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PONUKA NA VÝMENU VÝŤAHU DO EXISTUJÚCEJ 
VÝŤAHOVEJ ŠACHTY  

Č.PONUKY: JL-2020-P-018 
 
 
 

 

 

OBJEDNÁVATEĽ:  VBBD.  Komenského 26,28, Modra 

V zastúpení:   SLUŽBY MODRA, s.r.o. 

Objekt stavby : 
 
    Bytový dom 
 

Osoba vo veciach 
technických : 

Miroslav Bošák 

Dátum ponuky: 11.5.2020 

Ponuku vypracoval: 
 Jozef Lávečka  M: 0905 384 714 
Mail: ttvytahy@gmail.com 
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Pôvodný 

výťah   
Nový výťah 
prechodný 

Typ výťahu 
Nosnosť/rýchlosť 

BOV 250/0,5 TOV 600/1,0 

Počet osôb 3 8 

Počet staníc/nást. 6/6 7/7 

Poloha strojovne Pod šachtou Pod Šachtou 

Šachta 
š x hl. (mm) 

1040 x 1500 1040 x 2100 

Opláštenie Drôtosklo RIGISTABIL 

Typ kabíny Nepriechodná Nepriechodná 

Rozmery kabíny 
š x hl. x v (mm) 

780 x 1000 870 x 1900-2100 

Materiál kabíny Drevo Plech 

Povrch kabíny Umakart Polyrey 

Šachtové 
dvere/širka (mm) 

Krídlové 700 Ručné 800 

Kabínové dvere Bez dverí automatické 800 

Vodidlá kabíny Pevné Nové pevné 

Vodidlá protiváhy - Nové pevné 

Pohon Jednorýchlostný Asynchrónny 

Prevod Prevodový bezprevodový 

Riadenie Releové 
Mikroprocesorové-

frekvenčné 

 
Poznámka: 
Výťah bude s dorobenou novou  stanicou v suteréne.Českej výroby (Velké Meziříčí) 
 

ZÁKLADNÉ PARAMETRE 
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ROZPIS POLOŽIEK:  
 

1.STROJOVŇA: 
 - dolu vedľa šachty 
 
2.ŠACHTA 
    -     Pôvodná oceľová konštrukcia opláštená drôtosklom bude zdemontovaná 

- Nová oceľová konštrukcia opláštená certifikovaným materiálom RIGISTABIL určeným na 
výťahové šachty.  

- Náter opláštenej šachty 
Štandartnou interiérovou farbou je v zahrnutý v cene.  
Odtieň podľa vzorkovníka RAL bude upresnený po dohode s objednávateľom po 
podpise ZoD 

  
3.KABÍNA 
Klietka výťahu je celokovová,  
Výplň: 

- steny klietky vrátane stropu sú vyrobené z pozinkovaného plechu.  
Steny  klietky sú s povrchovou úpravou – POLYREY. Nerezové steny kabíny sú 
voliteľnou položkou.  

Osvetlenie klietky: 
- je vyhotovené LED svietidlami  v strope.  

Podlaha: 
- je polepená protišmykovou podlahovou krytinou ALTRO. 

Nosná konštrukcia: 
- rám klietky je dodaný v pozinkovanom vyhotovení a je vybavený vodiacimi čeľusťami 

so samomazmi, zábradlím a revíznou jazdou na strope. Hlava klietky je vybavená 
obojsmernými zachycovačmi a tenzometrickým vážením. 

Ovládanie: 
Ovládacia kombinácia v klietke je vo vyhotovení antivandal, kde v nerez štíte sú umiestnené 
tlačidlá pre jednotlivé stanice s Brailovým písmom + digitálny ukazovateľ polohy stanice.  
 
Príslušenstvo: 

- Vo výťahovej kabíne je štandartne zrkadlo a nerezové madlo pod zrkadlom. 
- Kabína je vybavená núdzovým osvetlením a zariadením pre obojstrannú  hlasovú 

komunikáciu pre prípad poruchy – GSM brána. 
 
4.ŠACHTOVÉ DVERE 
Typ dverí: 

-  Ručné Českej výroby (KOVOT) 
Povrchová úprava: 

- Komaxitový nástrek, odtieň podľa RAL vzorkovníka vybraný zákazníkom po podpise 
ZoD. Za príplatok možnosť dodania dverí vo vyhotovení NEREZ. 

Zárubňa dverí: 
- Je vytvorená čelným portálom výťahovej šachty, je vo farbe dverí. 



 

            

  

___________________________________________________________________________________ 

4 

TT – VÝŤAHY s.r.o. , Beethovenova  26,  917 08  Trnava  
IČO: 46 815 147 

Tlačidlá v staniciach: 
- Sú umiestnené v zárubni šachtových dverí a sú vybavené digitálnym ukazovateľom smeru 

jazdy výťahu a ukazovateľom polohy kabíny v každej stanici. Tlačidlá sú v prevedení 
ANTIVANDAL v nerez štítoch. 

 
5.KABÍNOVÉ DVERE 

-  Automatické BUS 
 
6.RIADENIE VÝŤAHU 
Mikroprocesorové riadenie so zberom s frekvenčným meničom Českej výroby (Vsetín alebo 
Betacontrol).  Podľa výberu zákazníka 
Zabezpečuje vysokú spoľahlivosť prevádzky a presnosť zastavenia   
  
7.OSTATNÉ KOMPONENTY A PRÁCE 
Uvedené komponenty a práce , ktoré sú súčasťou dodávky výťahu 
Komponenty 
- rebrík do priehlbne, 
- nové nárazníky, 
- obmedzovač rýchlosti, 
- obojstranné zachytávače 
-  nová elektroinštalácia v strojovni, v šachte  
- samomazy 
- hlavný vypínač, 
- zásuvkový obvod vo výťahovej šachte, 
- zvýšenie intenzity osvetlenia strojovne, 
- osvetlenie výťahovej šachty 

 
Montážne práce 

- demontáž pôvodnej oceľovej konštrukcie a montáž novej 
- Demontáž pôvodného výťahu a montáž nového výťahu,  
- Úprava napojenia od hlavného prívodu do strojovne po hlavný vypínač do strojovne 

 
Stavebné práce: 
- Opláštenie šachty 
- Vybúranie exist. nárazníkov v priehlbni 
- Vybúranie betónového základu stroja v strojovni 
- Bezprašný  náter strojovne a priehlbne podľa STN EN 81 - 20 , 
- Búracie a murárske práce úpravy ostení a prahu šachtových dverí 

 
Technická podpora: 
- Zameranie  existujúcej výťahovej šachty a strojovne výťahu, 
- Vypracovanie projektovej dokumentácie a jej schválenie Autorizovanou osobou 
- Posúdenie zhody Autorizovanou osobou 
- Vydanie Vyhlásenia o zhode 
- Zaškolenie dozorcu výťahu 
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Životné prostredie 
- odvoz demontovaného materiálu, stavebnej sute a jeho likvidácia v súlade so zákonom 
o odpadoch č.223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
-  

CENOVÝ ROZPOČET  (Ponúkané ceny sú platné do 31. 12.2020) 

     

 

 

VOLITEĽNÉ POLOŽKY pre 1ks výťahu 

 Cena s DPH 

Poskytnutie pôžičky vo forme  splátkového kalendára po 
dobu 2 rokov 

Bez úrokov 

 Dorobenie schodov po výťahovú šachtu (vyplnenie 
medzery medzi schodmi a šachtou) 

 V cene 

Náter výťahovej šachty + náter sokla na šachtu 
umývateľnou farbou 

 V cene 

NEREZ alebo POLYREY kabína   V cene 

Nové kovové madlá v cene   V cene 

Zástena vedľa výťahovej šachty na 7 poschodí  V cene 

Hydroizolácia priehlbne šachty (v prípade presaku spodnej 
vody) 

3600,00 € 

 

OSTATNÉ PODMIENKY 

Ponuka predpokladá, že objednávateľ zabezpečí na vlastné náklady súvisiace práce: 
- Poskytnutie uzamykateľnej miestnosti na uskladnenie náradia a drobného materiálu 
potrebného pre montáž 
- Poskytnutie el. energie pre ručné el. náradie 
  
PLATOBNÉ PODMIENKY + ZÁLOHY: 
1. 1 Splátka vo výške 75% po dodaní materiálu a nastúpení na práce 
2. 2 Úhrada zvyšnej časti (25%) po vykonaní montáže, odstránenie zistených závad a 
odovzdanie výťahu. 
4. Po odovzdaní a prevzatí výťahu bude vystavená faktúra za dielo. Splatnosť faktúry 30dní. 
5. Podľa dohody oboch zmluvných strán. 

Cena za DPH 20% DPH Cena s DPH

Cena za výťah 1ks. 47 650,00 € 9 530,00 € 57 180,00 €

Cena za výťahy 2 ks. 95 300,00 € 19 060,00 € 114 360,00 €
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DODACIE PODMIENKY: 
Projekt: do 3 týždňov 
Možnosť vyhotovenia projektu podľa podmienok ŠFRB – bezplatne. 
Dodávka: cca 22 - 25 týždňov od podpísania zmluvy 
 
  
 

ROZSAH CERTIFIKÁCIE:  
Naša firma je držiteľom certifikátov systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001. 
 
ZÁRUČNÁ DOBA: 
Záruku na dielo dávame 60 mesiacov, 24 mesiacov na diely podliehajúce opotrebaniu 
podmienenú vlastným servisom firmou TT-Výťahy, alebo zmluvne povereným servisným 
partnerom. 
V prípade servisu inou firmou (zmluvne nepoverenou), je záruka na dielo 24 mesiacov. 
Lehota plynutia záručnej doby je dňom úspešného odovzdania výťahu do užívania. 
 
SERVIS : 
TT-Výťahy s.r.o. zabezpečí zaručný aj pozáručný servis.Rozsah servisu bude špecifikovaný 
samostatnou ZOD. 
 
VYHOTOVENIE A UVEDENIE DO PREVÁDZKY: 
Vyhotovenie výťahu spĺňa právne predpisy pre Výťahy - Nariadenie vlády č.235/2015 
a harmonizovaných technických noriem STN EN 81-21: 2012, STN EN 81-20: 2015   
Po posúdení zhody Autorizovanou osobou bude vydaný Certifikát zhody a firmou TT-Výťahy 
s.r.o. vydané Vyhlásenie o zhode 
 

 
O všetkých detailoch ponuky v rámci platných noriem a našich možností sme pripravení 

ďalej rokovať. 
 

 

 

 

 

 

 

 

      Vypracoval:   Jozef Lávečka 
Konateľ 

 

 

 


