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Smlouva o dílo na výmenu lan

Dle c. nabídky BEZVODAJ117842,C5Th2395

Datum nabídky projekt

5.11.2021 Obchodní akademie, odborná škola a praktická
škola Olgy Havlové, Janské Lázne
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projekt:

. . Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové,Zakazntk: Janské Lázne

Kontaktní osoba: Stanislav Cervícek

Adresa' Obchodní akademie Jánské Lázne, Obchodní 282, Jánské Lázne

Tel.: +420 770187107

ICO: 49290274

E-mail:

Datum: 5.1 1.2021

vážený zákazníku,

predkládám Vám smlouvu o dílu, obsahujÍcÍ nabídku na opravu/rekonstrukci Vašeho výtahu.
Pri technickém rešeni a pri stanovení nabídkové ceny jsme vycházeli z dostupných informaci, které jste
nám predali nebo zprostredkovali. V nabídce jsou respektovány požadavky s ohledem na závazné
predpisy a platné technické normy.

V prípade potreby dop|nujÍcÍch informaci me kontaktujte dle niže uvedených údaju.

S pozdravem,

Vedoucí servisního strediska

E-mail : ji
M: +420 724 228 116

Otis a.s.
WLC Park Brezhrad
Brezhradská 177
Hradec Králové, 503 32
Ceská republika
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OTIS
VÝTAH

Servisní firma: OTIS a. s. Ev. c.: H1150 ,C5Th2395

Výrobce/Dodavatel: Elektoro Mosev

Rok výroby: 1993 Trída výtahu:

Typ výtahu: OTl 630 Nosnost kg: 630 kg

jmenovitá rychlost: ms"' 0,63 Zdvih mm: 12000 mm

Pohon: 2-el.dvourychl. trakcní Pocet 5/5
stanidnást.:

Rízení: Dl-Sberné dolu Simplex Nosné Lana 6,5mm 8ks

prostredky:

Výrobni císlo: Modernizace:

ROZSAH NABÍDKY
MATERIÁL:

Nosné lano - 360 m
Lanové svorky - 48 ks
Ocnice - 16 ks
spojovací materiál - 1 sd

PRÁCE:
zajišteni zarízeni pro bezpecnou práci
Vyvešeni klece
Výmena nosných Ian
Serízeni odzkoušeni
Likvidace vzniklého odpadu
Predáni díla

i Nabídková cena za uvedené varianty vcetne montáä"

ii"""'""C 'výtahu "" " Vari'ania "1"""" Cena" bez DPH """ ""l
l

_, H1150,C5TH.2395 l výmena lan Iks výtahu __ )_ 56 618 00k.c_ , _ "!

K

Nabídka je platná do 31.12.2021
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B!Ls
PLA 1"EBNI' POD|\Á|NKY:

platební podmínky (dle dohody)

Forma úhrady % z ceny díla Oprávnenost vystavenútermin úhrady
vcetne DPH

Konecná faktura 100% Po predáni díla

Splatnost faktury je 14 dní.

REALIZACNÍ TERMÍNY:

Realizace díla
Provádecí dokumentace - pri podpisu SOD
Dodávka materiálu na místo - do 12 týdnu* po podpisu SOD a úplném tech. vyjasnení
montáže
Demontáž - do 1 týdne
Montáž zarizenI - do 2 týdnu** po dodávce materiálu na místo montáže
Serízení, odborné zkoušky, - do 2 dnu** po dokonceni montáže
predáni díla
Uvedené termíny platí za predpokladu p|nenÍ povinností objednatele dle SOD (stavební pripravenost,
úhrady faktur, soucinnost se zhotovitelem apod.)

Zárucní lhuta
24 mesícu na celkové dílo od predání a prevzetí díla výtahu, podmínkou je provádení servisní cinnost
výhradne autorizovaným servisem firmy OTIS a. s. po celou dobu zárucní lhuty.

6 mesícu na celkové dílo od predáni a prevzetí díla, pokud budou servisní cinnosti vykonávány jinou
firmou než OTIS a.s.

Do délky trvání zárucní lhuty dané cásti díla, resp. zarIzení se nepocítá doba od uplatneni vady do jejího
odstranení, tzn., že po tuto dobu zárucní lhuta nebeží.

V. g t1i V , d,,

Objednatel

ola
é Lázne

Obchodní 282, 542 25 Janské Lázne
ICO:492 90 274

Tel: 499 §75 1?A (L)
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