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Cenová ponuka na dodanie a montáž výťahu LC DOUBLE SPACE vrátane šachty 

 
 BD Komenského 26,28 Modra 

Ponuka 
Servis elektro zdvíhacie zariadenia s.r.o.  
  

www.elektrovýťahy.sk 
  
  
   

Od Ing. Michal Baďura  

Telefón +421917870545 

E-mail badural@elektrovytahy.sk 

 www.elektrovytahy.sk    
č.  Kal0404-20a   

Dátum 26.05.2020  

Platnosť 90 kalendárnych dní  
ponuky 

  
  
  

Vec Cenová ponuka na dodanie a montáž výťahu LC DOUBLESPACE 
  

  
  

Vážený obchodný partner,   

dovoľujeme  si  Vám  predložiť  našu  ponuku dodávky a montáže výťahového zariadenia podľa  Vami  

zaslaných zadávacích podmienok a veríme, že Vám naša ponuka bude vyhovovať a naviažeme tak úspešnú 

obchodnú spoluprácu. Naša spoločnosť Servis elektro zdvíhacie zariadenia pôsobí na trhu už od roku 1991. V 

roku 2012 sa firma zo živnosti pretransformovala na s.r.o. Podnikateľské aktivity firmy sú orientované výhradne 

do oblasti montáže nových výťahov, modernizácií, rekonštrukcií výťahov a v neposlednom rade 

zabezpečovanie kompletného záručného a pozáručného  servisu výťahov. Sme si istí ,že tradícia a 

profesionalita našich pracovníkov je zárukou Vašej spokojnosti ako so samotnou inštaláciou, tak s následným 

servisom. 

Ponuku sme pre Vás pripravili v dopytovanej variante riešenia, ktorú je samozrejme možné ďalej modifikovať.  
  
    

Ponúkame Vám nasledovné riešenia:  
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A/   LC DOBLESPACE 400 1 77N – Kal0404-20 
   

1.  Technická špecifikácia výťahu 

1.1  Základné technické parametre výťahu: 
    
Nosnosť výťahu             : 400 [kg]                                               

Počet osôb                     : 5  

Počet staníc                   : 7/7- nepriechodný 

Zdvih                              : 17,74 [m]  

Menovitá rýchlosť         : 1,0 [ms-1 ]  

Poloha strojovne            : dole vedľa šachty  

Pohon výťahu 

Typ pohonu                     : bezprevodový  

Menovitý výkon              : 3,5 [kW]  

Vodítka                           : hlavné T82 brúsené, vedľajšie T50 
  
Riadenie výťahu 

Systém riadenia                : mikroprocesorové - zberné smerom dolu výrobca :LC 

Ovládanie výťahu              : mechanické tlačítka s potvrdením voľby  

Signalizácia v staniciach    : signalizácia  polohy a smeru jazdy vo všetkých staniciach LC DOUBLEspace 

Signalizácia v kabíne         : signalizácia polohy a smeru jazdy, indikátor preťaženia kabíny 

 

 

Kabína výtahu: 

Počet vstupov                                  : 1  

Svetlá  šírka x hĺbka x výška        : 780 x 1300 x 2090 [mm]  

Prevedenie kabíny        : LC Classic 650-2019 

Povrchová úprava  stien kabíny      : PLALAM podľa vzorkovníka 

Povrchová úprava  stropu kabíny    : PLALAM 

Podlaha kabíny                                : protišmyková podlahovina ALTRO 

Osvetlenie                                       : LED 60LED/m integrované v stropnom panelu 

Zrkadlo                                            : na zadnej stene 600x900mm 

Madlo                                              : nerezové 

Sedačka                                          : nie 

Okopové lišty                                  : nerezové 100 [mm] 

Ovládací panel                                : nerezový, prevedenie LC DOUBLESPACE  

Hlásenie poschodí                          : nie 

Obojsmerné dorozumievanie          : 2N + GSM modul  

Šachtové a kabínové dvere: 

Typ šachtových dverí                      : DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ bez EW, EN81-20 

Svetlá šírka x výška dverí              : 750 x 2000 [mm]  

Povrchová úprava  šacht.dverí       : prášková farba v odtieni RAL7032 

Typ kabínových dverí                     : DVERE METRON BUS, EN81-20 

Svetlá šírka x výška dverí               : 750 x 2000 [mm] 

Povrchová úprava  kab. dverí         : NEREZ LESK bez okienka  

 

Výťahová šachta                              Pôvodná konštrukcia 

Prevedenie šachty                         :  pôvodná konštrukcia šachty, demontáž ohradenia, doplnenie konštrukcie               

                                                          o priečne L profily, fermacell, prebrúsenie spojov, náter šachty, pôvodné  

                                                          zábradlie s novým náterom a nové drevené madlá BUK 

Ohradenie šachty                            : opláštenie šachty sádrovláknité dosky FERMACELL predsadené pred            

                                                         konštrukciu šachty 

Šírka a hĺbka                                   : min 1180 [mm] / min 1580 [mm] 

Horný prejazd (HSK)                      : min 2959 [mm]   

Priehlbeň (HSG)                            : min 500   [mm]  

Prostredie                                       : normálne podľa STN 33 2000-5-51, s ohľadom na STN EN 81 

                                                         (teplota +5°C až +40°C) 
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2.   Cena  
  
2.1  Súčasťou cenovej ponuky je: 
-  projektová dokumentácia technológie výťahu a výťahovej šachty 

-  dodávka technológie výťahu, doprava a vykládka, montáž 

-  Pôvodná konštrukcia šachty, nové ohradenie sádrovláknitými doskami FERMACELL 

-  pôvodné zábradlie – nový náter, nové drevené madlá BUK 
-  osvetlenie v šachte výťahu + hlavný vypínač 

-  montážna skúška    

-  po ukončení montáže overenie zhody TUV SUD SLOVAKIA 

   

2.2  Súčasťou cenovej ponuky nie je: 

- zodpovedajúci el. prívod k rozvádzaču výťahu vrátane správy z odbornej prehliadky 

- osvetlenie nových nástupísk výťahu 
- vybavenie žiadosti na stavebné povolenie 

- meranie a protokol o meraní hluku zariadenia vo vnútornom prostredí 

 

Poznámka:  

Ohradenie šachty sádrovláknité dosky Fermacell.. V prípade dodania 2 ks výťahov je cena projektu účtovaná iba 1x. 

  

 

Najbližšie referencie: 

SNP 15, 17 MODRA 

Komenského 3,6,7,9 MODRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena podľa tech.špec Cena bez DPH sadzba DPH CENA S DPH 

CENA výťahu komplet 
dodávka a montáž 

39 850 € 20% 7 970 € 47 820 € 

CENA projekt pre 
stavebné povolenie, 
šachta a výťah 
(statik,PO,TUV SUD..) 

1 250 € 20% 250 € 1 500 € 

CENA SPOLU 41 100 € 20% 8 220 € 49 320 € 
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B/   LC DOBLESPACE 450 1 77N – Kal0404-20a 
   

1. Technická špecifikácia výťahu 

1.1  Základné technické parametre výťahu: 
    
Nosnosť výťahu             : 450 [kg]                                               

Počet osôb                     : 6  

Počet staníc                   : 7/7- nepriechodný 

Zdvih                              : 17,74 [m]  

Menovitá rýchlosť         : 1,0 [ms-1 ]  

Poloha strojovne            : dole vedľa šachty  

Pohon výťahu 

Typ pohonu                     : bezprevodový  

Menovitý výkon              : 3,5 [kW]  

Vodítka                           : hlavné T82 brúsené, vedľajšie T50 
  
Riadenie výťahu 

Systém riadenia                : mikroprocesorové - zberné smerom dolu výrobca :LC 

Ovládanie výťahu              : mechanické tlačítka s potvrdením voľby  

Signalizácia v staniciach    : signalizácia  polohy a smeru jazdy vo všetkých staniciach LC DOUBLEspace 

Signalizácia v kabíne         : signalizácia polohy a smeru jazdy, indikátor preťaženia kabíny 

 

 

Kabína výtahu: 

Počet vstupov                                  : 1  

Svetlá  šírka x hĺbka x výška        : 800 x 1550 x 2090 [mm]  

Prevedenie kabíny        : LC Classic 650-2019 

Povrchová úprava  stien kabíny      : PLALAM podľa vzorkovníka 

Povrchová úprava  stropu kabíny    : PLALAM 

Podlaha kabíny                                : protišmyková podlahovina ALTRO 

Osvetlenie                                       : LED 60LED/m integrované v stropnom panelu 

Zrkadlo                                            : na zadnej stene 600x900mm 

Madlo                                              : nerezové 

Sedačka                                          : nie 

Okopové lišty                                  : nerezové 100 [mm] 

Ovládací panel                                : nerezový, prevedenie LC DOUBLESPACE  

Hlásenie poschodí                          : nie 

Obojsmerné dorozumievanie          : 2N + GSM modul  

Šachtové a kabínové dvere: 

Typ šachtových dverí                      : DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ bez EW, EN81-20 

Svetlá šírka x výška dverí              : 750 x 2000 [mm]  

Povrchová úprava  šacht.dverí       : prášková farba v odtieni RAL7032 

Typ kabínových dverí                     : DVERE METRON BUS, EN81-20 

Svetlá šírka x výška dverí               : 750 x 2000 [mm] 

Povrchová úprava  kab. dverí         : NEREZ LESK bez okienka  

 

Výťahová šachta                              :subdodávka  

Prevedenie šachty                         :  nová obdĺžniková zváraná jaklová konštrukcia šachty kotvená k hlavným   

                                                          podestám bez ohľadu na ramená schodiska, RAL7032 

Ohradenie šachty                            : opláštenie šachty sádrovláknité dosky FERMACELL predsadené pred            

                                                         konštrukciu šachty 

Šírka a hĺbka                                   : min 1180 [mm] / min 2150 [mm] 

Horný prejazd (HSK)                      : min 2959 [mm]   

Priehlbeň (HSG)                            : min 500   [mm]  

Prostredie                                       : normálne podľa STN 33 2000-5-51, s ohľadom na STN EN 81 

                                                         (teplota +5°C až +40°C) 
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2.  Cena  
  
2.1  Súčasťou cenovej ponuky je: 
-  projektová dokumentácia technológie výťahu a výťahovej šachty 

-  dodávka technológie výťahu, doprava a vykládka, montáž 

-  dodávka šachty výťahu, doprava a vykládka (vrátane lešenia pre montáž), montáž 

-  dodávka nových trubkových madiel schodiska, RAL7032, uchytenie bočné steny 
-  osvetlenie v šachte výťahu + hlavný vypínač 

-  montážna skúška    

-  po ukončení montáže overenie zhody TUV SUD SLOVAKIA 

   

2.2  Súčasťou cenovej ponuky nie je: 

- zodpovedajúci el. prívod k rozvádzaču výťahu vrátane správy z odbornej prehliadky 

- osvetlenie nových nástupísk výťahu 
- vybavenie žiadosti na stavebné povolenie 

- meranie a protokol o meraní hluku zariadenia vo vnútornom prostredí 

 

Poznámka:  

Ohradenie šachty sádrovláknité dosky Fermacell. Cena projektu je účtovaná na každý výťah samostatne. 

  

4.  Záruka 
Záruka na dodávku a montáž technológie - 36 mesiacov  
     

5.  Platobné podmienky 
 
30% po podpise zmluvy o dielo ( úhrada podmienkou pre zahájenie výroby ) 

30% pred nástupom na montáž ( úhrada podmienkou pre nástup na montáž ) 

30% pred odovzdaním diela ( úhrada podmienkou pre odovzdanie výťahu ) 

10% po odovzdaní  diela,  

splatnosť faktúr vždy 14 dní, prípadne možnosť upravenia podmienok podľa vzájomnej dohody 
 
 

6.  Záver 
Veríme, že Vás predložená ponuka zaujala a tešíme sa na prípadnú spoluprácu. 

S pozdravom   
  
    
Ing. Michal Baďura 

konateľ 

Servis elektro zdvíhacie zariadenia s.r.o.  

Cena podľa tech.špec Cena bez DPH sadzba DPH CENA S DPH 

CENA výťahu komplet 
dodávka a montáž 

33 300 € 20% 6 660 € 39 960 € 

     

CENA šachty 
dodávka, doprava, 
vykládka, lešenie 
a montáž vrátane 
opláštenia 

22 500 € 20% 4 500 € 27 000 € 

CENA projekt pre 
stavebné povolenie, 
šachta a výťah 
(statik,PO,TUV SUD..) 

1 250 € 20% 250 € 1 500 € 

CENA SPOLU 57 050 € 20% 11 410€ 68 460 € 
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