
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cenová nabídka na dodávku výtahu 
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VÝVOJ – VÝROBA – MONTÁŽE – SERVIS 
 

PRODEJ  NA  SPLÁTKY 
Výtahy VOTO Plze ň s.r.o. 

 
  

 
PLZEŇ  www.vytahy-voto.cz Raiffeisen banka Plzeň 
 Jateční 2691/10  voto@vytahy-voto.cz 1989889001/5500 
 301 00  Plzeň    
 tel: +420 377 183 581  IČO:  62623826 OR - Krajský soud v Plzni 
 fax: +420 377 183 589  DIČ:  CZ 62623826 oddíl C, vložka 6387 

 
 

 
 
 
 

Společenství vlastníků Přátelství 10 Cheb 
Kabat Věnceslav 

elvek@centrum.cz 
603 445 825 

 
V  Plzni 2. 6. 2022 

 
Nabídka č. NAB-2022-000035 
 

Na základě Vaší poptávky Vám v  příloze zasílám cenovou nabídku na dodávku nových 
výtahů na akci „Přátelství 10, Cheb “. 

 
 Možná realizace je dle společné dohody, montáž následně dle smlouvy. 
Platební podmínky: 
15% při podpisu smlouvy 
70% bude financováno v průběhu realizace 
15% po dokončení díla 
Platební podmínky lze upravit dle společné dohody. 
 
Záruka: 60 měsíců 
 
 Doba odstávky výtahu je 7-8 týdnů. Platnost cenové nabídky je 6 měsíců. 
  

Celková cena obsahuje demontáž stávajícího výtahu, kompletní dodávku 
nového výtahu (budou instalována nová vodítka), projektovou dokumentaci, montáž, 
revizi a uvedení do provozu, osvětlení strojovny a šachty, GSM linku. 

 
Naše výtahy splňují nařízení vlády č. 122/2016 Sb.  v platném znění, ČSN EN 

81-20, 81-50 a související normy. Součástí předané dokumentace bude PROHLÁŠENÍ 
O SHODĚ, kde dodavatel výtahu prohlašuje, že výtah je ve shodě s nařízením vlády č. 
122/2003 Sb. a se všemi harmonizovanými normami. 

 
Firma Výtahy VOTO Plzeň s.r.o. má certifikovaný systém jakosti ve shodě s normou ČSN 

EN ISO 9001:2009 pro oblast: Vývoj, výroba, dodávky, montáže a servis výtahů. 
 
Očekáváme Vaše vyjádření k nabídce a těšíme se na další spolupráci. 
S pozdravem 

 
Petr Suchan 
Obchodní manažer 
tel:     +420 377 183 586 
mobil:     +420 608 008 805 
e-mail:     suchan@vytahy-voto.cz 
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Historie společnosti 
 

 Firma Výtahy VOTO Plzeň s.r.o. byla založena v roce 1995 a zabývá se výrobou, dodávkou, 
montáží a následným servisem všech typů výtahů. S téměř dvacetiletou historií se firma Výtahy 
VOTO  Plzeň s.r.o. řadí mezi tradiční plzeňské firmy, prezentující se kvalitou a spolehlivostí. 

  Předmětem činnosti firmy jsou i výtahové šachty, plošiny pro invalidy, svislé hydraulické 
plošiny vhodné například do rodinných domů a dále pak i montáže schodišťových křesel. Všechny 
naše produkty odpovídají nejnovějším evropským normám a standardům. 

 Provádíme servis na všechny typy výtahů, dle platných předpisů a norem ČSN 274002, 
ČSN 274007 a ČSN EN 130 15. Dostupnost servisu je  24 hodin denně včetně dnů pracovního 
volna a svátků. 
 

 Technické a materiální vybavení uchazeče 

 
            Společnost Výtahy VOTO Plzeň s.r.o. má sídlo v Plzni a pobočku v Praze. V sídle 
společnosti je umístěn výrobní závod, skladovací prostory a administrativní budova se sociálním 
zázemím pro všechny zaměstnance. V administrativní budově sídlí kompletní management 
společnosti, projekční a vývojová kancelář, obchodní i servisní oddělení. V objektu firmy se 
nachází parkoviště pro zaměstnance a pro hosty. 
 
           Výrobní objekt je kompletně vybaven moderní technologií na zpracování plechů, 
kovoobráběcím centrem a svařovnou, skladovacími prostory, součástí je i vývojové a zkušební 
centrum.  
 
           Firma Výtahy VOTO s.r.o klade důraz na co nejšetrnější ekologickou likvidaci odpadů 
vznikajících  činností firmy a proto jsou poblíž výrobního objektu prostory pro třídění odpadů před 
jejich likvidací. 
 
           Logisticky je společnost v podstatě soběstačná, přesuny materiálů i osob zajišťuje vlastní 
vozový park, čítající osobní, užitkové a nákladní automobily i manipulační techniku. 
 

 Přehled stávajících zaměstnanců 

 
 Projektant, konstruktér:   5 
 Zkušební technik:    4 
 Technik pro vedení staveb:  2 
 Montér výtahů:    18 
 Servisní technik:    8 
 Výrobní dělník:    8 
 Administrativní pracovník:   12 
 Zmocněnec pro jakost:   1 
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Co Vám nabízíme 
 
 

- zajistíme Vám kompletní dodávku nového výtahu na klíč 
- do stávající šachty Vám vyprojektujeme a vyrobíme maximální možnou velikost kabiny 
- bezproblémový provoz výtahu Vám zajistí kvalitní pohon s velice tichým chodem 
- pohon výtahu je dimenzován na dostatečných 240 startů za hodinu 
- pohon je umístěn na rámu s antivibračním uložením, což má velký vliv na velice tichý 

provoz 
- řídící systém výtahu zajišťuje rozvaděč od tradiční české společnosti Rozvaděče Vsetín 
- použitá lana jsou od německé společnosti Gustav Wolf zaručující vysokou kvalitu a dlouhou 

životnost 
- bezpečný provoz Vám zajistí omezovač rychlosti od kvalitní německé společnosti Bode 

Components 
- vodítka kabiny jsou broušená se zámky (pero/drážka) pro kvalitní montáž  
- šachetní dveře jsou vybaveny velice přesným a tichým hydraulickým dovíračem 
- kabinové dveře z broušeného nerezu jsou poháněny tichým elektromagnetickým pohonem 
- přesnost zastavení výtahu ve stanici zajišťuje absolutní snímač polohy kabiny 
- strop kabiny je v provedení broušený nerez 
- osvětlení kabiny je zajištěno bodovými světly a je doplněné LED pásky v podhledu 
- ovládací tabla jsou nerezová v provedení antivandal včetně slepeckého písma 
- součástí tabla je LCD displej 
- na podlaze kabiny je použit protiskluzový PVC materiál 
- technologie výtahu je konstruována metodou konečných prvků (MKP) 
- výtahy dodáváme dle ČSN – EN 81-20, ČSN – EN 81-50 
- výtah ani řídící systém neblokujeme a je možno, aby servis prováděl i jiný způsobilý subjekt 
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VÝTAH V1  
 
Výtah: 
 
Typ výtahu: osobní lanový MOVY 1000/1,0 
 Evakuační  
Nosnost / kapacita: 1000 kg / 13 osob 
Stanice / nástupiště: 13/13   
Zdvih: 33 600 mm 
Pohon: jednorychlostní s plynulou regulací otáček 
Rychlost: 1 m/s s frekvenčním měničem  
Šachta: 1500 x 2610 mm(šířka x hloubka) 
 prohlubeň: 1550 mm 
 hlava šachty: 3600 mm 
 osvětlení šachty 
Strojovna: nad šachtou 
 osvětlení strojovny 
Řízení:                             jednoduché mikroprocesorové se sběrem dolů DUPLEX 
 Evakuační řízení  
Signalizace: polohová signalizace v každé stanici  
 umístěná na boční stěně v chodbě 
Kabina: neprůchozí,  1100 x 2100 x 2100 mm (Š x HL x V) 
Stěny – povrchová úprava:  dle vzorníku 
Strop:                                   dle vzorníku 
Osvětlení: LED bodové 
Podlaha materiál: dle vzorníku 
Tlačítka: nerez antivandal vč slepeckého písma 
Ostatní výbava:                     nová vodítka protiváhy 
 nová vodítka kabiny 
                                           signalizace přetížení 
 telefon na vyprošťovací službu přes GSM linku 
 nouzové osvětlení  
 1x zrcadlo 
 osvětlení šachty 
 osvětlení strojovny 
 požární tlačítko 
 madlo 
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VÝTAH V1  
 
Výtah: 
 
 
Kabinové dveře:  1 x 800/2000 mm, automatické teleskopické dvoudílné 
 úprava: konečný lak dle vzorníku RAL 
Šachetní dveře: 13 x 800/2000 mm, automatické centrální čtyřdílné 
 Fotobuňka po celé výšce vstupu 
 úprava: konečný lak dle vzorníku RAL 
 požární odolnost: EW 60 
ostatní výbava osvětlení šachty, strojovny 
 požární tlačítko 
 příprava pro kamerový systém  
 blokace suterénu pomocí čipů (počet čipů 80 – oba výtahy ) 
 
 

cena výtahu: 1.420.000,-Kč bez DPH 
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VÝTAH V2  

 
Výtah: 
 
Typ výtahu: osobní lanový MOVY 1000/1,0 
Nosnost / kapacita: 1000 kg / 13 osob 
Stanice / nástupiště: 13/13   
Zdvih: 33 600 mm 
Pohon: jednorychlostní s plynulou regulací otáček 
Rychlost: 1 m/s s frekvenčním měničem  
Šachta: 1500 x 2610 mm(šířka x hloubka) 
 prohlubeň: 1550 mm 
 hlava šachty: 3600 mm 
 osvětlení šachty 
Strojovna: nad šachtou 
 osvětlení strojovny 
Řízení:                             jednoduché mikroprocesorové se sběrem dolů DUPLEX 
 Evakuační řízení  
Signalizace: polohová signalizace v každé stanici  
 umístěná na boční stěně v chodbě 
Kabina: neprůchozí,  1100 x 2100 x 2100 mm (Š x HL x V) 
Stěny – povrchová úprava:  dle vzorníku 
Strop:                                   dle vzorníku 
Osvětlení: LED bodové 
Podlaha materiál: dle vzorníku 
Tlačítka: nerez antivandal vč slepeckého písma 
Ostatní výbava:                     nová vodítka protiváhy 
 nová vodítka kabiny 
                                           signalizace přetížení 
 telefon na vyprošťovací službu přes GSM linku 
 nouzové osvětlení  
 1x zrcadlo 
 osvětlení šachty 
 osvětlení strojovny 
 požární tlačítko 
 madlo 
  



Cenová nabídka č. NAB-2022-000035 – stavba:   Přátelství 10, Cheb 
 

 
VÝTAH V2  

 
Výtah: 
 
 
Kabinové dveře:  1 x 800/2000 mm, automatické teleskopické dvoudílné 
 úprava: konečný lak dle vzorníku RAL 
Šachetní dveře: 13 x 800/2000 mm, automatické centrální čtyřdílné 
 Fotobuňka po celé výšce vstupu 
 úprava: konečný lak dle vzorníku RAL 
 požární odolnost: EW 60 
ostatní výbava osvětlení šachty, strojovny 
 požární tlačítko 
 příprava pro kamerový systém  
 blokace suterénu pomocí čipů 
 
Kabinové dveře:  1 x 800/2000 mm, automatické teleskopické dvoudílné 
 úprava: konečný lak dle vzorníku RAL 
Šachetní dveře: 13 x 800/2000 mm, automatické centrální čtyřdílné 
 Fotobuňka po celé výšce vstupu 
 úprava: konečný lak dle vzorníku RAL 
 požární odolnost: EW 60 
ostatní výbava osvětlení šachty 
 osvětlení strojovny 
 požární tlačítko 
 

cena výtahu: 1.390.000,-Kč bez DPH 
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VÝTAH V1 + V2  

 
 
Stavební úpravy: 

 
Šachetní dveře: 
 

• vybourání stávajících dveří 
• úprava dveřního otvoru na požadovaný rozměr  
• dozdění a začištění nových šachetních dveří 
• oprava omítek kolem dveřního otvoru 
• dokončení podlah 

 
Úprava strojovny: 
 

• vybourání podstavce pod strojem 
• úprava prostupů pro lana 
• začištění podlahy 
• vyzdění příčky ve strojovně 
• nové protipožární dveře ve strojovně 

 
Ostatní: 
 

• demontáž a ekologická likvidace stávajícího výtahu 
• protiprašný nátěr dna prohlubně 
• protiprašný nátěr podlahy strojovny 
• zábrany proti pádu osob do šachty 
• pravidelný úklid staveniště 
• hasicí přístroj do strojovny 
• nová příčka mezi jednotlivými výtahy z CETRIS desek + základní nátěr, přes celou výšku 

šachty 

 
Elektro: 
 

• Elektro připravenost pro evakuační výtah 
• Kabeláž z požárních kabelů  
• Požární ucpávky 
• Bateriový záložní zdroj  
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Projekt pro stavební povolení: 
 

• Stavební projekt, požární zpráva,  
• Vyjádření všech příslušných orgánů 
• Vyřízení stavebního povolení vč. poplatku 

 
 

VÝTAH V1 + VÝTAH V2 
CENA 

 

Celková cena Výtah V1 1.420.000,- Kč bez DPH 

Celková cena Výtah V2 1.390.000,- Kč bez DPH 

Celková cena za výtahovou technologii Výtah V1 + V2 2.810.000,- Kč bez DPH 

Stavební práce 1.545.000,- Kč bez DPH 

Projekt pro stavební povolení  60.000,- Kč bez DPH 

Celková cena realizace 4.415.000,- Kč bez DPH 

DPH 15 % 662.250,- Kč 

Celková cena realizace vč. doplňkové výbavy 5.077.250,- Kč vč. DPH 
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SERVIS 
 
Obsah a cena základního servisu nového výtahu 
 
1. Preventivní údržba - rozsah dle ČSN 274002 / III / 03, mazání dle pokynů výrobce. 

Termín: 1x  za 3 měsíce 
2. Pravidelné odborné prohlídky. 

Termín: dle platných ČSN 274007 / VII / 04(1 x 3 měsíce) 
Provozní prohlídky výtahu (dozorce výtahu) 
Termín: dle ČSN 27 40 02 / III / 03(dle návodu výrobce) 

3. Odstranění závad z provozu - na základě písemné nebo telefonické objednávky 
Termín zahájení opravy: v pracovní dny mezi 7:00 a 15:00 nástup na opravu do 5 
hodin od nahlášení závady. O sobotách, nedělích a svátcích nástup na opravu do 16 
hodin. 
Opravy po odborných prohlídkách a zkouškách. 
Termín: dle určení revizního technika 
V době záruky se neúčtuje v případě vady technologie výtahu. 

 
V ceně jsou zahrnuty zvláštní náklady - dopravné a ztráta času. V této ceně nejsou zahrnuty 
opravy výtahu, které byly způsobeny, např.: neodborným zásahem, úmyslným poškozením, 
vandalstvím apod. Použitý materiál není součástí smluvní ceny. Cena se vztahuje na jeden 
kus výtahu. Platby za servis se fakturují za čtvrtletí. 
 

Měsíční paušál servisu osobního výtahu 
850,- Kč bez DPH za měsíc 

 
Úkony dle ČSN 27 4002 čl. 4.3.17, příloha 
B (1x za 14 dní) 

200,- Kč bez DPH za měsíc 
 

Připojení na kontrolní pult, v ceně je zahrnuté 
kontrolní a nouzové volání, pronájem SIM karty 150,- Kč bez DPH za měsíc 

 
Pravidelné odborné zkoušky a velké opravy 

Pravidelné odborné zkoušky. 
Termín: dle ČSN 274007 / VII / 04 
 
Velké  opravy - tj.  opravy pohonných jednotek, výměna nosných orgánů, opravy pístu, 
výměna, filtrace oleje a jeho likvidace atd. 
 
Ceny za pravidelné odborné zkoušky a velké opravy budou dohodnuty samostatně mimo 
servisní smlouvu, a to dle rozsahu opravy. 

 
Poznámka: 
 

- Výtah ani řídící systém neblokujeme a je možno, aby servis 
prováděl jiný způsobilý subjekt. 

- Cena servisu je konečná a neměnná i při nástupu mimo pracovní 
dobu 

- Součástí ceny servisu není servis záložního zdroje.  
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SERVIS 

 
Ceník náhradních dílů:  

 

frekvenční měnič:  35.000,- Kč bez DPH 

operátor dveří  8.000,- Kč bez DPH 

mikroprocesorová karta 15.000,- Kč bez DPH 

pohon výtahu  70.000,- Kč bez DPH 

výměna lan (lana) 15.000,- Kč bez DPH 

 

cena 1 hodiny/1 pracovníka: 550,- Kč bez DPH 

výtah není zakódován 

za výjezd servisního pracovníka mimo pracovní dobu se neúčtuje příplatek 
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REFERENCE 

 
 
Zakázka: Přátelství 6, Cheb Dodávka 2. ks. nových výtahů, vč. jednoho evakuačního  

výtahu 
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Zakázka: Přátelství 8, Cheb Dodávka 2. ks. nových výtahů, vč. jednoho evakuačního  

výtahu 
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�b_[à[b̀b̀� ��

�

� �

��eno�pq��QMNQi������rsLt��
�us�r�Nv�Q�̂���Q�w�caàc�xyMQ��
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