
společenství vlastníků iednotek domu Hillebřántova č,p.1077, Prahá 5
AdresaI společenstvíVlastníků jednotelr Hilleblantova 7077 /2, , Praha 5 - Košře, 158 00
zápsané v réjnříkú sV], Ýedeném Městslým loudem v Pra4, oddíl 5, vlóžka 16406,

Předběžný text - příloha k předvýběíu záiemců o žekázku.

Pootávka
na \rýměnu vÝtahu v domě Hillebrantova 107712, P]aha 5 - Košíře, 15800.

stává!ící výtáh
viz Dokumentáce skutečného provedení v!íta hu z 10/2020 s přílohami.

Požadovaný noÝý stav:
Demontáž a odvož konstrukcí stávajícího Vítahu,
Dodávka a montáž nového V,ýtahu, odpovída,iícího technickým a bezpečnostním požadavkům podle
platných zákonů, Whlášek a předpisů. zajištění nutných stavebních a zámečnichich úpravV domě.
zajištění pravidelného servisu a potřebných oprav § přijatelnou dojezdovou dobou.
Nabídka odloženého financování díla (splátko\^ý systém na cca 3 roky - po dohodě).

Te.hnické požadavky:
Využúe se prostor stáVající strojovny,
Po prověření se Wužúe stávající el. přívod do strojovny.
Do prostor stávajícího schodiště a chodeb se umístí nová proskléná výtahová šachta s vodítky pro
v,ýtahovou klec a protizávaží. Je nutno řešit napojení (ev- píodloužen0 stáVajícího zábradlí k v,ýtáhové
šachté.
Využije 5e stávající jáma pod výtáhem. Připouští se ev. rozšířeníiámy pro umístění Větší výtahové
kabiny, za předpokladu neporušení (oprávy) ýávající ižolace proti zemnívlhkosti.
požaduie se technické řešení. kteřé umožní co neivětší wužitelnou vnitřní Důdorvsnou světlost
kabinv v obou směrech. s ohledem na DřeDravu dětského kočárku a ev. invalidního vozíku.

Požaduie se zpracování techíické a cenové nabídky ve variantách rystému zavííání dveří:
Nabina - automatické zavíránía) otočných křídel, b) posuvných dveří
Šá.hta - a) ruční otočné dveře, b) posuvné automatické dveře, umístěné pokud možno nad podestu
chodby i za cenu zúžení prů.hodné šřky vchodbě ná přípustnou míru (podIe platných norem a
předpi5ů)

Z přiložených \r'ýkresů je patrno, že chodba přod vstupem do \nýtahu v 1.NPje cca o 100 mm užš' než
v 2. až 5. NP,

Da|ší požádávky:
RealizaceV lďních mě§ících roku 2021.
co nejkratší doba odstáVky provozu, návrh sankčních podmínek při nesplnění sjednaného termínu
dodávky.
spaátkov,í kalendář- rozložení úhradyčásticeny do dvou až tří let.
záruční podmínky, doba žářuky.
seívis: cena pravidelného servisu (Kč/íok}. Havarúní servis, žájištění opráv - podmínký, dojezdoýý
čas.

obiednatel múže poslrytnout:
Wc a mytiv 1,NP domu, prostor pro převlékání(bež lavic a skřínék).
El. proud přo montáž připojením na zásuvku 220V á 3x380V V 1.NP domu.
Před domem ňísto pao skládovou buňku na požemku objednat€le.
upozornéní: Na veřejných komunikaclch jsou Vyznačeny modré palkovácízóny pro Prahu 5.

Bankovní spojení: Úř'etč, 2727371roloroo, vedený u ČsoB Praha
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společ€nství vlastniků iednotek dom! Hillebrantova č.p.107Z Praha 5
Adresa: společenstvívlastníků jednotelr Hillebftntoýa 7077 /2, , Praha 5 - Košíře, 158 00
zapsané v reinříku sv.t, vedeném Městským soúdeň v Práze, oddíl 

' 
vložka 15406,

Konzultacejsou možné telefonicky, mailem, prohlidkou na mistě po telefonické dohodě,
Kontaktní osoba zadavatele: lng, Martin ŠVáb, tel,: , mail|

kriteria hodnocení nabídekI
1, VyužiteIná Vnitřní světlost kabiny (šířka, hloubká) pro varianty dveří kabiny a šachty
2, cena Ve Variantách - pro dveře kabiny| otočné, posuvné, pro dveře šachty: otočné, posuvne
3, splátkov,/ kalendář
4- záruka
5. servis - cena a dostupnost
6. doba odstávky

Nabídky doruťit mailem ná ádíe<u

Nabídky bude Vyhodnocovat Vedení sVJ,
Podmínky a cena dodávky podléhají schválení shromáždění Viastníků jednotek domu,

TermínY:
Před\^/běr firem přes VÝTAHY sERVER od 3o,1o, do 6,11,2020
Rozeslání poptáVek lybraným Vážným zájemcúm o zakázku: do 9.11,.2020
Konzultace přůběžně
UzáVěrka příjmu nabídek {mailem) do 6.72.2o20,24hod
Případné násiedné konžultace s účastníky řízení do 1a.12.102o
Vyhodnocení nabídek a předběžná informace účastníkům řízení do 14,12,2020 (mailem)
Předpoklad projednáni V,/běru zhotovitele na schůzi sVJ 1,2 / 2020 |záýisí aa iituac; covid 19)
Zaslání objednávkY a uzavření smlouvy o dílo 01/ 2021 (závisí na situaci covid 19)
Montážní práce léto 2021

Přílohy;
Dokumentace skutečného provedení \^ltahu (2 10/2020) s přílohamii
A - PD 10/2020 - Technická 2práVa + V}rkresy

8 - Projekt \^ltahu z roku 1974 (Výběr)

c - Foto stavu V\ha hu z 10/2020
VÝpis ž rejstřiku sVJ (10/2020)
Plná moc pro M, Švába k jednání s dodavateli (o1l2o16)

PoptáVku zpracoval dne 30,10,2020:
lng, Martin Šváb
správce domu Hillebrantova |oJ7/2,Praha 5

tel,:

:y].$77@!!!! i]!.!.

schvaluje:
Předseda společenství vlastniků|
PhDr. Libuše švábová
bytem Xaveriova 33, 150 00 Praha 5

Poznámka: TeIefonní kontakt bude doplněn do definitivní poptiávkové dokumentace.

Bankovní spojení: ÚtEtč, 27273717oloB!f' vedený u ČsoB Prahá lČ o39 46 479
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Hil|ebrantova 1O77 , Praha 5
í.NP - půdorys
skutečné provedení - u.itah + chodba
kreslil : M. Sváb

M,1 : 16
1012020
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Poznómko: Výškové kóty ověřit.

Hillebrantova 1077 , Praha 5
Rez A-A - osou \^itahu
skuteěné provedení - \^jtah
kreslil : M. Sváb

M1:80
1012020
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