
Společenství vlastníků bytů domu čp. 584,585,586,587, Puškinská ul., Kutná Hora 
se sídlem: Puškinská 584, 284 01 Kutná Hora; IČ: 266 89 260 
 
Zřízení výtahů (celkem 4 ks) – požadujeme dodávku na klíč, smlouva o provedení díla bude uzavřena 

s jednou firmou.  

Charakteristika stavby:  

Panelový dům z konce 60. let, čtyři podlaží, čtyři vchody 

Termín realizace: 2019 

Předpokládáme, že i pro rok 2019 bude vyhlášen MMR ČR dotační program Podpora bydlení. Projekt musí 

být zpracován v souladu s podmínkami pro získání dotace programu Podpora bydlení, podprogramu Bytové 

domy bez bariér (pro r. 2018). 

Poznámka: V případě, že podaná žádost nebude zařazena mezi ty akce, které získají dotaci na zřízení 

výtahů, rozhodne o realizaci zakázky shromáždění. Pokud shromáždění odmítne financovat zřízení výtahů 

jen z vlastních zdrojů, bude vybranému dodavateli uhrazen jen zpracovaný projekt, jehož cena musí být 

uvedena v nabídce. 

 

1) Požadavky: 

- počet stanic: 6 

- technické řešení: navrhněte, případně navrhněte variantní řešení (lanový nebo hydraulický výtah) 

- klec bude průchozí 

- nouzový zdroj pro případ přerušení dodávky el. energie (dojetí do nejbližšího nižšího patra) 

- každý výtah bude mít vlastní měřič spotřeby el. energie 

- termín realizace: 2019 

2) Další podmínky: 

- v nabídce bude uveden položkový rozpočet, všechny ceny budou vč. DPH 

- součástí realizace bude přeložení sítí (do umístění budoucí šachty částečně zasahuje kanalizace, 

pochází z r. 2018, a rozvody el. energie a zvonky)  

- před podáním nabídky je nezbytně nutná prohlídka domu 

- firma musí mít pobočku/zastoupení ve vzdálenosti do 50 km od Kutné Hory 

- v případě, že nebude získána dotace na zřízení výtahů od MMR, rozhodne shromáždění SVB o 

realizaci zakázky 

3) Nabídky musí obsahovat: představení firmy, technické parametry výtahu, cenovou nabídku včetně DPH, 

a to po položkách, a příp. další obchodní podmínky, reference (podrobné reference a případné kontakty na 

družstva, společenství vlastníků jednotek, kde byla realizována podobná zakázka, jsou výhodou), kopii 

pojistných smluv na pokrytí příp. škod způsobených zhotovitelem. 

 

Nabídky v elektronické podobě posílejte do 30. dubna 2018 na adresu: petr.novotny@gymkh.eu.  

Kritéria pro výběr vítězné nabídky: 

- cena (včetně DPH) 

- záruční doba 

- servis 

- hlučnost 

- předpokládaná náklady na provoz (spotřeba el. energie) 

- reference 

- garance náhradních dílů 

- splnění výše uvedených dalších podmínek (bod 2) 
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Vítězná firma vypracuje projekt a zajistí stavební povolení, SVB poskytne jen nezbytnou součinnost. 

 

Prohlídka domu je možná po předchozí domluvě, kontaktní osoby pro prohlídku domu: p. Neprašová, tel. 

728401206, p. Planá, tel. 737001627. 

 

Konečná cena a platební podmínky budou součástí smlouvy o dílo. 

 

Mgr. Petr Novotný 

Předseda výboru SVB, Puškinská 584-7, Kutná Hora 

petr.novotny@gymkh.eu 

723446300 
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