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„Oprava výtahu v Mahenově divadle“ 
 
 
 
 
 

Zadavatel: Národní divadlo Brno 
 

 
 
 

NABÍDKA 
 
 
 

Nabízející: GRADIOR TECH a.s. 
 
 
 

V Brně dne 31.03.2017 
 
 
 
 
 
 

………………………………………… 
Bc. Robert Nos 

Ředitel společnosti 
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1. Úvod 
Uchazeč tuto nabídku vypracoval na základě poptávky zadavatele z 21.03.2017. 

 

2. Identifikační údaje uchazeče 
Obchodní jméno uchazeče: ................... GRADIOR TECH a.s. 
Sídlo uchazeče: ......................................... Brno, Křižíkova 188/68A, PSČ 612 00 
Identifikační číslo (IČ): ............................. 634 73 542 
DIČ: ............................................................... CZ634 73 542 
Osoba oprávněná zastupovat 
uchazeče: ................................................... Ing. Miroslav Šimek, statutární ředitel 
Email:........................................................... info@gradiortech.cz 
Web: ............................................................ www.gradiortech.cz 
 
Kontaktní osoba 
uchazeče: ................................................... Bc. Robert Nos, ředitel společnosti 
Telefon: ....................................................... +420 515 910 701 
Email:........................................................... robert.nos@gradiortech.cz 

 

3. Identifikační údaje zadavatele  
Název:  ........................................................ Národní divadlo Brno, příspěvková oganizace 
Sídlo: ............................................................ Dvořákova 11, 657 70 Brno 
   
Kontaktní osoba: ...................................... MgA. Lenka Tesáčková, provozní ředitelka 
Tel.: .............................................................. +420 542 158 231 
E-mail: ........................................................ tesackova@ndbrno.cz 

 

4. Identifikace zakázky a místo plnění 
Název zakázky:  „Oprava výtahu v Mahenově divadle“ 
 
Místo plnění:  Mahenovo divadlo Brno 
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5. Předmět plnění 
 

Předmětem plnění je oprava havarijního stavu výtahu. V současné době zastavuje plošina výtahu o patro 
níž a znemožňuje plnohodnotné využití funkce – doprava dekorací na jeviště.  Tato nabídka řeší 
odstranění tohoto havarijního stavu. 
 

Předmět plnění zahrnuje: 
� dodávka nového řídicího systému výtahu dle aktuálních norem a požadavků 
� dodávka nových ovládacích pultů / míst 
� zřízení dálkové zprávy (nutno zajistit internetové připojení) 
� výměna hlavních prvků pohonového řetězce, které nevyhovují koncepčně nebo jsou za 

hranicí životnosti (motor, brzdy, čidla ARC a IRC, řetězy Serapid LL100, kardany, kotevní 
desky) 

� repase vodítek 
� dodávka nových vodících rolen 
� dodávka nové kabiny výtahu vč. ochrany proti poškození dopravovaných předmětů 
� opravy ostatních částí zařízení - vrata, lemování otvorů apod. 
� demontážní práce 
� montážní práce 
� dokumentace (projekční, výrobní, montážní, dodavatelská) 
� revize a zatěžkávací zkoušky 
� zaškolení obsluhy 
 
Předmět plnění nezahrnuje: 
� Jiné, nespecifikované dodávky a práce na uvedeném zařízení 

 
 

6. Cenová nabídka 
 

Popis Množství Cena bez DPH Cena vč.DPH 

 1 3 480 000,- Kč 4 210 800,- Kč 

CENA celkem   3 480 000,- Kč 4 210 800,- Kč 

 
Uvedené ceny neobsahují DPH, které bude vyúčtováno v souladu s národní legislativou v době 
realizace díla a fakturace. Nicméně Dodavatel předpokládá, s ohledem na charakter prací, že 
bude uplatněna přenesená daňová povinnost (reverse chargé). 

 

7. Platební podmínky 
Splatnost faktur 14 dní 
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8. Termíny plnění 
 
S ohledem na provozní podmínky zadavatele se předpokládá realizace ve době od 14.4.2017 do 
23.04.2017.  

 
 

9. Platnost nabídky 
Tato nabídka a v ní uvedené ceny platí do 14.04.2017. 

 

10. Přílohy 
n/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Why to cooperate with GRADIOR? 

� long tradition - 20 years in the industry, 
� fully equipped and modern facilities (water jet cutting, etc.), 

� internationally recognised company experienced in working internationally, 
� capable of flexible approach while solving arising challenges, 

� perfect geographical location. 


