fází. Přepěťová ochrana proti náhlému

- jištění:
extrémnímu přepětí není součástí dodavky KONE (např blesk. apod)

5x6mm2Cu

— vodiče hlavního přívodu:
— jmenovitý proud:

21 A (pozn týká se pouze pohonu a nezahrnuje osvětlení šachty a kabiny, proto je třeba údaj o proudu zvýšit o 5 A)

- záběrový proud:

23 A (pozn. týká se pouze pohonu a nezahrnuje osvetleni šachty a kabinyl proto je třeba údaj o proudu zvýšit o 5 A)

- umístěni pohonu:

v horní části výtahové šachty, na straně vyvažovacího závaží

KABINOVÉ DVEŘE:
2 X KONE KES 800 2L pro oba vstupy (max. počet startu za rok 800
- typové označení:

- provedení dveří:

OOO, čas otvíra'ní / zavírání dveří : 900 mm ls, tloušťka plechu na dveřních
panelech je 1,2 + 0,8 mm, dveře určené pro nemocnice, výškové budovy a těžký
provoz)

automatické 2 panelové stranové

- světla šířka vstupu:

1 100 (mm)

- světla výška:

2 000 (mm)

- materiál křídel dveří:

FLEMISH LiNEN (T81) strukturovaný nerezový plech
tn
tla-rim l men

- doplňky:

- typ prahu kabinových dveří:

Aby se zabránilo úrazu automaticky zavíranými dveřmi, jsou kabinové dveře vybaveny
omezovačem zavírající síly. Toto opatření také snižuje nebezpečí poškození dveřního systému
nebo předmětu v prostoru dveří.
C, práh S přechodovou lištou - maximalni bodová nosnost prahu 800 kg
A, extrudovaný hliník

- material prahu dveří:

2 x CELOPLOŠNÁ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTELNÁ LlŠTA pro
oba vstupy
- bezpečnostní prvky u vstupu
s modulem SRC RNC:

~:~:
'“

— detekuje předmět kdekoli ve dveřním prostoru, obsahuje sérii neviditelných
paprsku, které vodorovné prochazi dveřním prostorem při otevřených dveří ,
Jestliže jakýkoli předmět přeruší paprsky, dveře zustanou otevřené nebo se
začnou znovu otvirat, záleží na situaci

»KABlNA:
- typ klece:

KONE HERMES
'MMMSLGT

Robustní rám kabiny je zkonstruován z oceli odolné proti
mechanickému namáhání a opatřen certifikovanými
zachycovači. Svislý pohyb po vodítkách je umožněn
- konstrukce kabiny:

Varné vodu češi:
(1mm! 2 t 6 m'sl

kluznými vodícími čelistmi. V dodávce výtahu jsou také
zahrnutá samomazná zařízení. Vlastní kabina je vyrobena z
ocelového plechu. Ocelové panely jsou z vnější strany
opatřeny protihlukovou ochranou. Pro přirozenou ventilaci
slouží otvory ve spodní části vstupu do kabiny.

- světla šířka x hloubka:

- svetla výška kabiny:

- počet vstupů do kabiny:

22/8/2019
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INTERIÉR KABINY:

- podhledový strop:

CLBO s kruhovým LED osvětlením
úsporné LED diodové osvětlení — desetkrat vyšší životnost než
halogenové žárovky. Při použití úsporných režimů se osvětlení a vetrani kabiny

— typ osvětlení:

vypne pokud je výtah po definovanou dobu v klidu

- materiál stropu:

NEREZ ASTURlAS SATIN (F)- broušený nerezový plech
Zapuštěný kabinový ovládací panel KSC D63 v celé výšce v
provedení NEREZ ASTURlAS SATlN (F) - broušený nerezový
plech — nová signalizace slučující moderní design s výbornou ovladatelností,
jejíž kabinový ovládací panel je povrchově uchycen k boční stěně kabiny

digitální ukazatel polohy klece (scroling DOT MATRIX) a
smérové šipky jizdy v bilé barvě
nerezová kulatá prosvětlená ovládací tlačítka se zeleným

kroužkem označující hlavní stanici s dotykovými obrazci
čísel 5 RELlEFNlM značením

tlačítko ALARM
nouzové osvětlení kabiny CEL S, separátní osvětlení se

záložním zdrojem
- panel ovládačove kombinace
COP:

indikátor přetížení se zvukovou signalizaci

zvukový signál zastavení klece

LĚŽŠŽŠ'ŠQW'“

modul PRC K _ klíčkový přepínač pro prioritní voibu generálního ovladani kabiny
obousměrné dorozumívací zařizení KRM - centrálníjednotka
Obousměrné dorozumívací zařízení KRM - jednotka do
kabiny - GSM EMERNGENCY brána s automatickou volbou
až 4 telefonních čísel včetně SIM karty s možností připojení
na systém nepřetržitého monitoringu 2417 (KONE Carew 24/7
Connect může předvídat, provadet údržbu a zasáhnout dříve, než vůbec dojde k
poruše zařízení. Pro vás to znamená vyšší bezpečnost, plnou transparentnost a
kild. Protože, pokud se má něco stát, my to víme již dopředu a předejdeme

tomu).

záložní zdroj pro obousměrné dorozumívací zařizení
— funkce ISE M:

nouzový intercom mezi kabinou a rozvaděčem výtahu

funkce H AN C'
'

zvuková signalizace v kabině při průjezdu stanicemi, určeno pro osoby se sníženou schopností
pohybu a orientace, nepřetržitý provoz (hlášeni v českém jazyce)

- funkce ABE MD:

zvonek alarmu v hlavní stanici, zpožděný signál

- funkce FCC C:

ANO » zrušeni falešných phvolani, sledování počtu zastavení

- signalization dimmíng:

AUTOMATICKÉ TLUMENÍ OSVĚTLENÍ SIGNALIZACE
TLAČÍTKO K ZAVŘENÍ VÝTAHOVÝCH DVEŘÍ - urychluje přepravu, protože bezjeho použití výtah krátce čeká před
, ,
„
„
, „,
., ,

- modul DCB:

uzavrenrrn dveri na prípadne dalsr cesttrjrcr.

_ modul DOB:

TLAČÍTKO OTEVŘENÍ DVEŘÍ -s|ouži kotevřeni dveří

_ modul DOB E.
'

- mOdUl ACL BZ

TLAČÍTKO PRODLOUŽENÍ DOBY OTEVŘENÍ DVEŘÍ —slouží k prodloužení doby otevření dveří, aby se dveře
výtahu nezaviraly před jeho úplným naložením (otevřeny po dobu 30 sekund - pokud není nastaveno jinak).

DOROVNÁVÁNÍ KABINY — zajistí střídavé vyrovnávání polohy nezávisle na tom, zda jsou dveře otevřeny nebo zavřeny a
tim umožnuje automatický přesný dojezd kabiny k prahu šachetnlch dveří. Kabina vytahu je automaticky vyrovnávána jestliže po
zastaveni v úrovni podlaží se mění zatěžovací podminky behem nástupů a výstupu, prověšeni lan.

- modul ADO:

PŘEDČASNÉ OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ - zajišt'uje předčasné otvírání dveří při dojezdu kabiny vytahu do stanice.
IGNOROVÁNÍ PŘIVOLÁNÍ PŘl PŘETÍŽENÍ ~ funkce BLF se používá pro prevenci zastaveni plne naloženeho vytahu v

_ modul BLF“
'

22/8/2019

reakci na patrová voláni díky této funkci zlepšuje přepravní výkon a redukuje spotřebu elektrické energie tim, že zabraňuje
zbytečnému zastavování a rozjíždení. BLF ochraňuje výtah před přetiženírn. Standardneje nastaveno 80 % nominálního zatižení
výtahu.
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ANO — kabelová příprava pro instalaci čtečky nebo kamery (bude dodán datový kabel do šachty KM924737) - Objednatel zajistí
biometrické čtečky a instalaci včetně případného založení dodaného kabelu mimo šachtu a Zhotovitel zajistí následné propojení

— modul CTV:

do původních ovladačů umístěných v nástupišti pro blokování pňvoláni.

- materiál bočních stěn kabiny (B,
D):

VERTIKÁLNÍ PANELY- FLEMlSH LINEN (T81)strukturovaná nerezová ocel

— material čelních stěn kabiny u
vstupů (A + C):

FLEMlSH LINEN (TS1) - strukturovaná nerezová ocel
(tloušťka 1 mm)

MR1 umístěné na boční stěně kabiny naproti ovládacímu
- zrcadlo:
panelu

ANO » HR64 (trubkový profil D39 se zahnutými konci made!) umístěné na bočně
stene kabiny pod zrcadeím v provedení NEREZ ASTURlAS SATIN (F) -

- madlo:

broušený nerezový plech

- sklopné sedátko:

ANO v provedení NEREZ ASTURlAS SATIN (F) - broušený
nerezový plech

PO BOČNÍCH STĚNÁCH KABINY v provedeni NEREZ

' OKOPOVV p'eCh:
_ Omaha.
p

ASTURlAS SATIN (F) - broušený nerezový plech
VYSOCE ODOLNÁ PROTlSKLUZOVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA

'

ALTRO META CHROMA CYBER TFCR 2702

_ funkce EBDA'
'

* fUHkCG FlD BO (File
Detection):
- funkce FRD AE (Fireman's
drive):

NENÍ POŽADOVÁNA » automatický bateriový dojezd kabiny výtahu do nejblížší stanice při výpadku elektrického proudu MOŽNO DOCENIT V PŘÍPADĚ POŽADAVKU OBJEDNATELE

ANO - za použití signálu ze systému EPS; jenž přivede objednatel k rozvaděči výtahu (ignál z EPS » „vyhlášení požáro'*,
bezpotencialovy" kabel 2x0,75 Cu bezhalogenový, rozpínací kontakt, napájecí napětí / proud : 24 - tio VUC /4-18 mA) »

ANO - požární jizda (standardně FRD AE)

- funkce PAD (Parking at pre ANO » parkování kabiny v předdefinovanem podlaží

deﬁned ﬂoor):
. - funkce EPD:

- funkce EMH O:

~ funkce QCC (Quick close from

ANO - příprava v rozváděči výtahu na pňpojeni nouzového zdroje
nouzový STOP v šachtě s jednim bezpečnostním spínačem

new car cell):

ANO - po zadání volby na ovládacím panelu se dveře začnou do te zavírat. V případě nevolení nástupiště ve kterém se kabina
zrovna nachází, se pouze ihned zavřou dveře

- funkce THD:

filtr elektromagnetického odrušení podle ČSN EN12015

- funkce PAD (Parking at pre »
deﬁned ﬂoor):
- nehořlavé (bezhalogenové)
kabely, LSH A:

ANO - parkování kabiny v předdefinovanem podlaží

ANO - bezhalogenová kabeláž elektroinstalace v sachte, týká se zapojeni v sachtě a kabině

- evakuační výtah dle ČSN 27
ANO — výtah bude napojen na stávající záložnš zdroj

4014:
- hluková zkouška:

22/8/2019

NENÍ POŽADOVÁNA . MOŽNO DOCENlT v PŘÍPADĚ POŽADAVKU OBJEDNATELE

Strana » 7 ( 47 - celkem

Domov seniorů . Socráiní slu'my Praha 9, za . Novovysočanská 505/5. 190 00 Praha 9 - Vysočany

mama

Dedicated to People Flow

ŠACHETNÍ DVEŘE:
KONE NAROW FRAME KES 800 2L (max. počet startu za rok 800 000, čas otvírání / zavíráni dveří = 000 mm ls.
- typové označení:

loušt'ka plechu na dveřních panelech je 1,2 + 0,8 mm, RIDE COMFORT AAA, čas otvírání / zavírání dveří : 900 mm /s,
s životmostl při běžném servisu 10 000 GOO cyklu, hlučnost 65 dB, dveře určeně pro nemocníce. výškově budovy a těžký provoz)

- provedení dveří:

automatické stranové 2 panelové

- světlá šířka vstupu:

1 100 (mm)

- světlá výška:

2 000 (mm)

— stupeň požární odolností:
- modul LOA MO:

s požární odolností EW 60 dle (ČSN EN 81-58)
ANO - zámek automatických dveří , mechanický zámek se zařízením nouzového otevření

- typ prahu šachetních dveří:

G — robustní hliníkový profil

- materiál prahu dveří:

G — robustní hliníkový profil

SCOTTISH QUAD (K) - strukturovaná nerezová ocel
_ matenal dven'

(tloušťka panelů t mm)
smím Quad

SIGNALIZACE VE STANICÍCH:

— tlačítka volby:

Prosvětlovací KSL D40 v provedení NEREZ ASTURIAS
SATIN (F)- broušený nerezový plech - v horni a spodni
stanicí je osazena přivolávací jednotka s 1 tlačítkem,
zbývající stanice jsou osazeny přivolávacímí jednotkami se
2 tlačítky, určenými pro jízdu směrem nahoru nebo dolů.
potohová a směrová signalizace KSID43IKSHDZO scroling

'S'gna"zace
ve vsem
stanrcrch:
- signalizace „Zákaz vstupu“:

DOT MATRIX v bílé barvě -bruses
materiál33 krycí desky: polykarbonát
funkce výtahu při požáru (ČSN EN 81-73)

- umístění přivolávačů:

na zdi vedle rámu šachetních dveří

— umístění signalizace:

na zdi nad hornim rámem šachetních dveří

STAVEBNÍ PRÁCE souvrsaící VŽDY s VÝMĚNOU PÚVODNÍHO VÝTAHU PW:
Součástí celkové ceny je demontáž celeho původního výtahu, dodávka a montáž noveho, odvoz a likvidace sutí, olejových náplní a demontovaněho
zařízení, pomocných prací, pravidelný úklid, zařízení staveniště, provedení všech potřebných zkoušek, revizí včetně závěrečného úklidu.
STROJOVNA — demontáž, odvoz a ekologická likvidace všech původních částí výtahu — demontáž nárazníků v prohlubní, demontáž výtahového pohonu a
jeho součásti, demontáž stávajících elektrických zařízení výtahu, související elektroinstalace v šachtě, ve strojovně a nástupištích, demontáž stávajících

šachetních dveří, výtahové klece, protiváhy, demontáž stávajících voditek, stávajících pňvolávačů a signalizací na jednotlivých nástupištích.
ŠACHTA - demontáž původního hydraulického pístu včetně ekologické likvidace.

ŠACHTA — dodávka a montáž nových montážních háků pro instalaci výtahové technologie.
ŠACHTA — demontáž stávajících dveří a úprava otvorů pro instalaci nových šachetních dveří - v jednotlivých patrech budou instalovány nové šachetní
dveře, které jsou součástí dodávky technologie výtahů s maximálních zachováním stávajících otvorů.
ŠACHTA — kompletni vyzdění nástupišť YTONGEM v silách dle potřeb kotvený do okolního zdiva ROXORY, Na jádro vždy použito stavebních lepidel s
aplikací keramické tkaniny (perlínky) s přesahem na okolní zdivo minimálně 15 cm. Štuková omítka natažená ve dvou vrstvách, konstrukce u kterých štuk

končí (okolní zdivo, výtah) opáskovány, aby nedošlo ke zbytečnému znečištění či poškození. Vzhledem k vibracím standardně používány plastové
protektorové lišty v provedení bílá jenž ukončují stěnu opticky a hlavně funkčně, nebot vzniká "organlzovaná spára" která dovoluje běžný pohyb či vibrace
bez nutnosti oprav.

povrchu u jednotlivých nástupišť).

22/8/2019
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NÁSTUPIŠTĚ — oprava podlah a soklů dotčených demontáží stávajících a montáží nových šachetních dveří, zárubní a prahů v jednotlivých nástupištích a
uvedeni do původního stavu - před realizací bude se zadavatelem dohodnut přesný postup prací, před položením podlahové krytiny (dlažby) bude
vyrovnán podklad, stávající podlahová krytina (dlažba) a sokly budou demontovány a doplněny podlahovou krytinou (Objednatel zajistí vhodný materiál pro
instalaci a doplnění).
ŠACHTA - celoplošné zabezpečení dveřních otvorů po vybourání stávajících ručních šachetních dveří.

ŠACHTA — vyčištění prohlubně šachty a následný nový bezprašný nátěr celě plochy podlahy ve strojovně a podlahy v prohlubní výtahové šachty — příprava
podkladu a jeho očištění od oleje resp. dalších nečistot, penetrační nátěr a nový bezprašný nátěr,
Odvoz stavební suti, úklid a ekologická likvidace demontovaného materiálu.

SOUHSELEKTROPRACÍUJEDNOTUVÝCHVÝTAHÚVČETNĚDODÁVKYNOUZOVÉHOZDROJE
Dodávka a montáž záložního zdroje ASTIP PS LiftBack 15kVA/3F/45M na dobu zálohy 45 minut (Akumulátory použité v záložním zdroji jsou navrženy pro
provoz v prostředí s okolní teplotou v rozmezí 125°C. Pokud teplota navyhoví, musí být použity akumulátory pro vyšší teplotní rozsah). LiftBack, je
schopen zálohovat zařízení, která pracuje v generátorověm režimu. zdroje řady LiftBack jsou navrženy s ohledem na důsledky vznikající při provozu

výtahů v rekuperačním (generátorověm) režimu. Mají speciálně navržený střídač 3X 400 VAC. Jsou vybaveny absorpčním modulem, který rekuperovanou
energii zpracuje - záložní zdroj je vyhrazené zařizení dle vyhlášky 73/2010 Sb.§2,odst.1a), vyhlášky 246/2001 Sb §1,odst.d), §2,odst.4g). Pokud je záložní zdroj použit
jako požárně bezpečnostní zařízení (dle požárně bezpečnostního řešení), podléhá toto zařízení pravidelné kontrole provozuschopnosti dle zákona 133/1985 Sb, o požární

ochraně, vyhlášky 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb a vyhlášky 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
dozoru. Servisni úkony a pravidelnou zkoušku provozuschopnosti provádí firma Astip servis s.r.o..na základě zaslane závazné objednávky.
Dodávka a montáž kabelových přívodů pro dva výtahy přes UPS, kabeláž pro tlačítka TOTAL a CENTRAL STOP.
Úprava hlavního rozvaděče a doplnění komponentů (kontrolní panel recepce, rozvodnice strojovna vyp.í,2 provedení EI30, tlačitko požár, ventilátor
požární odolnost, termostat Triton, krabice rozbočovací požárně odolná, žlab kovový komplet víko, úchyt kabelový HLS P90 větší, ůchyt kabelový HLS P90

menší, 5x10 RE P90—R. 7x1,5 RE P90-R, CYKY 3x1,5, CYY6.
Rozvaděče ve strojovnách výtahů pro ovládání a jištění ventilátoru a napojení rozvaděče výtahů.
Ovládací skříňka pro signalizaci v recepci, požární tlačítka.
Úprava poloh svítidel, vypínačů, úprava vývodů strojovna, koordinace UPS, pomocné práce, podružný materiál, prořez.
Úprava původního hlavního vypínače výtahu a silových kabelů a následné zednické začištění otvorů po stávajícím rozvaděčl.
Vystavení revizní zprávy na upravený přívod včetně likvidace odpadu, úklid a předání objednateli.
Odvoz stavební suti, úklid a ekologická likvidace demontovaněho materiálu.

OSTATNh
Kompletní technická dokumentace, kniha odborných prohlídek, kniha provozních prohlídek.

Provedení zkoušek a vydání prohlášení o shodě dle Nařízení vlády NV 122/2016 Sb.
Návod popisující funkci výtahu při požáru (ČSN EN 81—73).

Demontáž, montáž a dopravní výkony na místo montáže.
Pro demontáž a montáž není nutné lešení v šachtě.

PROVEDENÍ VÝTAHU JE V SOULADU S:
NV 122/2016 Sb. o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent (odpovídá Směrnici 2014/33/EÚ).
NV 176/2008 Sb. v platném znění o technických požadavcích na strojní zařízení (odpovídá Směrnici EP a Rady 2006/42/ES).

NV 616/2006 Sb. v platném znění, o technických požadavcích na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility (odpovídá Směrnici 2004/108/ES).

ČSN EN 81-20 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladu.
ČSN EN 81-50 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů — Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a
zkoušky výtahových komponent.

22/8/2019
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ČSN EN 81-28 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů Část 28 : Dálková nouzová signalizace u výtahu určených pro

dopravu osob a nákladů.
ČSN EN 81-58 v platném znění - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Část 58, Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachelních
dveří — šachetnl dveře s požární odolností.

ČSN EN 81-73vv platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Část 73, Zvláštní úprava osobních a nákladních výtahů s možností
dopravy osob. Cást 73, Chování výtahů v případě požáru.

ČSN 27 4014 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní upravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů Evakuační výtahy.
ČSN EN 12015 elektromagnetická kompatibilita - vyzařování,
ČSN EN 12016 elektromagnetická kompatibilita - odolnost.
ČSN 27 4210 v platném znění, 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.

II. CENA
Cena celkových dodávek a následných montážních prací u výtahu včetně provedení všech nutných pomocných a stavebních

prací dle výše uvedeného předmětu plnění činí:
CELKEM BEZ

_ ROZSAH PRACÍ /ADRESA

DPH

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO HYDRAULICKĚHO VÝTAHU'A JEHO NÁSLEDNÁ EKOLOGICKÁ
LIKVIDACE -ZAPADN1£PRAVA sTRANA)

.

_ 21
DPH%

“

CELKEM
VčETNĚ
DPH

45.40000 Kč

9.53400 Kč

5493400 Kč

15660000 Kč

3288600 Kč

189.48600 Kč

24280000 Kč

50.98800 Kč

293.788,00 Kč

1.369.20000 Kč

260.44200 Kč

1.500.64200 Kč

Novovysočanská 505/8, 190 00 Praha 9 - Vysočany

PROVEDENÍ VŠECH NUTNÝCH POMOCNÝCH A STAVEBNÍCH PRACÍ _ ZAP/mm (PRAVA
STRANA)
Novovysočanská 505/8, 190 00 Praha 9 - Vysočany

PROVEDENÍ VŠECH ELEKTRIKÁŘS'KÝ'CH PRACÍ VČETNĚ DODAVKY NOUZOVÉHO ZDROJE
PRO EVAKUAČNI VYTAH MZÁPADNl (PRÁVA STRANA)
Novovysočanská 505/8, 190 00 Praha 9 - Vysočany

DODÁVKA A MONTÁŽ NOVÉHO yÝTAHu Pw1_5/10_-19 KONĚ MONOSPACEP 500 (9/9)SlMPLEX PROKLADACI EVAKUAČNÍ MZAPADNl (PRAVA STRANA)
Novovysočanská 505/8, 190 00 Praha 9 - Vysočany

CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ VÝMĚNU VÝTAHU BEZ DPH

181400000 Kč

CELKOVÁ SAZBA DPH ZA VÝTAH

38094000 Kč

CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ VÝMĚNU VÝTAHU VČE'l'NĚ DPH

2.194.94000 Kč

Výše uvedená nabídková cena jeplatná do 30.12.2019 A ZAHRNUJE DODÁVKU A MONTAŽ NOVÉHOÚVÝTAHU VČETNĚ PROVEDENÍ VŠECH VÝŠE

SPECIFIKOVANÝCH POMOCNYCH A STAVEBNICH PRACl NA KLlC s REALIZACl VYTAHU NEJPOZDEJI 00 30.1.2020.
|||. TERMINY DODANI
Termin realizace bude dohodnut při uzavírání Smlouvy o dílo dle požadavků Objednatele a kapacitních možností Zhotovitele.

Podmínkou pro uzavření Smlouvy o dílo na dodávku samostatného výtahu je vzájemná technické a komerční vyjasnění
požadavků. V případě, že smlouva o dílo bude podepsána nejpozději do 26.8.2019, je možné garantovat níže uvedené poslední
volné termíny realizace díla:

ROZSAH 'ADRESA

PŘEDÁNÍSTAVENÍŠTĚA
ZAHÁJENÍ PRACÍ “

REALIZACE VÝMĚNY VÝTAHU PW15/10-19 KONE MONOSPACEP 500 (9/9) SIMPLEX PROKLÁDACÍ EVAKUAČNÍ — VÝCHODNÍ (Lax/A sTRANAj

1 110_2019

“ UKONČENÍ PRACÍA PŘEDÁNÍ
“
DÍLA

30_12_2019

Novovysočanská 505/8, 190 00 Praha 9 — Vysočany
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V případě potřeby lze montáž provádět i postupně. Veškeré práce budou realizovány při zajištění provozu budovy za přísného
dodržení bezpečnosti práce dle platných předpisů a norem. Při konečném předání zařízení do provozu doloží Zhotovitel
příslušné atesty, revizní zprávy a potřebné certifikáty v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. Harmonogram prací je po dohodě
se zákazníkem realizován s maximální ohledem k provozu budovy. V případě, že do uvedeného harmonogramu zasáhnou státní
svátky, úměrně se o tuto dobu termíny prodlužují. Naše nabídka je kalkulována s předpokladem, že veškeré práce budou
prováděny v rámci běžných pracovních dnů. V případě požadavku na úpravu tohoto harmonogramu, prosím kontaktujte
odpovědného zástupce společnosti KONE.

VČASNÁ A BEZPEČNÁ INSTALACE:
- unikátní systém montáže bez lešení, nabízející bezkonkurenční časové úspory;
- minimální omezení ostatních profesí vzhledem k instalaci výtahu v šachtě;
- standardní komponenty výtahu potřebné pro instalaci jsou dodány na stavbu jako kompletní balík;
- maximální bezpečnost na stavbě díky pravidelným školením, kontrolám stavby, instalačním průkazům bezpečnosti a
osvědčeným instalačním metodám;
- eko-efektivni instalační procesy maximalizující recyklaci odpadu a minimalizující použití rozpouštědel;
- dodávka materiálu a příjezd montážních techniků na stavbu dle předem odsouhlaseného harmonogramu;
- zkušený vedoucí montér koordinující celý montážní proces od počátku až do konce;
„
- hloubkové testování jízdního komfortu každého výtahu před předáním - unikátní servis pouze v KONE.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Podpis smlouvy o dílo není podmíněn zálohovou fakturou. Cena díla je splatná v následujících splátkách:
a)

Po zahájení demontážnich prací a následné dodávky materiálu na stavbu bude vystaven 1. dílčí daňový doklad ve výši

80 % z ceny díla (+ DPH), úhrada tohoto daňového dokladu je podmínkou pro předání díla Obiednateli.
b)

Konečný daňový doklad na zbývající část ceny ve výši 20 % z celkové ceny díla (+ DPH) bude vystaven ihned po
ukončení montáže a protokolárním předání díla Objednateli. Objednatel je oprávněn zadržet z Konečného daňového
dokladu pozastávku ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH. Toto zádržné bude uvolněno a uhrazeno Zhotoviteli do
14 dnů po odstranění případných vad / nedodělkú uvedených v předávacím protokolu.

V. SANKCE
Viz. návrh SOD.

Vl. UDRZBA, SERVIS
V rámci konceptu KONE CareTM Vám můžeme nabídnout několik balíčků servisních činností, které byly navrženy na nabídnuté
řešení. Pro zajištění bezproblémového chodu zařízení, jeho dlouhodobou spolehlivost a úsporný provoz doporučujeme, aby na
tyto činnosti byla uzavřena smlouva se společností KONE. Celkem Vám nabízíme 3 hlavní typy KONE CareTM řešení, ze kterých
si vyberete to, které bude nejvíce vyhovovat Vaším potřebám. Každéz nich lze rozšířit o další servisni činnosti z našeho
portfolia. Návrh servisní smlouvy bude po upřesnění zpracován v samostatném dokumentu.

Vll.ZÁRUKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY
Na dodávku a montáž poskytuje zhotovitel objednateli záruku po dobu 60 měsíců bude poskytnuta při uzavření smlouvy na
servis výtahu s KONE a.s. po celou dobu prodloužené záruky. V rámci této záruky jsou prováděny bezplatně opravy poruch
výtahu vzniklé vadou dodávky nebo montáže. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé úmyslným poškozením nebo nepovoleným
užitím a neodborným zásahem do zařízení. Případné nedostatky v kvalitě dodávky a montáže budou řešeny dle platných a
účinných zákonů a dalších právních předpisů. Tato záruka je platná na jednotlivé výtahy jako celek. Pokud dojde k výměně nebo
opravě dílu, díl zachovává záruku celého díla jako celek. Pokud dojde k odstavení výtahu z viny záruční opravy, pak se záruka
automaticky prodlužuje o dobu odstavení výtahu z provozu. Případné reklamace v rámci záruky je nutno uplatnit písemně a bez
prodlení a ve lhůtě do 1 měsíce od projevení vady u výtahu, jež jsou důvodem příslušně reklamace. Záruka se nevztahuje na
výměnu součástí s ukončenou dobou jejich životnosti, mimo jiné, pojistek nebo škod či vad na výtazích nebo jejich součásti v
důsledku nadměrného opotřebení, vandalismu, nesprávného používáni, nedbalosti, nesprávného provozování, abnormálních

teplotních nebo vlhkostních podmínek, poškození z důvodu vyšší moci nebo práce, opravy, změny, opravy nebo výměny
jakýchkoliv součástí jinými osobami bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele, nebo z jakékoliv jiné vnější příčiny mimo
kontrolu Zhotovitele. Jednotlivé výtahy a veškeré jejich součásti budou vždy uloženy, provozovány a udržovány řádně a v
souladu s pokyny Zhotovitele, jinak bude záruka považována za neplatnou.

2218/2019

Strana - li / 47 - celkem

Domov seniorů — Somálni sluiby Praha 9, Li; , Novovysočanská 505/5, 190 00 Praha 9 - Vysočany

GENE

Dedicated to People Flow

vm. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDj
Firma KONE je průkopníkem ekologické efektivity výtahového průmyslu. Po několik dekád firma KONE vedla a vytvářela
inovační řešení, která napomohla výrazně snížit energetickou spotřebu budov. Výsledky zkoumání životnosti výtahu firmy KONE
ukazují, že největší dopad na životní prostředí pochází u výtahu z použité elektřiny při provozu výtahu. Proto je hlavním zájmem
ﬁrmy KONE systematické snižování spotřeby energie u svých výtahů, při uvedení každého nového produktu na trh. Výtahy se
skládají převážně z kovů, a více než 90% těchto materiálů je recyklovatelných. Podpora ekologických staveb díky měření a

výpočtům energie.
Dopady na životní prostředí během životnosti typického výtahu firmy KONE!

Energetická úspornost výtahu KONE MonoSpace podle VDI 4707"

m

_

KONE i\AonoSpace© 500
KONE MonoSpace© 700
KONE TRANSISTM

KONE MiniSpaceWl

26.2% Výroba surovin
e 14.3% Výroba komponentů
& 1.9% Doprava na místo určení
: 56,2% Používání

. 1.2% Údržba
| 0.3% Konec životnosti

“Tato analýzaje určena pro výtah KONE MonoSpacePStandard s jmenovitou nosnosti 630 kg, 150.000
startů za rok, zdvihem odpovidajicim 5-ti podlažím a s životnosti výtahu 25 let

„ Směrnice vydaná Asociaci německých inženýrů

Výtahy KONE MonoSpace dosáhly výborné energetické efektivity kategorie A v hodnocení měřeném nezávislými třetími

stranami. Společnost KONE se dále zaměřuje na probíhající vývoj standardů jako ISO/DIS 25745, Energetická náročnost výtahů
a eskalátorů, které budou definovat globálně schválená kritéria měření a srovnání rozdílných technologií a produktů z hlediska
energetické spotřeby. KONE vyvinulo nástroje k odhadnutí spotřeby energie dle potřeby a řešení již v úvodní fázi každého
projektu. Tyto nástroje zvláště pomáhají zákazníkům, pracujících na projektech certitikovaných ekologických staveb, např.
LEED, BREEAM. KONE sleduje poslední trendy ve výstavbě ekologických budov, neboť se angažuje ve sdruženích pro
ekologické stavby po celém světě.

IX. POŽADAVKY NA OBJEDNATELE PRO ZAJIŠTĚNÍ MONTÁŽE VÝTAHÚ
1.) Objednatel stanoví svého koordinátora prací, který bude s montérem výtahu provádět zápisy v montážním deníku.

2.) PODMÍNKY PŘEVZETÍ STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI K MONTÁŽI:
a)

Objednatel zajistí projektovou dokumentaci k provádění celkového díla.

b)

Zajištění stavebního povolení na stavebním úřadě. Předání jednoho z těchto dokladů je nutná podmínka pro
zahájení demontážních a montážních prací zhotovitelem -součástístavebnípřipravenosti.

c)
d)
e)
f)

g)

Udržování přístupů a příjezdů k pracovišti tak, aby odpovídaly podmínkám bezpečnosti práce a ochrany zdraví
pracovníků podle obecných předpisů a norem -součástístavebnípřipravenosti.
Objednatel doloží certifikát (El30) k novým dveřím instalovaným domprostoru původni zrušené strojovny výtahu.
ŠACHTA - zajistit čistou a suchou prohlubeň šachty. V prostoru šachty nesmí být žádné zařízení nebo instalováno
vedení a potrubí, které nemá přímou souvislost s výtahem dle ČSN EN 81-20 -součástístavebnípr'ipravenosti.
ŠACHTA - při předání stavební připravenosti předá objednatel vstupy a ostění kovově konstrukce do šachty výtahu
zajištěné proti vstupu nepovolaných osob a proti pádu do šachty. Pracovníci objednatele i zhotovitele, kteří vstupů
používají, jsou povinni je vždy zajistit bezpečným uzavřením. Odpovědnost za dodržování tohoto požadavku bude
určena v montážním deníku - součástí nabídky na dodávku šachty -součástístavebnípřipravenosti.
Šachta výtahu a pracovní prostory jsou řádně osvětlené aje zajištěný přívod elektrické energie.

3.) POŽADAVKY NA PŘÍVODY ELEKTRICKÉHO PROUDU A OSVĚTLENÍ:
a)

Zajištění signálu z EPS k vyhlášení požáru - bezpotenciálový, kabel 2 x 0,75 Cu bezhalogenový, rozpínací kontakt,

b)
c)
d)

stávajícího hlavního přívodu pro evakuační výtah dle zpracovaného projektu - součástístavebnípřipravenosti.
Stabilní osvětlení nástupišť - minimální intenzita 50 quů.
Stabilní osvětlení skladu a přístupových cest- minimální intenzita 6O quů.
Spotřebovanou energii při instalaci výtahu a jeho zkouškách.

(napájecí napětí / proud = 24 - 110 VUC / 4 - 18 mA). EPS do nejvyšší stanice k rozvaděči výtahu včetně úpravy
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4.) SKLADY A JEJICH ROZMÍSTĚNÍ (DLE DOHODY s MISTREM MONTÁŽNÍHO STŘEDISKAj:
a) Sklad volně ložených dílů V blízkosti výtahů.
b) Sklad drobných dílů s možnosti použití zásuvky na 230V a rozložením drobných součásti pro montáž - uzamykatelné
v suterénu domu, větratelné, suché a osvětlené, V blízkosti montážní zóny.
c)

Objednatel vymezí mimo obytný dům prostor pro krátkodobé skladování demontovaného materiálu před jeho

ekologickou likvidaci (zhotovitel provede krátkodobé skladování i ekologickou likvidaci V souladu s obecně závaznými
d)

předpisy zejména ve vztahu k životnímu prostředí).
Objednatel zajistí sociální zázemí na stavbě, tj. WC a umyvadlo.

5.) NEZBYTNÉ POŽADAVKY A DOKLADY K PROVEDENÍ PROVOZNÍCH ZKOUŠEK A UVEDENÍ VÝTAHÚ Do PROVOZU:
a)
b)
c)
d)

Trvalý přívod elektrické energie.
Telefonní čísla volaných osob Včetně pořadí (telefonní čísla a jména zástupců objednatele).
Hasicí přístroj na elektrické zařízení do blízkosti rozvaděčů jednotlivých výtahů.
Splnit Odst.3, bod a, b, c, d, Podminek a požadavků pro zajištění montáže výtahu

KONE, a.s. zavedla a používá systém řízení kvality vsouladu s požadavky ISO 9001: 2008 v návrhu, prodeji, montáži, modernizaci, výměně a servisu výtahu, eskalátorů,
pohyblivých chodníků a automatických dveří,"
Zpracoval:

l. „\\

\\\\.le\

jj\\ů

V Praze dne 22.8.2019
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PÚDORYSNÉ ŘEŠENÍ DISPOZICE DRUHÉHO EVAKUAČNÍHO VÝTAHU - ZÁPADNÍ (PRAVÁ STRANA)
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ČTYŘI MOŽNÉ ZPÚSOBY SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ SPOTŘEBY VÝTAHU
Energetická spotřeba výtahu může být snížena zavedením energeticky efektivních technologií a ovladáním výtahu účinnějším způsobem.

1. Účinný výtahový stroj
Ve srovnání s pohonem KONE EcoDisc©jsou energeticky náročné
stejnosměrné bezpřevodové a převodové výtahové stroje zastaralé.
Tento synchronní výtahový stroj s permanentním magnetem
společně s vektorově řízeným systémem pohonu a regenerativnímí
možnostmi představuje nejvyšší celkovou účinnost a minimalizuje
mechanické i elektrické ztráty. Výtahový stroj KONE EcoDisc
neobsahuje žadný olej

2. Regenerace energie

„___ __

__ _ __

_

Když kabina sjíždí při velkém zatížení (nebo jede vzhůru při nízkém
zatížení), získává potenciální energii.
Regenerativní pohon využije tuto energii, čímž může ušetřit až 20%
celkové spotřebované energie.

3. Energeticky úsporné osvětlení kabiny
Výtahy KONE jsou vybaveny moderními fluorescenčními

osvětlovacími trubicemi nebo LED světly, která vydrží až 10 x déle
a spotřebují o 80% méně energie než běžné osvětlovací tělesa.
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MonoSpaceG
Základem pro výpočetje výtah o jmenovité rychlosti 1 m/s, nosnosti 630 kg, 150.000 startů/rok, výška zdvihu 9 m a 4 stanice.
Uvedené možnosti úspory elektrické energie představují odhadl Skutečné hodnoty se mohou lišit v závislosti na skutečných podmínkách provozu a reálné instalaci výtahu. KONE nenese
žádnou zodpovědnost za rozdíly mezi skutečnými a odhadovanými úsporami elektrické energie.
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MILNÍKY KONE VE VÝVOJI EKOLOGICKÉ EFEKTIVITY

1987: KONE představuje V3F frekvenční měnič zlepšující provozní vlastnosti výtahu.
1991: KONE je první společnost, která používá u svých výtahů regenerativní pohon.
1996: KONE vynalézá a uvádí první bezstrojovnový výtah, KONE MonoSpace©, umožňující až 70 %
úspory energie v porovnání s komerční technologii.
2005: KONE lVlonoSpace© je první výtah, který obsahuje diodové osvětlení jako standardní prvek.
2006: KONE odhalilo koncept výtahů fungujících na solární energii.
2009: KONE uvádí vysoce účinné regenerativní pohony pro celou výrobní řadu.
2010: Výtah KONE l\/lonoSpace© Standard dosahuje energetické klasifikace třídy A podle směrnice
VDl.
2011: Výtahy KONE v 5 "NET-ZERO ENERGY" budovách v Evropě a Severní Americe.
2011: KONE l\/lonoSpace© SPECIAL a KONE DOUBLE DECK dosahují energetické klasifikace třídy
A podle směrnice VDI.
2012: KONE uvádí kompletně renovovaný a ještě více energeticky efektivní stroj KONE EcoDisc pro
všechny typy svých výtahů.
2013: Na základě informací od zákazníků a nových průmyslových trendů společnost KONE podrobila
své produkty důkladné analýze a uvádí na trh kompletně inovovanou technologii výtahů KONE
MONOSPACE 500 a 700, které představují kompletně nové řešení ekonomických a úsporných
výtahů.
2014: KONE uvádí na trh kompletně novou hybridní technologii výtahů KONE NANOSPACETM, který
zajišťuje více prostoru a komfortu, s prostorovým efektivním designem. Jedná se o efektivní zdvihací
systém s odděleným odpružením a řídícími funkcemi, který pomáhá dosáhnout absolutní trakce a to
výrazně snižuje energii potřebnou k pohybu výtahu.
Dedicated te People How" Em
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KONE MONOSPACE® 500 NOISE AND VIBRATION DATA
The following diagram shows the main noise and vibration performance metrics of typicai KONE
MonoSpace 500 installations. More detailed definition of the terms can be found in tater sections.
Building interface

Shaft noise
LpAmax 62 dB(A)
Adjacent room noise (depending on building
construction and room configuration) “
LpAmax 30 dB(A)
—
LAeq 25 dB(A)

Landing noise
_
—
bypass noise 52 dB(A)
-

LpAmax 57 dB(A) elevator approaching inc doors

Shaft wail accelerations (ref. acceleration 1e-6 m/sz) 2’
Octave (Hz)
Lamax
63
90
125
90
250
85
500
85

š\ In car
i \
'

Noise
Max noise during run 55 dB(A)
Equivalent noise LAeq 52 dB(A)

Horizontal vibration
Low pass 12Hz ﬁlter system: pk-pk 27 gal
—
lSO18738/ISOBO41 system: pk-pk 12 gal
Vertical vibration
Low pass 12Hz ﬁlter system: pk-pk 36 gal
l8018738/l808041 system: pk—pk 15 gal

1) Most countries have their own regulations. 30 dB(A) max is based on the requirements of DlN4109 reﬂected in VDl2566 .
These measurements are for a concrete wall as recommended by VDI2566 (min 580 kg/mz) designed according to the
recommendation of VDl256612. It is ﬁnally the responsibility of the builder to ensure the building construction fulﬁls the required
airborne and structure borne attenuation properties to fulﬁl this requirement.

2) These values are those recommended by VDl256622. KONE MonoSpace® 500 fulﬁls these requirements by a large margin.

Note: All noise measurements are made with “FAST” (1/8 s) time weighting and A frequency weighting.
Note: The in-car noise values do not apply to through type cars.

2218/2019
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ÚDRŽBA VAŠEHO VÝTAHU
KONE Care'“ Řešení

22181201 9
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KONE CARE” SLUŽBY
v/l

Každá Cesta Zacrna Bezpečností
Bezpečnost našich zákazníků a zaměstnanců je hlavní hodnotou KONE.
investujeme do přísných mezinárodních standardů, abychom dosáhli
aplikace co nejlepších bezpečnostních systémů. Vyhýbáme se situacím,
které by mohly vést k úrazu Dbáme při naší práci o co nejbezpečnější
podmínky.

KONE Care Online“
KONE Care Online vám umožňuje mít kdykoli a odkudkoli přístup k
informacím o vašem zařizení. Poskytuje informace ojeho výkonu a plánu
údržby v minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Je možnost sledovat
náklady na opravy zařízení a rychlost naší reakce na vaše požadavky. Máte
snadný přístup ke všem kontaktům.

KONE Zákaznické Centrum
KONE zákaznické centrum odpovídá na telefonické hovory zákazníků.
Vysílá techniky k prováděnioprav nahlášených poruch, či k případnému
vyproštění osob. KONE zákaznické centrum pracuje v režimu 24/7.

KONE Relationship Management
KONE Relationship Managementje unikátní službou, prostřednictvím
kteréje přístup k našim zákazníkům individuálnějšía proaktivnější.
Staráme se o všechny potřeby našich zákazníků, strategické i operativní.
KONE Relationship Menagerie součástí balíčku PREMIUM.

Tým Profesionáiů
V KONE pracuje tým opravdových profesionálů, kteříjsou světovou
špičkou a majíty nejlepšítechnické dovednosti. Podporujeme a dbáme na
rozvoj našich pracovníků a věnujeme každoročně tisíce hodin na školení
a rozvojové aktivity. Vzdělání našich zaměstnanců je klíčově, abychom
poskytli svým zákazníkům ty nejlepší služby a přístup.

KONE Modular Based Maintenance"
KONE MBM je jedna z nejpokročilejších služeb preventivní údržby v našem
odvětví. Na základě požadavků zákazníka vyvíjíjedinečný plán údržby
šitý na míru každého zařízení. Počítáme s mnoha odlišnými technickými
charakteristikami zařízení a různými požadavky zákazníků. Dbáme na
kvalitu poskytnutých služeb a údržby.

KONE Care For Life“
KONE C4Lje nejmodernějším nástrojem, který vyhodnocuje bezpečnost
a výkon zařízení a upozorňuje na oblasti, ve kterých je možné zlepšení.
KONE vás provází celým životním cyklem vašeho zařízení. Provádíme
údržbu již během stavby budovy v období stavebního provozu, kdy výtah
funguje k přepravě dělníků a materiálu. Díky pravidelné preventivní
údržbě je zařízení schopné každodenně zajistit plynulý a bezpečný
pohyb osob. Kdykoli během života zařízení vyhodnocujeme jeho stav a
navrhujeme provedení oprav či modernizace, kdyžje potřeba.

KONE Field Mobility“
KONE Field Mobility umožňuje našim technikům usměrnit proces údržby
ke zvýšení produktivity, a tím přispívat k celkovému zlepšení poskytování
našich služeb. Díky tomuto nástroji mají naši zákazníci vždy aktuální
informace. KONE Field Mobility zasílá aktuální protokoly o objednané
údržbě, požadavky na servis a opravy přímo do rukou každého technika.

KONE Vehicle Asset Management
KONE Vehicle Asset Management umožňuje kdykoli zjistit, kde se naši
technici nacházejí. Díky tomu můžeme zjistit, kteří technici jsou zrovna
nejblíž, aby mohli přijet tam, kdejejejich práce potřeba okamžitě. Nejenže
tím přispívá k poskytování našich služeb rychle, ale díky zkrácení dojezdu
našich techniků i efektivně ve vztahu k životnímu prostředí.

22/8/2019
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KONE CARE” ŘEŠENÍ
KONE Care pokrývá údržbu všech značek výtahů, eskalátorů a automatických dveřích. Je nezbytnou složkou
v zajišťování nejlepší People Flow zkušenosti. Jádrem služeb KONE Carejsou profesionální lidé, technické dovednosti
a prvotřídní technologie.

PREMIUM

TŘI TYPY PÉČE
,
_
,
,
KONE nabízí k výběru tři hlavni typy řešení udržby

-

Opravy za standardní ceny
V dohodnutém času odezvy i
mimopracovní dobu,
Náhradní díly v ceně
Záruka dostupnosti
náhradních dílů

Gdborné zkoušky a inspekční
prohlídky dle čsn EN v ceně

'

Odborné ZRUUĚRY a inspekEm‘
prohlidky dle CSN EN v ceně

Opravy \: pracovní době a
náhradní díly do stanovené
výše v ceně

'

Opravy V pracovní době

STANDARD

KONE Care"$tandvardje dobrá volba
pro zákazníky, kteří Chtějí kvalitní
preventivní údržbu. Tatojednoducha'
transparentní dohoda zajišťuje, že
zařízení odpovídá bezpečnostním
předpisům a standardům a čas
odstávky vašeho zařízeníje minimální.

22/8/2019

KONE Care" Plus obsahuje výhodu
dalších odsouhlasených druhů
vykonávané péče,jakojsou call-out
opravy a opravy na objednávku do
dohodnuté výše v ceně. Díky tomu lze
náklady na údržbu více předvídat.

KONE Care“ Premium je nejvýhodnější
řešení pro ty, u nichž má People Flow
přímý dopad na jejich činnost. Toto
řešení minimalizuje poruchovost vašich
zařízení a pomáhá jím i předcházet.
v případě poruchy minimalizuje čas,
kdy zařízení nelze používat. Dále můžete
toto řešení rozšířit o další služby k
naplnění vaši přesných požadavků.

99—

(Q

Ý

&')

ii kanceláří v
České republice a

280+
zaměstnanců v

Zákaznické
centrum

Místní sklad
náhradních dnů a

Místní
technická

na Slovensku

České republice

dostupné v režimu

globálnísít' distribuce

podpora

a na Slovensku

24/7

náhradních dnů
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Díky širokému výběru materiálů a dopiňků; které můžete volně
kombinovat, si můžete vytvořit viastnídesign výtahu na míru vaší budovy.
Více jak 100 druhů materiáiů a dopiňků tvoří miliony možných kombinací.
V

Cásti interiéru kabiny

informačni
obrazovka

Kabinový
ovšádacípanei
informační
rámeček

Boční stěna (D)

“ ' ,

_

'

, _

Sedátko

Boční stěna (B)
Podlaha

Nová cenami oceněné horizontáini panely
apoiečnosti KONE, jsou vizuáině atraktivnía

"dd“ deSign a_Wafd
honourable mention 2012
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Konfigurace paneiů stěn
, jsou dostupné ve*
: Verúkášm'Q pandy
> Ch >! mat
na Siem) a Horizonm’lni (4 panely n5 stěnu) pro výtahy KONE
McnoSpece“ 500, KONE MonoSpace' 700 a KONĚ MmšSpsce“

Material iy

%

' Dřevěné Eamšncžtv jsou vyrobeny z piz’rodnich matcridlu; a proto so
mohou iodnoillvé kusy !išst stružamrou & barv-cm'

že
i

Prémiové materiály

%
„

* Prémiové materizx"
_
,
.v;'sou.. oznaienwvrrbolem
_ ji' \

' ' , ,
Vertškalm

“
V
Vertikalm

'“
Horizontélm‘

' Tyto matermsly mall deísr CŠOCŠJC! thEU

1 panel na stěnu

2 panely na stěnu

4 panely na stěnu

Počet panelz] LE lxir podle konkren‘? tmnfzgumce Výše uvedené,
přzkmcžy :e vztahují k běžným iyp “m velikoztl kabm Pro více níarmscí
kontaktune negblml pobočku KONE.

la možne kombinovat maximélné dva maieršášv na kabinu.

Barvená oce! (RAL)

P50
Cloud White

P51
Misty Gray

P52
Sunny Yellow

P53
Dawn Red

Broušená nerezová Ocel

Zrcadlové !eštěná nerezová oce!

F
Asturias Satin

Murano Mirror

SSZ
Vegas Gold

SS4
Aqua Weave

SSS
Golden Linen

SSl
Shangri—La Gold

P54
Sky Blue

SS3
Paris Black

Strukturovaná nerezová ocel

Scottish Quad

TSI
Flemish Linen

,

SS6
Sunlit Twill

Leptaná nerezová oceš

E51
Silver Diamond

E32
Silver Bamboo

,

E53
Silver High—rise

_

ES4
Golden Bamboo
V rámu interlém kabiny lze fv
pouze ieden z těchto matendlú a
ne na přiíehiych :íenách

Potištěná nerezová ocel

PSI
Radiant Bamboo

22/8/2019
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Dot Cloud

—

P53
Morning High’rise
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Dae!

Ocei potažená PVC

Z

R30

Pozinkovaný plech

Nordic Gray

Dedicated to People Flow

Mežaššcký iammat

L200
Oriental Gold

1101*
Oriemai Bronze

Určeno pro lokální úpravu

* Díky :pecijiní chqulerísúce tohoto malen’éiu může být vzor mezi panely nemvazujfci. Pžyrzužcu návaznou vzoru mezi
jednošhxvýmš panely není možné gammom:

Lamina:

L202

L203

L204

L205

H aze) Oak

Almond Oak

Cherry Oak

Ebony Oak

L206

L207

L208

Mandarin Orange

Lime Green

Lotus Biue

L209
Snowberry White

L21
Graphic Bamboo

L211
Chennai Lights

L212

Color Coo!

L213
Shanghai Lights

L215
Aqua Black

L216
Windwall White

Windwall Orange

L220
Wainut

L221
Wenge

V

V

3D iaminét

L214
Aqua Blue

L217

L219
Oak

$k;

Dřevěný iaminát

L222
Black Oak

L223

LL

Wild Wenge

Při výběru stém) [ iamžníntovéhc materiálu je u kabiny Hermes povinná instance okopové ii‘sty.
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Čiré sklo
Omezení pro stěny ze skla
' Na stěně ze $le nelze omdit zrcadšo
& \! případě horizonmimch panem nebo kabiny Hermes je skšo
dostupne pouze m zadní stěně (C)

' v připčdě skla m zadní siěně (C) je pavmné manila “rypu HRS?
TW1

' V přzpacšé MCD kabiny & částečného presisleni na boční stěně jscu
dostupne pouze vertikášní panely

Ga“

. Nelze kamblnovaé s typy simpl} Rm, RUZ a cusz
. Nedostupné \; phpadé požad wu n;: shodu s ČSN EN8?»72

Barvené Sido

GW!

_

CW4

GW‘lO

GWH

Manhattan Glaze

Jaipur Glaze

Soho Glaze

CS

Gó

G7

G9

Silver Flow

White Diamond

Silver Chain

Night Hithise

Siberian Glaze

Vzorované 3ho

Omezení pm stěny ze

vzorovaného skla
'- V mmm mtenez'u ‘mbmy
šle zvvlzž pouze ieden z
uvedenych vzaníí
- U kabiny MCD mcžnosL
pmsšdení zadní stěny (C)
nebe bočních stěn (S,
D), nikoli však současné

- U kabiny Heš'mes
dostupné pouze na
zadní stěně (C)
*Tam Norman!) sku gsm;
pruhlednd

GH
Classic Bamboo

22/8/2019
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Slzičkový plschw

Aluminum

Guma

RCS
Dallas Black

RCZO
Smoke Cray

RC2!
Denver Gray

Shell Gray

RC23
Coral Red

RC24
Dusk Blue

Vinyl

VFZO
Ash Gray

VF22
Carbon Gray

VF23
Steel Gray

VF25
Flackey Gray

Umělý kámen

SF30

SF31

SF32

$F33

SF36

Chalk White

Grainy Sand

Diorite Black

Brass Brown

Spring Sand
Při výběru podlahy z
materiálu uměly kámen že
povinná mstulace okapové
lišty

Lokální podlaha
Při vyběru lokální podlahy je
doporučena okopcva llšm.
Hmotnost lolra'ln: podlahy je
limitována typem .: velikostí
kabiny.
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víš.

Typ:
RU 1, Integrovaný strop
Provedení: Cloud White (P50)
Misty Gray (PSl)
Osvětlení: TS osvětlení zářivkovými trubicemi
Poznámka: Dostupné pouze pro [CONE MonoSpace' 500
Nedostupné v kombinaci ČSN EN 81—20
Nedostupné pro kabinové ovl. panely s plnou délkou
Nelze kombinovat se stěnou ze skla
Nedostupné ; horizontálními panely

Typ:
RU 2, integrovaný strop
Provedení: Cloud White (PSO)

Typ:

Typ:

0.88

Misty Gray (P51)
Osvětlení: LED bodové osvětlení, kruhové
Poznámka; Dostupné pouze pro KONE MonoSpace' 500
Dostupné pouze u kabiny typu Hermes
Nedostupné pro kabinové ovl. panely s plnou délkou
Nelze kombinovat se stěnou ze skla
Nedostupné s horizontálními panely

CL94
Provedení: Asturias Satin (F)
Cloud White (P50)
Murano Mirror (H)
Osvětlení: T5 osvětlenízářivkovými trubicemi
Poznámka: K dispozici verze v souladu s normou ČSN EN81-7l,

Provedeni: Asturias Satin (F)
Cloud White (PSO)
Murano Mirror (H)
Osvětlení: LED bodové osvětlení, kruhové

pouze však v provedeni Asturias Satin (F)

Ty :
CL9S
Prgvedení: Asturias Satin (F)
Murano Mirror (H)
Cloud White (P50) barvené ocel (RAL)
(barva odrazového plechu)
Osvětlení: T5 osvětlenízářivkovými trubicemi

Typ:
CL97
Provedení; Asturias Satin (F)

Typ:

Typ:

CL98

Provedení: Asturias Satin (F)
Murano Mirror (H) *
Osvětlení: LED bodové osvětleni. obdelníkové

2218/2019
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Shangri-La Gold (SSl)
Osvětlení

Murano Mirror (H)
LED bodové osvětlení, čtvercové

CL104
Provedení: Asturias Satin (F)
Murano Mirror (H)
Cloud White (P50) barvené ocel (RAL)
(barva odrazového plechu)
Osvětlení: T5 osvětlení zářivkovými trubicemi
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High—Rise

Typ:
CUSI
Provedení: Asturias Satin (F)
Shangri-La Gold (SSI)

Oavětlení: LED panel s matným bílým difuzorem,
prostý, nebo s grafikou

Typ:

CL! 62

Provedení: Asturias Satin (F)
Murano Mirror(H)
Cloud White (P50) ban/ená ocei (RAL)
Osvétieni: TS zářivkové trubice a LED bodové osvětlení
Poznámka: Tento typ stropu dostupný v kabině Hermes

PW“ do výšky 2 220 mm a nelze “0

Typ:
C U 81
Provedení: Asturias Satin (F)
Murano Mirror(H)
Shangri-La Gold (SS1)
Vegas Gold (552)
Osvětlení: LED ogvětlení

Poznámka;

Tento typ stropu nenídostupný v průchozí
kabině nebo v komblnacl s horizontámími panely
V kabině Hermes není dostupný ; ovíádacími
panely plné výšky, krome KSC 670 a KSC 970
Není dostupný v kombinaci se zrcadlem

kombinovat se sténou ze skla

Typ:
CL! 93
Provedení: Asturias Satin (F)
Cloud White (PSO) barvené ocel (RAL)
Osvětlení: TS zářivkové trubice

Strop CL181 instaiovaný v kabině

22/8/2019
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Barvená ocel (RAL)

&&

Z

R30

P50

P51

Pozinkovuný plech
určeno pro nátěr na místě

Nordic Gray

Cloud White

Misty Cray

Broušená nerezová ocel

Zrcadlové leštěná nerezová ocel

551
Asturias Satin

Shangri-La Cold

Murano Mirror

si

553

Vegas Gold

Paris Black

Strukturovaná nerezová ocel

TST
Fiemish Linen

Scottish Quad

SS4
Aqua Weave

Kombinace dveří a jednotllvých materiálů
Dveře KES 100 (SUM) - základní výkon, vhodne čo úzkých šachet

V

Dveře KES 201 - zákšadní výkon, vhodné do bytových domů & Šřných typů budov : nižší zátěž;

u.:
o:
u.!

Dveře KES 600 - úřední výkon, vhodné do administrativním budov
Dveře KES 800 - vymky' výkon, vhodne do vešmž vytížených adminisamtivnich budov

>

O
ano

pouze kabinové dveře

ano

ano

~

22/81201 9

-

- ._

i ,

and

ano

ano

_

ano

-

-

_ [póúzešěšhšmfčveřé * Í

ano

-

ano

ano

-

ano

“

ano

ano

L __popzě kabiňoyědveře

ano

— ano

))

ano

ano
k
ano

* *

aria

and

* Poznámka
Uvedený materšai se vztahuie na křídla dveří. Materiál rámu ie nutné konzultovat 5 přis!ušným obchodním zástupcem.
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Zabezpečení kabinových dveří

Úzký rám

Standardní rám

Jedna fotobuňka

Ocel potažená PVC

Dvě fotobuňky

Barvena ocel (RAL)

Světelná clona (2D, SD)

Ocel

A

;—

Dveře v nástupšštl

Dedicated to People Flow

/ HHHACI EIAONIHVN.

mama

D
<

JU

A

m
m

<
Z
R30
Nordic Gray

P 50
Cloud White

P 5}
Misty Gray

PSS
Thunder Gray

Painted steel

Z
Pozinkovany’ plech
určeno pro lokální nátěr

>\

m
*

Nerezová ecel

C

Strukturovaná nerezcvá ocel

m
j

F
Asturias Satin

Murano Mirror

581

K

Shangrí—La Gold

Scottish Quad

T51
Flemish Linen

A

2

SS4
Aqua Weave

Le ptana' nerezová ocel

£53

ESS

Silver Bamboo

E52

, ,

Silver High—rise

Brushed Bamboo

Čiré sklo

Vzomvané průsvitné $le

16:;

/

TW1
Transparent

22/8/2019

G14
White Bamboo

G1 2
London Lights
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mama

Tradščnš nerezová signašizace

Ksszao

,

,

,§§§,,,HQ

ž Iabmory‘ ovladaci paneš ge vextavěn do

NOVÍ“ signalizgce kombínuiícx modem: (35533“ 59 :“de

stěny kabiny a který :e dadjw v provedení anté-vancaš. Na {shim Že mcžné

ovbdaieinosif Kabinovy ovládací mne! je umístěn na povrchu boční

opati-ú Mamka symbožy Brašřiova písma. Použita tohoto panem je Im‘ntovano

stěny kabiny. N3 PMT“ Š? možne pane! 099W“ iy'mbošy' SWÍĚŽOW

typem kabiny ; mšentacš panešú m jednotiivych sté—nách. Tento panel je v
nánupášžr doplněn o násřcdujccí zobrazeno p. '

Wm“ Tome Pánů !“ V WS,—“PŠ“ dopínčn O msiedugící zobmzené
?“ka

24:)

Kabínový ovčádací panel

Kabinový ovíádací pane!

Čelní panel

gemÍPa'l'el b

Scottish Quad (K) nerezová ocel nebo

at b

erny po y ar on

.
.
Asturias Satin (F) nerezová ocel

nerezová ocel

_
DlspIay
,
.
Roluﬂcr bodovy matnx

Display
Segmentové LCD

š a

a rou en

Brumova písmo

Brainovo písmo

Ukazate! pežohy,
směrové ščpky

Ukazatel polohy,
směrové šipky

I200

&

T
I
Š

v

I K5043

.

: Částečná délka

:

I \

KSH 14o

I
, KSC 286
: Částečná délka

z
:
:

I
I
I
I
I

!
I
I
I
I

I

I

:

:

;

;

I

I

E

'
I

I
I

i

I

I

I

HF;

:

:

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

***—**

»-„

I
I
I
|
I
I

I
I
'
I
'
I

:

:

Ř

|

I

;

;

:

I

.

x

:

:

:

:

Š

|

r

r

'

KSL 140

:

:

:

|

:|

I

|

—

I

:

:

;

|

.

Ve 5h“? 5 CSN “““:

x
I
;

:
l
,

kategone 1
.
,
(antlsvandaí provedeni)

:

I

I
I
I
l
I

I
l
I
l
I

,
KSL284

sa

100

r—————<

___—___—

,

\ --------- ' .
v

.

KSC 296

Plná délka (šířka 218 mm)

„\
Ž

KSC 143

Plná délka

reddot design award

CH“ je možné prodloužit

winner 2012

„ Pozná/ruka

*'Ukozatel směru jízdy v

?fesná výš a kabinoveho oviádacího panem mvisí
m výšce kabiny (CH) a zvoieném převedení stropu

22/8/2019
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KSL 286

Simplex

Duplex
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Dedicated to People Figw

mama

KSS 42Q

KSS 309i€a3$$ 4.79.,.

Tradic’m mere; & :ignašizacef ' kabincvý GVŘŠCUCÍ pane!
je uml'síěn na pcvrc‘nu barf": stény kabiny. Na přísm ge možné
opatřit mawa symboiy 8
ava pisma. Pcužiu' tohoto panák:
jc— limitováno typem kabmy ;: Griemaci pandí: na; jednoušvých
stěnách. Tema panel ie \; nágtupážzi dopžněn 0 násšedujxcí
:Vbraioné prvky:

Tradiční nerezová :igmhzace KSS 300, 3,1». kubinox,’ ovšádací pane} ie zapuštěn do boční
stěny $< nima. .3 signaiizace KSS 47133312“ kabinovy ovládat: pzmež je umístěn na povahu
boční arén) Libín; Na přáníje mužná opatřšt tšačítka symboiy Brama/a p:;ma. ?ouŽ—žtš
(chete panešu je šsmxmvano typem Mbmy a orientací panelů na jedi’iotiwych stěnách..
Tento pane! ge v nástupiěíi doplněn <> nasiedujim zobrazené pix/iy:
Uš

1;;

Kabinový ovžádací panei

Kabinový ovšádací pane!
Čelní panel

Čelní panel

Asturias Satin (F)
nerezová ocel

Asturias Satin (F)
nerezová ocel

Display
KSC 420: 7-segment
KSC 421: bodový matrix

Display
KSC 470: 7-segment
KSC 471: bodový matrix
KSC 305: 7-segment
KSC 306: bodový matrix

Ukazatei pošohy,
Směrové šipky

Ukazatei polohy,
směmvé šipky

I22

“! 240

i22

KSH 470

KSH 370

KSH 370

“x

%

KS! 37D

Qt.
KSC 420
Částečná délka

292

1.22

f:?

Braillovo písmo
T

168.5

i
i \a

“:?
i
i
i

i
KSL 420

* Poznámka
Přesná výška kabšnového ovládacího pmeiu zwisx
na výšce kabiny (CH) a Aralene’m provedení stropu

KSL 470

KSC 305/306
, ,
Plno delka

KSC 470/47I
„ ,
P! d ik
na e a

KONE Meno‘ipace‘ OG Standard
KONE Monošpqc 500 Premium
KONEMonoSDac 700
x
KONEix'iiniSpaceT’“
Premiový materiál

22/8/2019
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Dedicated to People Flow

553 57o

KSS 67er

Tradiční nerez *:; ségna
ze, lelšž kablnový ovšiďacš psneš ja umcszén
na pachu b
:abinové ;těny. Na přání 5c msžné opatří jek—3 tlačítka
symbol}; Braillova písnu Použití tomto panelu ie ílmitmana typem kabiny
a enemaci panelů na lednotllvých :těnáchv Kabinový ovládací panel této
signalizace není do:!upný pro KONE McnoSpace°700 a KONĚ MiniScheW
Tema panel le v nástuplztž doplněn o následuý'cl zobrazené prv’ay «Lemé
prvků z řady KSS 670 a KSS 970:

Tradlčm nerezová ségra 'zace, gejEZ kabin ' ovládala panel je
zapuštěn do :lčny kabll 1y. Na přání 3e možné opatřil jcho Elačrtka
symboly Braillcva písm
oužltštohoto mne—lu že llmlícvano i)./pem
kabiny :: crientacr panelů n:: Šednoilšvýzh stěnách. Tento panel že
\; nástuplšii deplněn o mziedujfci zabalené prvky včetně prvků z

řady KSS 570 & KSS 970:

Kabinový ovládací panel

Kablnový ovládací panel

Čelní panel

Čelní panel

Asturias Satin (F)
Murano Mirror (H)

Asturias Satin (F)
Murano Mirror (H)
Golden Mirror (HTIN)

Display
KSC 573: rolující bodový matrix
KSC 575: černobílé LCD

Display
KSC 673: mlující bodový matrix
KSC 675: černobílé LCD

Ukazatel polohy,
směrové Šípky

Ukazažel polohy,
směrové šipky

12-1)

IZO

350,

KSH 670

410

348

CH”

(le

KSH 570

KSI 573

KSI 673/675
díl.?

MG

4102

41 (E

KSA 573
KSA 673

KSL 570
KSC 573/575
Plná délka

KSC 673/675
Plná délka

KSL 670

KSL 572
Simplex

‘ mm
Duplex

* Poznámka
Přesná výška Kabinovéhc ovládacího panelu zavisí
n;) výšce kabiny (CH) „) zvoleném proveden; :Lropu
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Dedicated to PEOp

KSS 970
? ští)

4m

„;

Nejvyšší řad-“.a signahzacš z naší nabídky, deiční nerezová signaššzace,
eiíž kabinovy cviádgcí pane! je zapuštěn dz: siény kabin‘ Na mm ge
možne opatřit tíqčítka symboáy Ermišova pišme. Peužiaí chom panem ﬁe
limitovano typem kabiny & orwemacš panda n; jcdnotiivyc‘n sté-nách.
Tema pane! že \; náziupišti doplněn o násžcižující zabalené prvky včetně
prvků z řady SS 570 ;: KSS 670:
22f

Kabinovy’ ovládací pane!
KSA 673

Čelní pane!
Asturias Satin (F)
Murano Mirror (H)
Golden Mirror (HTIN)

141

343

402.

Display
KSC 973: rolující bodový matrix
KSC 977: LCD display

Ukazatel poiohy,
směrové šipky
KSA 573

Ml

241

$48

%“

CH‘

w
A

KSH 570

41G

419

KSI S73
KS! 977

MO

220

KS! 6731675
120

330

)20

320

KSH 670
KSL 970

KSL 670

KSL 572

KSL 6 72
Simplex

KSH 660

Dupiex

< vr“

KSC 970
KSC
KSC 973
977 .
Plná délka

_ _ __

_ „

KONĚ MonQSpace" SOG Standard
KONE MonoSpac “ "OO Premium
KONE McnoSpace— 70C!
NONE e\AiniSp-acem
Premioaý materidi

22/8/2019
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KSS 800 pro adresný systém řízení KONE Polaris (DCS)
Madam? sggmhmce, je; Rabin
cvlacšac, panel je umžztčn na pavrchu kabéncve stěny,
V zdvssicstí m typu adresneho ; 'temu se kabina; ovšadací pane! dodává \:e dmu
provedeních: se skrytým: think (tradiční DCS) nebo ; išačiíky m povrchu (hybridní
DCS} Na p
je mažné op.—nm tšačštka :ymboﬁy Emilia—f:: pf“ ma, Pouim'tchom panem
ie hmitc ';: no typem kabiny a enema-Ci panem na ;edncthvýc ? iěnách. Tento pane-š is v
nástupěšíš dapšněn o následující zobrazené prvky:

Kabinový ovládací pane}

Kabžnovýčndikátorpšíštšhc smérujšzdy“
_
“a

Čelní panel

Černá polykarbonát
Display
KSC 863: rolujx‘cr bodový matrix

KS] 353

33 mm
(sme)

Ovšácšací panei adresného systému řízení (DOP)

ks; 863

50 mm
(mm

"Wwwmmmmm

m

(.H‘

295

KSP 858

KSP 853

Identifikátor výtahu

m;

Im

::.;

KST 850
Pasxvm‘

Aktivní

KSC 863
Plná délka

* Poznámka
Přesná výška kabšnoxeho oušádacího panem zavěsí
na výšcc kábžny (CH) .) tvořeném proveden; mopu

22/8/2019
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KSS 900 pm adxesný systém řízení KONE Poiaris (DCS)
Nerezová mtm ;;gmššzace, ŠeglŽ „mangy—; 02;: ac: pane! je zapuštěn do stěny kabiny, Tema
panel je vybaven žeme—mým, neba éemobi fm LCD ;:pšegem V2 3203: m typu adresného
systému ze dada/"da v»: dvou proveden/ : 3e Skrytými tšačnky (nadání DCS} nebo s tlačítky
na povrchu ifhybršdm DCS}. Na přcmz ge možné opatřit tšačxtka symbošy Braxlícwa pisma.
Použití Lohow panelu že limitováno typem kgbšrv ;; orientací panem na isdncwvých :ténác
Tema panel je \- nasiupižh dopšněn c násšedujací zobrazené pwky:

indikámr příšíích stanic v nástupišti

? 50

identšřškátor výtahu

KST 950 '

'

KSO 957

CH“

Dostupné v aktivní i pasivní verzi

Řídící panel adresného systému (DOP)
Zaguštšný {do

puštěný

4 68

460

176

“

.;

'

KSP 947
' ,

,

-

Dostupnétakéskulatými tlačítky

Zapuštný (do zdi)
5m

dxsxhzaxím
3

S

a

i

i

?!

2

%]

i?

mam

„v_g

žůmítíěnaiř

už

360

„_M„ „ __.„..__„.„___

BOS

„..___„_„.M

šiáhššěšxřššw

KSC 957*H
Plná délka

22/8/2019

_

KSP 979L s kiávesnicí (bay)
'
KSP 978P (černý)
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Dedicated to People Flow

KONE designová signalizace
KSC D20_
__ „„
Kabinový ovšádací pane! s částečnou éélkou

.
reddot desrgn award
winner 2012

Šíma 200 mm, výška 1300 mm

%

,aﬁwwwawoa

jednobarevné

*
Amber Red

Orange

Snow White

_
Q'

Ě
F&M/% % ow $ &%

Barva se vzorkem

„;„J
Red Diamond

22/8/2019

Blue Diamond

Citylights Orange Citylights Green
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Flow'
Dedicated to PEDple

5%? 920
Kabinovy’ oviádací panel s pingu déškou

Kabšnový oviádací pane! s částc—žncu déikou
Sif-m 200 mm, “výška 1300 mm

Šířka 233 mm, výška závšzš na druhu a výšce
kabiny ;; aolcném provedení stropu

Speciální designy

Numbers

Zoo

%

%

Stegné designv isou dostupné i pro
KSC 920 5 <

P řšvo ! áva ce
80

10-3

iW

3 3G

HO

T
]

' "200

š
.

i
KONE ManoSche‘“ 500 Standard
KONE MonoSpace’c 500 Píemšum
KONE MonoSgace/y 700
KONĚ š'winišpacem

KSL DZO
KSL D4O

Prémiový matcršzji
m

Poznámka:
Dosiupný je take‘ vimim" design Pro
více informací kontaktugte nejbkiší
pobočku KONE.

V *ber z osmi barev je dostupny i pro přívoiávače.

22/8/2019
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Broušená nerezová ocel
H861 *
Oblé
Provedení:
Broušená nerezová ocel (F)
Zrcadlové leštěná nerezová ocel (H)

H 62
Hranaté
Provedení:
Broušená nerezová ocel (F)
Zrcadlové leštěná nerezová ocel (H)

H,"Rós

HR64*
Oblé, zahnuté konce
Provedení:
Broušená nerezová ocel (F)
Zrcadlové leštěná nerezová ocel (H)
Zlatá broušená nerezová ocel (SST)

Ploché
Provedení:
Broušená nerezová ocel (F)
Zrcadlové leštěná nerezová ocel (H)

Ve shodě s CSN EN81-70 a ČSN EN81-7l

*“ Dozžupne lake (ako
zouwžlé madlo

HRS'I
HR65*
Oblý trojúhelník
Provedení:
Broušená nerezová ocel (F)
Zrcadlové leštěná nerezová ocel (H)

Ve shodě ; CSN EN81-70 a CSN EN81-7l

Oblé, přichyceno k bočním stěnám a podlaze
Provedení:
Broušená nerezová ocel (F)
Zrcadlové leštěná nerezová ocel (H)
Zlato“ broušená nerezová ocel (SS1)
Tento typ madla je povinný v případě zadní stěny ze skla

Není dostupné na boční stěny

Hliník (LBE) s černým zakončením

min"
Oblé
Tmavé dřevo : uchycením z
nerezové oceli (WDF)

22/8/2019

Oblé, zahnuté konce
Hliník (LBE) s černým zakončením
Ve shodě : ČSN ENBl-70

HR71 * *
Oblé
Světlé dřevo s uchycením z
nerezové oceli (WLF)
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F51

F51

F51

L202
Hazel Oak

L205
Ebony Oak

L224
Black Coal

Dedicated to People Flow

Důležitá omezeni“
' Sajafa) :: e ky! un mtěm na mini stém. 90,21:de htoubka kabiny větší
1200113: .
* Mm W‘- nmžfe ua wr.

2:! svím; mmm, so St 53? m mainfmstěné,
než PM") mm

k: „mv ‘ _

.

o

pokaď y»: hhgubkd L

Důleřjsá omezeni

.

pf,
BRI

V pﬁmdé as!
u: Mňam: ;

ní 33%; na stěnu 5 ks
v. msii m minim :au q izlmašíx'fú

mtm;- ? (=( _

Flemish Linen (TS)

.

» M \ mir wa’WAvuiidasrupaa’ wohahimwé

arkáda. „\aneěy v pě; ' wk:
*iáq'ámřfmé am new iu dsfmugmé pro
aim: na 513in
' 1(rl'5)dpﬁ'i sf
\ “Man 3951.136“: {MM}

' Není costume na stegnm; věna jako Geir

8R1
Light Wood (WL)

BRT
Dark Wood (WD)

F

SS1

Asturias Satin

Shangri~La Gold

O&opový pšech še pcvšnný v připadě síěn z iaminétu, podíuhy : kamene a doporučený u lokáínř podiahy, Naif pouze u kabiny Hermes,

22/8/2019
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informační rámeček

Velikostí

. ,

.

lnformačm rameček je plně
upravitelný a lze ho jednoduše

Rámečk mohou b ' instalován
TDI

vertikálšě ] honzonytšlně.

y

TDZ

přizpůsobit podle požadavků
zákaznlka,

TD}
Provedení: broušený nebo leštěný hliník

Digitální informační obrazovka

I508
„
„ _
StandaěrdnlršverzeLSA display
Upevn m e stěne

Dostu pne» ,sou
—
-: nadstandardm
.
.
funkce obrazovky. Pro více
informací se obraťte na nejbližší
pobočku KONE.

ISI 5
Prémiové verze, 15" display
Upevnění ke stěně

Provedení: Broušená nebo leštěná
nerezová ocel

Možnost umístění pouze na boční stěny
(8) nebo (D), avšak nikoli na stejnou stěnu
jako zrcadlo.

Velikosti a umístění

Zrcadla mohou být umístěna na zadní a boční stěně kabiny,
Rozměry madla jsou podmíněny rozměrům a tvaru zrcadla.
Rozměry zrcadla mohou být variabilní vzhledem k velikosti
kabiny Zrcadlo nelze osadit na stěnu ze skla. Kabina Hermes

může mít pouze 2 zrcadla na kabinu a zrcadlo přes celou
šířku stěny může být umístěno pouze na zadní stěnu (C).

MR1
Částečná šírkafca'stečná výška

„'

Mm
Částečná šířka/Střední výška

\

/
MR1
.Plná šířka/Částečná výška
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SERVIS ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠNÁ DATA O JEHO VÝKONU NA DOSAH RUKY

KONE CaremOnline
22/8/2019
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Informace o historii, přítomnosti
a budoucnosti vašeho zařízení
Všechna data o servisu výtahu a
eskalátoru nyní dostupná všude,

vámi zadané servisní požadavky. Pokudjde o současný stav
zařízení, tento nástroj poskytuje data o servisních výjezdech
a dalších službách. Vzhledem k budoucnosti, poskytuje data

o dlouhodobějším výkonu a také výdajích na zařízení, je

kde máte přístup na internet

hodnotným nástrojem při plánování budoucího servisu a
modernizace s ohledem na rozpočet.

Kone CareNOnlineje novou službou, která poskytuje data o
minulosti, přítomnosti a budoucnosti servisu vašeho

zařízení. Všechny informace máte nyní na dosah ruky.

Snadné ovládáni

Nástroj KONE Care Online byl vytvořen na základě Zpětné
vazby zákazníků KONE a optimalizován dle výsledků testů na

Co se týče historie zařizení, KONE Care Online poskytuje data
o přístupnosti, výkonu a nákladech na opravy vašeho
zařízení, dále poskytuje informace o rychlosti odezvy na

22/8/2019

jednoduché ovládání. KONE Care Onlineje dostupnýjako
součást nabídky pro všechny servisní zákazníky KONE.
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Zhodnocení historie zařízení

Diky KONE Care Online máte online přístup k historickým
údajům o zařízení a můžete sledovat servisni výjezdy a KONE
servisní služby, Obdržíte osobni KONE Care Online
newsletter obsahujici klíčová data o výkonu vašeho zařizení.

S KONE CareTM Online můžete
monitorovat výkon zařízení a také
sledovat,jak rychle reagujeme na vámi
zadané servisni požadavky.
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Callout management

Transparentní reporting

Můžete sledovat spolehlivost a bezpečnost vašeho zařizení
dle počtu výjezdů kjednotlivým výtahům v obdobijednoho
roku. Pomocijednotlivých grafů sami posoudite, jaký výtah
měl nejvice výjezdů.

Můžete snad no zkontrolovat data o historii servisu vašeho
zařizení. Všechny informace o servisni historii vašeho
zařizenijsou lehce dostupné.
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Současný stav zařízení

Všechna data o výtahu budete mít
dostupná, včetně detailů o kontaktech,
informacích o fakturách, a to jednoduše
najednom místě,

S KONE CareTM Online máte informace o přístupnosti vašeho
zařízení. Můžete sledovat pravidelné servisní prohlídky a
množství servisních výjezdů a také KONE dobu reakce na

servisní požadavky.
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Osobní domovská stránka
Osobní domovská stránka KONE Care Online vám poskytuje
neustálý přístup k servisním datům vašich výtahů, eskalátorů
a automatických dveří. Například zde můžete najít plán
servisních prohlídek nebo otevřené a uzavřené servisní
výjezdy.

Potřebujete s něčím poradit?
Díky nástroji máte všechny kontaktní informacejednoduše
dostupné online. Pokud potřebujete s něčím poradit, máte
snadný přístup ke všem telefonním číslům a mailovým
adresám.
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KONE Care Onlineje výborným
nástrojem na plánování
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Můžete zkontrolovat, jak vaše zařízení funguje, například
díky kontrole přístupnosti zařízení a nákladům na servisní

Jak vaše zařízení funguje v průběhu času?
Historie reportů o fakturácha a požadavcích na servis

výjezdy a opravy. Díky porovnání nákladů a výkonu zařízení

ukazuje, jak vaše zařízení funguje během delšího obdoí. Tato

můžete zjistíte, zda je potřeba zařízení modernizovat.

informaceje nesmírně hodnotná právě v době,kdy plánujete

servis nebo dokonce modernizaci zařízení s ohledem na
rozpočet.
2 2/8/201 9
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Klíčové benefity

Snadný přístup k informacím o servisu zařízení, výjezdech a opravách

Větší spolehlivost a efektivita při monitorování výkonu zařízení

Transparentní reporting o KONE serVisu zařízení

Pomáhá při budoucím plánování servisu a modernizace zařízení

Tento nástroj je určen pro všechny KONE zákazníky servisu

mama

Dedicated to People Flow“
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KONE CARE
24/7 CONNECT

ca ZÍSKÁM SE SYSTĚMEM .

KONE CARE“ 24/7 CONNECT?

Se systémem KONĚ Care“ 21317 šumem můžeme
předvídat, pmvédět údržbu a zasáhnC—ut dříve,
než vůbec Guide k psmée zažízení. Pm vás to
lnamená vyšší bezpešnost, pin-an zransgtarenmast

BEIAILNÍ POHLED NA znami
mam memu

Bi depředu & předefdeme Lamu

Dfsěryhcdná data v reálném čase
a mmace a provozním stavu
vašeho mafetku a potřeb údržby.

tmeusmmětší „ sceoemsr Wigwam

cíLEtgÁ ÚDRŽBA

&“ fa, Pretože= pokud- se má něco stát, mym víme

Výtahy nyní mohou dky negmodaměišim technošogíím
sděiovat informace a zagéstit, aby technici byti oproti
tomu, co se děje, vždy o krok napřed. Vysledek? Méně
poruch, rychteýšš opravy a pro vás větší kﬁd be: obav.

$a (nstaiavaná ve výt
mmm žnmrmac (:

‘3. mm m

NA MŠRU
Cíleněiší servis a (mm podia
mnkrémich počet; a skutečného
stavu vašeho zařízení.

NEPŘETRŽHÝ Mommms Zii/7
Výtahy pram: 24 hodin denně; 7 dni v týdnu,
a my tedy také. Vznikne—tí pmběěm, z podrobných
informací zšish'me, co ge; způsobilo, a jak ge to naěéhavé.
D’ky nepřetržité monitmovací službě můžeme v případě
náhtých poruch rychie zasáhnout.

mmswmmš . seem vím v 08ng

oznámí
AZPRAVY
informace o stavu všech zařízení
ve vašem ponfoiiu a infomace
0 iakýchkcši naléhavých
zátežitostech.

Pokud budou zgišteny závažné vady a upozorněn temnik,
budete neprodleně vyrozuměn! & vy: testížže budete
naprosto přesně vědět, co se děje, budete mod mánovat
a pﬁpm’m’at rozpočet pre budoucí patřeby Úmžby.
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(:Příloha č. 2 Časový harm

PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ A
ŘOZSAH I ADRESA

ZAHAJENI PRACÍ

G 500
PW15110-19 KONE MONOSPACE
REALIZACE VÝMĚNY VÝTAHU Í EVAKUAČNÍ - V1 LEVÝ VÝTAH
(9/9) - SIMPLEX PROKLÁDAC
očany
190 00 Praha 9 - Vys
Novovysočanská 505l8,

® 500
PW15I10-19 KONE MONOSPACE
REALIZACE VÝMĚNY VÝTAHU Í EVAKUAČNÍ - vz PRAVÝ VÝTAH
(919) - SIMPLEX PROKLÁDAC
00 Praha 9 - Vysočany
Novovysočanská 505I8, 190

23

UKONČENÍ L'PR'AC'I A
PREDANl DILA

elích
Příloha č. 3 Čestné prohlášení zhotovitele o subdodavat

00 Praha 6 — Vokovice, IČO: 001 76 842,
Firma KONE, a.s., sídlem Evropská 423/178, 160
ŽBY _ Rekonstrukce výtahů _ výměna
čestně prohlašuje, že u zakázky ÚSTAV SOCIÁLNÍ SLU
ka 505/8, Praha 9 bude spolupracovat
technologie dvou výtahů v objektu Novovysočans
s následujícími subdodavateli:
Astip, sídlem Božetěchova 133, 612 00 Brno
Slunečná 820
SELEK lighting s.r.o., sídlem Sulice, Hlubočinka,

vedoucí obchodního oddělení
KONE, a.s.

24

Doložka dle§430dsHza’k.é,131/2000 Sb. 0 hl. m. Praze

Městská část Praha 9
W???

Utvar:
Zveřejněno od .................. do .......................

Schváleno usnesením RMČ č, 317575
Schva’leno us
Vyhotoval:

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

