
Objednávatel.: 
Názov 
Sídlo 
IČO 
DiČ 
Bankové spojenie 
Číslo účtu 
V zastúpeni 
Číslo tel. 

Zhotovitel': 
Názov 
Sídlo 
IČO 
IČ - DPH 
Bankové spojenie 
V zastúpení 
Člsl. živn. registra 
Číslo tel. 
E-mail: 

SERVISNÁ ZMLUVA VÝŤ ABOV 

Zmluva o dielo č. 20/11/2012 
uzavretá v zmysle ust. 536 a nasl . Obchodného zákonníka 

medzi 

Mesto Zlaté Moravce 
ul. I.mája 2 , 953 O I Zlaté Moravce - prevádzka MŠ, ul. Žitavské nábrežie 
308676 
2021058787 
VÚB Nitra 
33422 162/0200 
Ing. Peter Lednár - Primátor Mesta Zlaté Moravce 
0376923925 

• 

Anton Bielik - LIFT SE RVlS 
A. Kmeťa č. 32, 934 O I Levíce 
141 17088 
SKI020376159 
1141303253/0200 VÚB Levíce 
Anton Bielik 
402-1382 
036/6317540 
liftservis@stonline.sk 

Čl. l . 
V~eobecné usta novenie 

1.1. Touto zmluvou sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať predmet diela podľa čl. Il. a objednávatel' sa zaväzuje 
zaplatiť cenu za jeho vykonanie. 

Čl. fl. 
Predmet diela 

2. Predmet diela je prevzatie a vykonávanie komplexnej starostlivosti o zdvlhacie zariadenia v správe 
objednávatel'a. 

Potravinový výt'ah - 3ks- nosn osť 100 kg - MŠ Žitavské nábrežie, Zla té Moravce 
Šikm á schodisková plošina SP 150 O mega, nosnost' 250 kg, ro k výroby 2005 -
Ares.r.o,Bratislava - ZOS, Rovňa nova 3, Zlaté Mo ravce 
Stropné zdvižné za riadenie Guldmann GH2F, nosnosť 200 kg, rok výroby 2010 - Ares ,s. r.o, 
Bra tislava- ZOS, Rovňanova 3, Zlaté Moravce 

2.1.1. Vykonávanie odborných prehliadok a skúšok v termínoch v zmysle vyhlášky Č. 50812009 Z.z. 

2.1.2. Skúšky po opravách výťahov v zmysle vyhlášky Č. 50812009 Z.z. 

2. 1.3. Neodkladné odstraňovanie bežných prevádzkových porúch a závad zistených pri odborných 
prehliadkach a odborných skúškach tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť pri prevádzke výťahov. 

2.1.4. Preventívne opravy. 

2. 1.5. Opravy po živelných udalostiach. 

2.1.6. Opravy po zásahu neoprávnených osôb - nedbalostné a úmyselné poškodeníe. 



2.1.7. Činnosti pri opakovaných úradných skúškach. 

Čl. IU. 
Vykonanie diela 

3.1 . Zhotovitel' je povinný vykonať dielo na svoje náklady a nebezpečenstvo v dojednanom čase, inak 
v čase primeranom s prihliadnutim na povahu diela. 

3.2. Pri vykonávani predmetu diela postupuje zhotoviteľ podl'a č l. IV. tejto zmluvy. 

3.3. Zhotoviteľ splni svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením. 

3.4. Zhotoviteľ nie je zodpovedný za vzniknuté škody spôsobené neoprávneným zásahom inej osoby. 

3.5. Zhotovitel' zodpovedá za dodržiavanie platných predpisov pre prevádzkovanie vyhradených zdvíhacích 
zariadení v plnom rozsahu a prípadné sankcie týkajúce sa porušenia platných predpisov sa zaväzuje 
znášať ako svoju škodu. 

Čl. IV. 
Povin nosti zho toviteľa 

4.1. Vykonávať práce kvalitne a dodržiavať rozsah príslušných právnych predpisov a noriem a mazacích 
plánov výrobcov. 

4.2. Odstránjť bežnú poruchu do 24 hodin od nahlásenia. 

4.3. Plniť všetky povinnosti podľa čl. II. tak, aby objednávatel'ovi nevznikla škoda z titulu neplnenia si 
povinnosti zhotoviteľom . 

4.4. Informovať objednávate!'a o termine vykonania odbo rnej skúšky 2 dni vopred pred vykonanim 
skúšky výťah u . 

4.5. Zhotoviteľ zodpovedá objednávatel'ovi za škody ním zavinené, resp. spôsobené. 

4.6. Informovať objednávatel'a o zmenách, ktoré nastanú pri zabezpečovani prevádzky výťahu. 

4.7. Informovať objednávatel'a o dôvodoch nepojazdnosti výťahov. 

4.8. Zhotoviteľ je povinný zapisovať úkony vyplývajúce z STN do reviznych knih výťahov . 

4.9. Zhotoviteľ je povinný označiť štítkom výťahy, ktoré sú v jeho kompletnej starostlivosti. 

Čl. V. 
Povi nnosti objednávateľa 

5. 1. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu nahlásiť poruchu výťahu na telefónnom čis le 
zhotoviteľa alebo osobne v mieste jeho prevádzky. 

5.2. Sprístupniť zholOviteľovi všetky objekty na výkon činnosti podľa čl. II. tejto zmluvy. 

\") 
1\11-" 



6.1. Kontaktné údaje zhotoviteľa 
y časovom rozmedzi 
Č. tel. 
mobil 
fax 
E·mail 

Č1. VI. 
Na hlasovanie požiadaviek 

pre plnenie predmetu zmluvy 

Levice, Andreja Kmeťa 32 
pondelok - piatok 7". - 15 oo hod. 
036163 I 7 540 
0903405567 
036/633 4890 
liftservis@stonline.sk 

Čl . VII. 
Cena diela 

7.1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu článku II. bodu 2.1.1. až 2.1.7. tejto zmluvy je stanovená 
dohodou zmluvných strán v zmysle § 2 a nasl. zákona Č. 18/1 996 Z.z., zákona o cenách v zneni 
neskorších predpisov v spojeni s prislušnými ustanoveniami vyhlášky MF SR Č. 87/1996Z.z., ktorou sa 
vykonáva zákon NR SR Č. 18/ 1996 Z. z. o cenách. 

7.2. Cena za odbornú prehliadku l x za 6 mesiacov 

Výťah kuchynský CI OOkg I x 41 EUR bez DPH 
MŠ Ul. Žitavské nábrežie, Zlaté Moravce 

Šikmá schodisková plošina SP 150 Omega, nosnosť 250 kg, rok výroby 2005 - Ares,s.r.o,Bratislava -
ZOS, Rovňanova 3, Zlaté Moravce 49,- EUR bez DPH 

Stropné zdvižné zariadenie Gu ldmann GH2F, nosnosť 200 kg, rok výroby 2010 - Ares ,s.r.o, 
Bratislava- ZOS, Rovňanova 3, Zlaté Moravce 49,- EUR bez DPH 

7.3. Práce budú rozpočtované podl'a cennO," - Priloha Č . I, ktorý je neoddel i teľnou súčasťou tejto zmluvy. 

7.4. V prlpade dopravy sú dopravné náklady: 0,40 EUR 1 km bez DP H 

7.5. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru v lehote 14 dní od dňa doručenía. 

7.6. Zhotoviteľ bude garantovať po dobu platnosti tejto zmluvy dohodnutú cenovú úroveň s možnosťou 

úpravy v súlade s cenovými opatreniami vydanými MF SR alebo oficiálnymi inflačnými vplyvmi, 
týkajúcimi sa predmetu tejto zmluvy po vzájomnej dohode zmluvných strán. 

Čl. Vm. 
Zmluvná pokuta 

8.1. Objednávateľ má právo účtovať zmluvnú pokutu zhotovitel'ovi vo výške 0,05 % z fakturácie za 
dohodnuté dielo za jeden výťah za každý pripad zv l ášť, ak zisti vady diela spôsobené nekvalitne 
vykonanou prácou. 

8.2. Zhotovitel' je oprávnený účtovať zmluvnú pokutu objednávatel'ovi za oneskorenú úhradu faktúry vo 
výške 0,05 % za každý deň omeškania úhrady 

Čl. IX. 
Osobitn é ustanovenie 

9.1. ' Dozornú činnosť výťahov podl'a STN 27 4002 č1.48 . si zabezpeči objednávateľ. 

9.2. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo na dodaný materiál po uhradení plnej výšky ceny dodaného 
materiálu. 

9.3. Zhotovi teľ zodpovedá za vady diela, ktoré vzniknú v záručnej dobe. 



Čl. X. 
Záverečné ustanovenia 

10.1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonanie diela. 

10.2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu 2 rokov, t.j. do 31.12.2014. 

10.3. Každá zmluvná strana môže zm luvu vypovedať pri podstatnom porušeni plnenia zm luvy písomnou 
výpoveďou s trojmesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začne plynúť od I. dňa 

nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. 

10.4. za podstatné porušenie plnenia zmluvy sa u objednávatel'a považuje neuhradenie vykonanýcb, 
odsúhlasených prác a dodávok za čas dlhší ako 30 dnI. 

10.5. za podstatné porušenie plnenia zmluvy sa u zhotovitel'a považuje: 
a) Nevykonávanie odbornýcb prehliadok a skúšok výťabov v termJnoch . 

Mesiac/rok 6/2013 1212013 612014 12/2014 

b) Neodstránenie závad, ktoré ohrozujú bezpečnosť prevádzky výťahov. 

10.6. Zml uva zaniká: 
a) Výpoveďou i bez udania dôvodu, v takomto prípade je výpovedná lehota 6 mesiacov a začlna plynúť 
prvým dňom nasledujúceho mesiaca. 
b) písomnou dohodou zmluvných strán. Dohoda o zrušení zm luvy musí mať plsomnú formu, podplsanú 
štatutárnymi zástupcami zmluvnýcb strán. 

10.7. Pokiaľ budú zrušené, zmenené alebo upravené predpisy, na ktoré sa viaže táto zmluva, zhotoviteľ 
predloží do 30 dni od vzniku zmeny objednávatel'ovi návrh dodatku zmluvy zodpovedajúci novým 
podmienkam. Takýto dodatok podpisom obidvoch zmluvných strán nadobudne platnosť k termÚJu 
vzniku zmeny, pokial' nebude dojednané inak. 

10.8. Akékoľvek zmeny a lebo doplnky k tejto zmluve je možné robiť len po predchádzajúcom odsúhlasení 
zmluvných strán vo forme písomného dodatku. 

10.9. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami obchodného zákonnika. 

10.10. V prípade zániku ktorejkol'vek zmluvnej strany prechádzajú všetky práva a povinnosti vyplývajúce 
z tejto zmluvy na právne bo nástupcu zaniknutej zmluvnej strany. 

10.11. Zmluva je vyhotovená troch vyhotoveniach, z pre objednávatel'a dve vyhotovenia a pre zhotovitel'a 
jedno vytobotenie. 

10.12. Zhotoviteľ ako i objednávateľ vyhlasujú, že táto zmluva bola uzavretá medzi účastníkmi spôsobilými na 
právne úkony slobodne a vážne, určite a zrozumitel'ne, nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju potvrdzujú svoj imi podpismi. 

10.13. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a právne účinky dňom. 1.1.2013 za 
podmienky jej zverejnenia na stránke objednávatel'a. 

V Zlatých Moravciach dňa 20.12.2012 

Objednávateľ 

Mesto Zlaté Moravce 
otoviteľ 

Anton Bie lik - LIFT SERVIS 



Prílol", 1'.1 k zlII l" ve č. 20/ 11 120 12 

Cenník prác 

opravy, .m1Zaníc, odborné prehliadky a skÚšJ..")' výt 'ahov 

LIFT servis Levice 

Čís l o 
pol. 

ZARIADENI E STROJOVNE 

Výko ll 

1000 Príprava a ukončenie opravy. vyhľadanie závad) 

100 l Vyči stenie a zriadenie chrániča 

1002 V)mena chrán iča 
1003 V)'mena tavnej poist!...) 

IOO-l V)mena hlavice ta\ nej poistk) 

1005 V)'mena dotyku 

1006 Vjmena čl an k" UZ 

1007 Vyčistenie a zriadenie KV 

1008 DM výmena spínača KV 

1009 Opra\a zriadenia el. KV 

1010 Vj'mena za in) typ s úpravou KV 

10 11 KVZ.DM alebo vímena 

1012 KVZ. vyč i sten i e. nastaveniezástavok 

10 13 KVZ. výmena pružin). nastavenie 
10 14 Vj'mena OR lobml!dzovač r)"chlostil 

1015 Výmena OR za in)' typ s úpravou 

10 16 Zriadenie a nastavenie OR 
10 17 Oprava dotykov a aretácia st)'kača 

10 18 Vyčisteni e a nastavenie stýkača 

10 19 V)'menaslýkača 

1020 Výmena stýkača za inj typ 

1021 V)'mena cievky. odporu - stýkača 

1022 Relé oprava. vyčislenie. zriadenie 

1023 Relé v)'mena s päticou 

1024 Relé v)'mena s letovanim 

1025 Relé výmena za iný typ 

1026 Relé výmena poschodovej vložky VKR 3 

1027 Relé výmena poschodovej vložky VBN 3 

1028 Relé výmena poschodovej vložky P 40 

1029 Relé výmena poschodovej vložky VRN 3 

1030 Rele - dielenská oprava poch. vložk). vše'k) t)P) 

103 1 Transformátory - výmena bez llpmv 

1032 Transformátory - výmena z.'l iný IYP 

1033 Transfomtátory - oprava. dotiahnutie svorid.. 

1034 Diód) - oprava na mieste 

1035 Diódy - v)'mena komplet 
1036 Diódy - vymcna diódo"ého mostíka 
1037 Tranzistor. diódy. odpor kondcnz.'nor - DM. vymt:na 

Cena 
Mer. EUR 
jedn. 

ks ·1.38 
ks 2.66 

ks 5.61 

ks 0.76 

ks 1.03 

ks 1.29 

ks 2A9 

ks 5.38 

ks I 1.25 
ks 6.9~ 

ks 21.78 

ks 11.65 

ks 11.15 

ks 6.4~ 

ks 16.96 

ks 38A~ 

ks 15.07 

ks 3.02 

ks 4.35 

ks 12.05 

ks 18.19 

ks 4. 18 

ks 3. 15 

ks 1.96 

ks 10.72 

ks 13.81 

ks 18. 19 

ks 20.05 

ks 21.8~ 

ks 26.62 

ks 67.48 

ks 5.38 

ks 13.28 

ks l. 73 

ks 2.16 

ks 4.18 

ks 11.25 

ks ~ .O5 



1038 S\ orko\ nica .. opra\'a. dotiahnutie I., 3.68 
1039 S\'orko\'nica .. v)'mena ks 9.92 
1040 Roz\'éidzač .. vyčiSl\!nie. na~lavcnic VRK. VUN ks 10.72 

1041 Roz.vádzač .. \yčislcnic VeNo VRj'\J. SP 40 . .ID 100 ks 15.83 
1042 R07\'ádzač .. \Smena VKR. VON b 23.00 

1043 Roz\'ádzal! .. \)I1lc;na VeNo VRN. SP 40. JO I(lO b 36.81 
1044 Rozvádzač .. úprava za in) typ ro/Hld/<l(;a ks 29.08 

1045 Roz\ ádz.aé .. oprava rl!lt!ovej pamäti ks 26.59 

1046 Rozvádzač .. vi-mena pamäti ks 41.39 

1047 Rozvádzač .. kopírka .. oprava zriadenia ks 26.06 

1048 Rozvádzač .. DM t) ristoro\'cj ochrany B r J ks 13.28 

1049 Rozvádzač .. oprava tyri slo rovcj ochran) BTJ ks 15.80 
1050 Rozvádzač .. v)'mena relé S) stému za ciektroniku ks 125.74 

1051 Brzda .. vyčislenie. zriadenie. premaza nie čcrustí ks 6.4 1 

1052 Brzda .. demontáž Lrv! 6. 12 ks 9.96 

1053 Brzda .. demontáž U ... I 2-L 48 ks 11.25 

1054 Brzda .. výmena obloženia v dielni Lf'vl 6_ LM 12 ks 26.06 

1055 Brzda .. v~'l11ella obloženia v dielni LM 1:-1. LM 48 ks 35.29 

1056 Brz.da .. oprava ele\.,tromagnetu ks 6.14 

1057 Brzda .. \ )'mena elektromagnetu ks 11.55 

1058 Oprava cl. lT1olora .. V) rnedz.c:nie axiálnej \ ôlc I., 21.97 

1059 El. motory .. demontáž. zriadenie na mic:-.lc 2.5 k\\ ks 17.39 

1060 EJ. motory .. demontáž., zriadenie na micsl~ 35 k\\ ks 22.51 

1061 El. motory .. demontáž.. zriadenie na miesIe 5 kw ks 48.83 

1062 El. motory - demontáž .. výmena za rovnl1k) t)P 2.5 k\\ ks 27.62 

1063 EL motory - demontáž .. výmena za rovnak)' t)P 3.5 k\\ ks 31.70 

1064 El. motory .. demontáž .. výmena za rovnnký t) p 5 b\ ks 59.82 

1065 El. motory .. zosúosenie do osi stroja 2.5 kw ks 7.97 

1066 El. motory .. zosúosenie do osi stroja 3.5 I..w ks 9.39 

1067 EL motory - zosúosenie do os i stroja 5 kw ks 18.29 

1068 Hlavný vypínač .. vyčistenie, nastavenie ks 6.27 

1069 Hlavný vypínač .. demoTlláž. výmena ks 13.71 

1070 IlIavn) vypínač .. dcmontál. vymena za in)- t)op ks 21.58 

1071 Stroje a ich časti DM pre\ odovk) stroja S I. S2 ks 86.90 

1072 Stroje a ich časti DM prevodovky st roja S3 ks 107.35 

1073 Stroje a ich časti DM prevodovky stroja S.l ks 150.80 

1074 Stroje a ich časti DM prevodovK) stroja S5 ks 214.70 

1075 Stroje a ich časti DM trakčného kola stroja S3. $4. lranspon ks 125.2-l 

1076 Stroje a ich časti DM trakčného kola stroja S5 -transpo l1 ks 167.66 
1077 Stroje a ich časti .. pretesnenie prevodovky pri montáži stroja S I. S2 ks 20.95 

1078 Stroje a ich časti .. pretesnenie prevodovky pri montáži stroja S3 ks 26.59 

1079 Stroje a ich časti .. pretesncnie pre\odovky pri montáži stroja S4 ks 31.70 
1080 Stroje a ich časti .. pretesnenie pre\odovky pri ITIontMi stroja S5 ks 41.39 
1081 Stroje a ich časIi .. DM Frem) stroja S3.4 ks 77.71 
1082 Stroje a ich časti - DM oporného ložiska ~troja /nízke, V) sokél ks 13.14 
1083 Stroje a ich časti .. DM odk láňacej klad k) stroja /vSe tky druhy! ks 56.50 
1084 Stroje a ich časti DM reťazovej kladky stroja /všetky druhy/ ks 35.78 
1085 Stroje a ich casti - doplnenie maznice oporného lot iska stroja. premazanie ks 4.15 
1086 Doplnenie oleja v prevodovkc bez rozdidu stroja ks 3.58 
1087 V)'mena oleja v prevodovke bez rozdielu stroja ks 16.36 
1088 Výmena axiálneho ložiska ks 15,83 
1089 VS/mena skrine axiálneho ložiska ks 25.29 
1090 Spojka motora - vyčistenie. odmastenie ks 5.38 
1091 Spojka motora .. výmena gum !bez rozdielu vcl"kosti! ks 6.41 



1092 Spojka motora - dcmontM_ montáž 

1093 Uvoľnenie nosn)ch orgánov. z.,bczp. kabín) a protháhy OV - NV. výluh do nosnosti do 500 kg 

1094 Uvornenie nosll)'ch orgánov. zabezpečenie kabín y a prOliváhy OV - NV. v ýťah nad 500 kg 

1095 Príplatok - strojovňa dole 

1096 Osvetlenie slrojovn.:. vý mena žiarovk) 

1097 Osvetlenie slrojovnt;. výmena osvetľQ\ aci~ho t~k~a 

1098 Osvetlenie stroiovne. výmena za in';' 1\ p 

Čís l o 

IlOJ. 

ZAllIADE:NIE KABíNY 

1099 Kabína - spínač SV - 1.2.3 oprava. nastavenie 

1100 Kabina - spínač SV - 1,2.3 výmena. nastavenie 

1101 Kabina - výmena - nastavenie snímača VMS l 

1102 Kabina - dvern)' spínač. oprava - nas tavenie 

1103 Kabina - nastavenie klinu prepínačav 

1104 Výmena ovládac~j . páky výťahu 

1105 Oprava. zriadenie kabínových dverí 

1106 DM kabíno\'ych dverí 

1107 Zasklenie kabínov)'ch dverí 

11 08 Kabína - doplnenie. montáž vetracích mriežok 

1109 Kab!na - doplnenie rohovej lišly 

1110 Kabína - doplnenie Iv)'menallanovej s\ork}. štítku. navodu 

1111 Kabína - upevnenie stien l uholníkyl 

1112 Montáž madla kabo dverí 

1113 Momaž madla kabiny 

1114 V)'mena krylll TPK 

1115 Montáž líšt na kabínové dvere 

1116 Tlačítková skriňa /kabína/, výmena tlačítkového elementu 

1117 Tlačítková skriňa Ikabína/, oprava cdej skrine 

1118 Tlačítková skriňa / kabinal. vymen3 celej skrine do 8 stanic 

1119 Tlačítková skriňa / kabina/, výmena celej skrine nad 8 staníc 

1120 Tlačítková skriňa Ikabínal. doplneni\;! vložky na kľúč - prepínač 

1121 Magnet OM 48/ 10 V - /kabina! oprava. nastavenie 

I 122 Magnet OM 48/1 O V - Ikabina! demontáž - vymena 

1123 Magnet OM 48/ 10 V o/kabína! vS/mena s ilónových držiakov 

1124 Magnet OM 48/ 10 V - /kabinal výmena magnetu 

1125 Magnet OM 48/ 10 V o /kabína! výmena pumpičky. výmena koženého piCSliku 

1126 Magnet OM 48 V BRNO Ikabína! oprava, nastavenie krivky a magnetu 

11 27 Magnet OM 48 V BRNO /kabína! v)'mena magnetu 

I 128 Magne, OM 48 V BRNO Ikabina! vymena krivky 

11 29 Svetlo v kabíne - oprava 

1130 Svetlo v kabine - výmena žiarovky 

1131 Svetlo v kabíne - výmena osvetľovacieho telesa 

1132 Svetlo v kabíne - výmena krytu osvetl'ovacieho telesa 

11 62 Svetlo v kabíne - montáž. zapustenie telesa 

1133 Vlečný kábel - vyrovnanie. upevnenie pri vytrhnutí 

1134 Vlečný kábel - oprava pri vytrhnutí 

1135 Vleční' kábel- vymena do IO žil 

I IJ6 Vlečny kábel- vymena nad IO žíl 

1137 Krivka posch. prepínačov Ikabína! upevnenie a zríadenie 

1138 Krivka poschodových prepínačav Ikabína!-v)'mena 

1139 Záves nosných orgánov Ikabína! a vyrovnanie závesu 

1140 Záves nosných orgánov Ikabína! výmena závesu 

1141 Záves nosných orgánov /kabína! doplnen it: svorky 
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11·12 Zá\·cs lloSIl)ch orgánov kabína! ninllenic váž,iaccho Lnriadcnia 

11 ·-13 Zá,·cs nosn)'ch orgáno\ Ikabina/llpra"'l starcho typu na \)pinnnie 

114'-1 Z{IVC:) nosl1)ch o rgánov Ikabínal/riatknic váž iaccho spínača 

1145 7ach)távače Iknbínal \yči stcn ic - na!'ta\'~nic na kahine 

I 146 Zach) lávačc i bbina,: V) či:-;tcllIc - nast<l\ cnie pod kahínou 

11 ·17 Zachytáq\čl! /kabina. demontM OV. NV - \~ll1cna 

1148 Vodiacc čcl'uste /kabína - zá ... a2ic/ \)I1lCd/Cllie \ok 
I 1-l9 Vodiace Cel'usle !kabína - závažiel \ )čislcnic a premazanic čapov - ..t 10..5 

1150 Vodiace čcl'uste Ikabína - L<1valid \)l1lcna OV do 500 kg - I ks 

1151 Vodiaca čcl'usť A abina - závažie. nákladn) .mal~ nákladn~ \ ~ťah 

11 52 Vod iace čcru::,tt: lkabína - ztivažiel v)rllcna na drôtenej prQI I\áhc - -t ks 

1153 Vodiace čeľuste Ikabina - d! \ ažid \ )Illena čt:ľUSIC proti\áh) na pc\n),eh vodit\...ach - ... ks 

11 5-t Vodiace čeľuste Ikabína - zával ie! \ )mena vodiacich ČCľU:)lC pri spodnom zá\csc 1 ks 

11 55 V)l1lcna vodiacej čeľuste kabín) 

11 56 Pohybli\á podlaha. V)ČiSICnic a ,omplcl zriadenie spm.č,,, 

1157 Pohyblivá podlaha (kabína! demontM podlahy 

11 58 Pohyblivá podlaha - ,,~ m cl1a prllll!l1ia podlah) 

1159 Poh) bli\'á podlaha. premaz.1nic rl 71'iadcnic I11cchanick)'ch ~a~tl 

11 60 Poh) bli\á podlaha Ikabina! v)mena PVC do I ml s okop. uholníkolll 

1161 Poh~ bli\:\ podlaha ikabína! v)mcna PVC nad I m= - ďalš.i na~31~ rn2 

11 62 Poh)bli\á podlaha vj mena parapctll~i dosk~ 

11 63 PC\ ná podlaha !kabina! v)ml.!na -11112 

11 6..t Pevná podlaha- v)' l11cna plechovej pod lah)- 1m2 

11 65 Pohyblivá podlaha výmť.na parapctncj dosky 

11 66 OR na kabíne - skráll!n ie lanka 

11 67 OR na kabíne oprma - vvrovnanie. \ 'Ým. aretácie;! pákv OR 

ZARIADENIE ŠAClITY 

Čislo 

nol. 

11 68 Protiváha - zriadenie. vymedzenie vô le 

1169 Protiváha - \ýmcna a nasta\'cn ic pružín I ks 

Výkon 

11 70 Proti\'áha - opásan ie s plocháčom mimo didcnsk:"ch prác 

117 1 Sachto"c dvere OV vyč i s lenie. 7..riad~nÍl! - jcdnokridlO\ é 

11 72 Šachtové dvere OV vyč i slenie ,zri adenie -dvojkridlO\é 

11 73 Šachtové dvere OV demontáž krídla 1 ks 

1174 Sachtové dvere OV výmena mad Ia. rámika. magnetu IJSOI 

1175 Šachtové dvere OV zask lenie okienka. dvier JSO 

11 76 Šachtové dvere OV výmena šaChlOV)'ch dvia so samozatváračom BRANO ZB2 

1177 Šachtové dvere OV lIprava zá rubne pre SV4 + mostík I '-

11 78 Šachtové dvere OV výmena zá\ esu Ipántul dvier I ks 

1179 Šachtové dvere OV zri adenie. nastavenie spojovacieho mostíka 

1180 Šachtové d\ere OV v)mena spojovacieho mostíka 

1181 Sachtové dvere OV demontáž. montáž kf) tu zárubne d\ crí JSO 

1182 Šachtové d"erc OV nastavenie SV - 4 

11 83 Šachtové dvere OV v)imena SV - 4 zapoj. 

1184 Dverná uzáv ierka OV DU I - oprava. zriadenie 

11 85 Dverná IIzávic,1-a OV DU 1 - \ i melia \ ""Iornej a vonkaj!cj páč1-) 

11 86 Dverná uzávierka -v)'mena DÚ-I. OU--l 

I 187 Dverná uzávierka OV MOC výmena pru žin). praporku 

11 88 Dverná uzávierka OV MOC oprava na mieste 

1189 Dverná uzávierka OV MOC oprava zámku v krídle 

1190 Dverová uztlvk:rka OV MOC llprava IllOC na DU 1 
11 9 1 Šachtové dvere NV vyčisteni e a 7rimknic Illcchani711lU 

11 92 Šachtové dvere NV oprava - i'riadenit; padacej Ij~t) 
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1193 Sachtové d\ere NV opr-na zdvíhacej lišt} na ~rld1c 

119-4 Dverná uL.ávicrk~t NV DU oprava. uiadenie ľobyéajná. trojpa1cmú, 

1195 Dverm\ uLá\ier~a \ )mena IObyčaJná .trojpalconiJ 

1196 Sachto\c dvcre MNV vyčistenie . 7riadenil.! Lilrnku a spínača 
1197 Šachtové dvere MNV \ýmcna záveso\ 1 krídlol 

1198 Vi mena sp ínača SVI. SV2. SV3 

11 99 Šachtové dvere BARIÉRY vyčistenie zriadenie 

1200 BARI ÉRY výmena lanka 

1201 BARI ÉRY výmena vodítka 

1202 OARIERY dcmontáž 

1203 Poklop \'yčistenie .zriadenic opra\<l 

1204 Poklop výmena závesu 

1205 Poklop v)'mena valčekov 

1206 Poklop vyrovnanie krídiel na mieste 

1207 Poklop odhrdzenic a náter 

1208 Samozatvárače BRANO - Lľiadenie na miestc 

1209 Samozawárače BRA O v)'mcna 

1210 Samozat'arače BRANO - vS mena za in)' typ. úprava držiako\ 

12 11 Samozatvárače ZOl/dvere JSOI oprava tapO\ prevodo\ 

12 12 Samozatvárače ZB2 /dvere JSOI zriadenie, nastavenie. doplnenie oleja 

12 13 Samozatvúrače ZBl /dvere JSO/ \)'mena. nasImenie 

12 14 V)'mcna pružiny BRANO 

12 15 Výmena dO\íerača OJOI 

12 16 Zariadenie šachty - posch. prepínača. oprava zriadenia na mieste SK - 12. 101 

12 17 Zariadenie šachty - posch. prep í nača. V) ll1t!na SK - 12. 10 1. 122 

12 18 Zariadenie šachty - posch. prepínača. v)čistcn i c. premazanie čapO\ SK - 12. 101 

121 9 Zariadenie šachty - posch. prepínača. opraHl snímača. nnSHl\ enie na mieste /nastavenie clonky/ 

1220 Zariadenie šachty - posch. prepínača, vj mena snímača. /dello snímacieho plechu/ 

122 1 Vyčistenie, dotiahnu tie svorkovnice v šachte 

1222 V)'mena svorkovnice v šachte 

1223 V)'mena objímky signálnej žiarov k) 

1224 Vyčistenie privolávača doplnenie sign. žiarovky 

1225 V)'mena sign. žiarovky 

1226 Oprava presvet lovacieho tlačítka 

1227 Výmena krylu privoláv8č8 

1228 Výmena ce lej skrinky 

1229 Výmena tlačil. elementu 

1230 Výmena presvet. tl ač ítka 

123 1 Pri vo l ávač - odosielač, oprava viac tlačítkovej skrine 

1232 Oprava tlačítka 

1233 Oprava zriadenie zvončeka húkačky 

1234 Výmena zvončeka 

1235 Výmena húkačky 

1236 OR spOdná časť. výmena ľanovej kladky 

1237 OR spodná časr'. výmena spínača 

1238 OR spodná časť, nastaven ie z..;va'ia 

1239 OR spodná časť . výmena za rovnak)' typ /komplet závažie s kladkou! 

1240 OR spodná časť, výmena za iný typ s úpravou 

1241 Koncov)/ vypínač - mechan. časť. vyčistenie. zriadenie 

1242 Koncový vyp ínač - mechan. časť. demontáž tyčového - narážkového K V 

1243 Koncový vypínač - mechan. časť. demontM tyčového tiahla - ce lOlI šachtou 

1244 Koncový vypinač - mechanická časf. oprava vyrovnanie 

1245 Koncový vypínač - mechanická časť. oprava zriadenie kolisky 

1246 Koncový vypínač- mechanická časf. vS'mena kolisky 

1247 Vodítka kabíny a prot i váhy -lico\onie . dotiahnutie spojov vodilok "T" 
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1248 Vodítka kabín)" a proti\áh) -lícO\"i.lI1ic, dotiahnUlic spojo'v \ouítok" L" a " U" 

"1249 Vodítka kabín) a prOlivally - licovanie, dotiahnutie spojO\. vOditko guťatl5 

1250 Voditka kabín> a proti váh) - líco'vanie. dotiahnutie spojO\. napnutie. drôto\ ~ 

1251 Prcma7.anie kibo\ tiahla celou šachtou 

1252 Dielenská oprava OR - Hchná časť 

1253 Stitk:" mh od). labul'k)" čisla - 1110nla/ 

1254 Štilk)" neh od)" laburky. čísla - montá~ samolepiaca 

1255 Námznik - montáž doscdu nárazníka 

1256 N;irazník - úprava dosedu nárazníka 

1257 Montáž oS\ť:tlcn i a strojO\ ne íl príswpu 

1258 Úpra\a riadcnia \ )'(ahu na UZíllll) knie 0\ ládnnia 

1259 V) čistenie strojovne. odmastenie stroja 

1260 Vyčistenie dna šachI} 

1261 Vyčerpani!.! vody 70 zatopenej Sacht) 

1262 Oprava. prlp. úprava prahu Sacht. d'verí 

1263 Úprava a zabe7pečenie čistenin otvoru šachty 

1264 Spevnenie bokov kovovej kabín) tvaro\ I I bok! 

1265 Opra\ a cl. inStaláeie 1\) trhnutá - vyhorená! 

1266 Oprava zámku. poklopu. \ stupu do strojo\ 

1267 V~"mclla zámku ,"stupu do StrojO\ nc 

1268 V5"mcna "loLk) FAO 

1269 Opra\a d\t:ri strojovne Imimo diel. opm\ y/ 

1270 Nafarbenie tlačných plôch šach tových d\cri 

127 1 Skráten ie lanka OR o jt":dnu stanicu 

1272 Prestaven i!.! 7ávažia OR. práce s tým súvisiace 

1273 Prcmicstncnieovládania KV. skrat. tiah la 

1274 Odpojenie stanice na žiadost' zákazníka 

1275 Prehradenie šaeht: - zruSenit": sutcr. stanic 

1276 Nafarbenie rotačných a výstražll)" ch casti v strojovni 

1277 Úprava osvet. telesa kabíny na rámik so sk lom 

1278 Dielenská oprava svietidla kabíny· repasia 

1279 Zvarovanie šachtov}'ch dverí 

1280 Výmena skla ŠO - BOV vrátane zaullclcnia 

128 1 Výmena skla s drôtenou vložkoll- vrátane l<11melenia 

1282 Pretesnenie ložiska 

1283 Utiahnutie ložiska 

1284 Demontá2 spojky vi't'ahu do 100 kg 

1285 Demontáž spojky v)'ťahu do 500 kg 

1286 Demontáž spojky výfahu nad 500 kg 

1287 Montáž spojky do 100 kg 

1288 Montäž spojky do 500 kg 

1289 Demontáž,spojk) výfahu nad 500 kg 

1290 0- M zotrvačnlka v)1"ahového stroja bez rozdielu nosnosti 

1291 Vyči s tenie stropu podhľadu 

1292 Doprava el. motora. hnacieho kotúča. odklait kladk). Snekového kola s osou do strojovne a zo strojov. 
1293 Transport prevodovky zo - do strojovne 

1294 Transport el. motora zo - do strojovnc 

1295 Náter kabíny výťahu 

1296 Mazanie výfahov do 8 staníc - 'v)'t"ahy do 500 kg 

1297 Mazanie výt'ahov do 8 stanic - výt'ah) od 500 kg do 1000 kg 

1298 Mazanie v)'t'ahov do 8 stanic - výťahy od 1000 kg do 3200 kg 
1299 Mazanie vý ťahov do 8 slan íc - výfahy nad 3200 kg 
1300 Mazanie v)'fahov - výťah stolový D 1. 02 
130 1 Mazan ie vý!'ahov - nákladný BI ,B2 
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1302 f\·fazanic \)ľahov - jcdálcn~"-) C 

1303 Malanie \)1'ahov - skipo\) r 
1304 Mazanie \ ýťaho\ - obetn)' 10 !PA TERNOS rER! 

1305 Mazanic výťahov do 8 stcmíc - príplatok nad 8 s tanic - /a "-a/du s tanicu 

1306 Mazanie \ )'ťahO\ do 8 stanic. v)'(ah) do 500 kg. príp!. la stľojO\ ňu dole alebo lano\ anic 

1307 ~ 1azanic \ )ťaho\ do 8 s taníc. V) ťah~ od 500 "-g. do I 000 kg.. príp!. 7.a I.,trojovilU dole alebo lanovanic 

1308 Mazanic výťahov do 8 stanic. v)ťah)- od 1000 kg do 3200 "-g. prípl. l<'1 slrojOV1)U dole alcbo lanovanit! 

1309 Mazanie \')l'ahov do 8 staníc. v~ťah\' nad 3200 ke. príp I. za stroio \i''lu dole alcbo lano\anie 

V"~I ENA NOSNÝCI'II'ROST RI EDKOV 

Čis lo Vý kon 

pol. 

1310 Priprava a ukonCenie. vyvesenie nosn)ch organov 

1311 Výmena nosných orgánov - v)ťah nosnos( do 320 kg, do 8 stanic za l lano 

1312 Skúšky po v)'mene nosn)"ch orgáno\ 

1313 Príplatok za ďalšiu stanicu 

1314 Výmena nosTlj'ch orgánov - v)fah nosnosť do 500 "-g. do 8 stanic za I Inno 

1315 Skúšky po V) mene nosných orgánm 

1316 PríplatoJ... za ďalSiu stanicu 

13 17 Gallovéreťaze - v)menaret'azT=30 

13 18 Gallo\é reťaze - výmcna. reťaz T = 35 

13 19 Gallové reťaze - \ ýmena. reťaz T = 40 

1320 Ga llo v,;! reťaze - výmena reťaz T = 45 

132 1 Skrátenie a vyro\ n, rct'azí, reťaz T=30. reťaz T=35 

1322 Skrátenie a vyrovn. refazí, reťaz T=40, reťaz T=45 

1323 Výmena oceľo\')'ch lán - l lano ma.'\. . 4m/ sI.. lano 6.3 mm za 2 slanice 

1324 V)mena oceľových lán - I lano ma.'\.. 4111 ďalSia stanica 

1325 Skrátenie a vyrovnanie lán po v)/mene. lano do 11 .2 111m 

1326 Skrátenie a vyrovnanie lán po V) mene. lano od 12 mm do 16 mm 

1327 Príplatok pri v)'mene lán - pri stroji s bubnom. alebo stroj dole 

1328 Príplatok pri výmene lán - lanovanie I'ahk~ 

1329 Príplatok pri v)'mene lán - lano\anie ťažké 

1330 Ma nipulácia so závažím bez rozdielu nosnosti a I)očt u sIanic, za knžd)'ch IO kg 

133 1 Dopravné náklady Ipodra platnej vyh lášky! 

1332 Úprava kotiev vodi tok kabíny - uvol'ncná šachta 

1333 Hodinová zúčtovacia sadzba 

1334 Diel. oprava el. motora. demontáž. montáž spojky a zotrvačníka 

1335 Diel. úprava držiakov. mazníc a montáž maznic 

1336 Vyčistenie vod itok výťahu Ido 8 stanícl 

1337 Vyčistenie vodítok kab íny a proliváhy - ďa l šia stanica 

1338 t innosti pri o pakovanei úradnei skúške vvt'ahu bez "ozd ielu nos nosti a počtu staníc 

Objednávale!' 

., 
) 

, 
• ) r -- ./ 
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