
Paušální ceny:

Umístění výtahu (adresa) Výrobce výtahu Typ výtahu
Kategorie 

výtahu

Rok 

výroby

Uvedení 

do 

Počet 

stanic

Nosnost 

(kg)

Paušální cena za 1Q 

(Kč/výtah)

Štichova 587, Praha 4 – Jižní město Schindler S 6300 tř.I 2011 2011 7 1125

Štichova 588, Praha 4 – Jižní město Schindler S 6300 tř.I 2011 2011 7 1125

Paušální cena za 2 zařízení za čvtrletí

Paušální cena za 2 zařízení za rok

Paušální cena za 2 zařízení za 6 let

Položkové ceny:

V pracovní době 

(Po-Pá)

Mimo pracovní 

dobu (Po-Pá)
So,Ne, svátky

Hodinová sazba technika HZS (Kč/hod)

Doprava (Kč)

Komentáře:

Předmětem této poptávky je provádění pravidelného servisu, údržby a oprav výtahů v objektu ul. Štichova 587-588,Praha 4                                                            

( typ budovy - neveřejná, bytová ), v souladu s platnými právnímy předpisy, ČSN, pokyny výrobce a servisním standardem:

Pravidelná preventivní údržba (PPU): 1x za 3 měsíce

Rozsah činností zahrnutých v paušální ceně:

Pravidelná preventivní údržba (PPU)

Prohlídka dostupných nebo viditelných částí výtahu s cílem ověření a zajištění správné funkce výtahu v rozsahu stanoveném ČSN 274002 nebo předpisy výrobce

Čištění strojovny, šachetní prohlubně a stropu výtahové klece od provozních nečistot

Pravidelná kontrola zařízení výtahu zahrnující kontroly odchylek provozních parametrů, seřízení v tolerancích povolených příslušnými normami nebo pokyny výrobce, 

přezkoušení funkce zařízení, mazání apod.

Pravidelné posuzování opotřebení částí výtahových zařízení a technického stavu s doporučením rozsahu preventivních oprav

Bezpečnostní kontroly funkcí a provozu zařízení výtahů dle technických požadavků a předpisů výrobce

Kontrola funkčnosti dorozumívacího zařízení umístněného v kabině výtahu

Kontorla funkčnosti osvětlení výtahové kabiny

Odborné prohlídky (OP)

Prohlídka výtahu a funkční vyzkoušení bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem posouzení celkového stavu výtahu v rozsahu 

stanoveném ČSN 274002 nebo předpisy výrobce

Odborné prohlídky (OP): 1x za 3 měsíce

Odborné zkoušky (OZ): 1x za 3 roky

Inspekční prohlídky (IP): 1x za 6 let

Veškerý potřebný pomocný materiál, oleje, mazadla a čistící prostředky včetně zajištění jejich likvidace dle zákona o ochraně životního prostředí

(Pro činnosti nad rámec servisů zahrnutých v paušální ceně)

Odborné zkoušky (OZ)

Zkouška výtahu prováděná k ověření funkce a způsobilosti k dalšímu provozu zahrnující i prověření elektrického zařízení výtahu v rozsahu stanoveném ČSN 274007 

nebo předpisy výrobce

Inspekční prohlídky (IP)

Zajištění prohlídky v rozsahu stanoveném ČSN 274007, provedené inspekčním orgánem typu A podle ČSN EN ISO/IEC k posouzení technického stavu výtahu za 

účelem vyhodnocení bezpečnostních rizik dle ČSN EN 81-80

Vyproštění

Pracovník zhotovitele se dostaví k vyproštění nejpozději do 60 minut po oznámení

NONSTOP Pohotovost - provozní poruchy

V případě, že je nutná přítomnost servisního technika k opravě poruchy výtahu, zhotovitel nastoupí nejpozději do 4 hodin po oznámení poruchy v pracovní době a 

nejpozději do 6 hodin od oznámení poruchy mimo pracovní dobu.

Doprava k činnostem zahrnutým v paušální ceně


