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o SMLoUVA o Dí Lo

Město Týnec nad Sázavou
Mgr. Martin Kadrnož ka, starosta města

00232904
c200232904

K Náklí  404,257 41 Týnec nad Sázavou

MANUs Prostějov, spol. s r.o.

lng. Aleš em Matuš ů , jednatelem

47900440

c247900440

Za drahou 4332/4,79687 Prostějov

ą
ą

Ą7

název:-

zastoupený

lČ :

Dlč :

sí dlo:

firma:

zastoupena

lČ :

DlČ :

sí dlo:

(dále jen jako ,,objednatel" na straně jedné )

a

(dále jen jako ,,Zhotovitel" na straně druhé )

uzaví rají  ní ž e uvedené ho dne, měsí ce a roku podle 5 2586 a násl. zákona č '. 89/2072 Sb., obč anský
zákoní k, ve znění  pozdějš í ch předpisů , tuto

smlouvu o dí lo (dále jen ,,Smlouva")

l. Předmět Smlouvy
Předmětem té to smlouvy je závazek zhotovitele prové st pro objednatele řádně a vč as kompletní  dí lo
nazvané  ,,Bezbarié rov'ý pří stup do obřadní  sí ně a zasedací  mí stnosti na Městské m ú řadě Týnec nad
Sázavou" (dále jen ,,Dí lo"). Předmět dí la je blí ž e specifikován zadávací mi podklady pro veřejnou
zakázku, které  byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny dí la, což  zhotovitel podpĺ sem
té to smlouvy stvrzuje. Zhotovitel dále odpoví dá za to, ž e dí lo provede v souladu s technickými
normami a předpisy, urč enými v zadávací dokumentaci a v projektové  dokumentacĺ .
Dí lo za hrnuje předevš í m :

Dodávku š ikmé  schodiš ť ové  ploš iny s toč itou drahou
Dodávku vertikální  schodiš ť ové  ploš iny vč etně stavební ch prací

Záruč ,ní  servis 24 měsí ců , zaš kolení  obsluhy, pozáruč ní  servis
objednatel se zavazuje Dí lo převzí t a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v č l. ll té to
Smlouvy.

lI . Cena Dí la a způ sob ú hrady
Smluvní  strany se dohodly na ceně Dí la specifĺ kované ho v č lánku l. té to smlouvy v rozsahu dle cenové
nabí dky zhotovitele ze dne 21,8.2019.
Cena dí la bez DPH č iní celkem: 589 000,- Kč .
(slovy: pětsetosmdesátdevěttasí c korun č eských)
DPH bude ú č továno dle platné  legislativy'
Smluvní strany se dohodly, ž e ú hrada ceny dí la bude provedena na základě vystavené  faktury' Pří lohou
faktury bude objednatelem odsouhlasený polož kový rozpoč et za skuteč ně provedené  práce a

předávací  protokol zpracovaný dodavatelem a potvrzený pověřenou osobou zadavatele. Fakturace
bude probí hat po předání  a převzetí  dí lč í  č ásti. Splatnost daňových dokladů  se sjednává na
třicetidenní  lhů tu poč í tanou ode dne doruč ení daňové ho dokladu.
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Fakturu dodavatel zaš le na sí dlo zadavatele v poč tu 2 paré , v poznámce faktury bude uvedeno

,,Bezbar!é rový pří stup do obřadní  sí ně a zasedací  mí stnosti na Městské m ú řadě Týnec nad Sázavou",
identif ikač n i ć,. Ll7 D622001905.

Cena je koneč ná a obsahuje vš echny nezbytné  polož ky pro provedení  dí la.

l!!. Termí n zhotovení  Dí Ia

Zhotovitel se zavazuje prové st Dí lo v nejvyš š í  kvalitě, dohodnuté m termí nu, na svů j náklad a na své

nebezpeč í  v následují cí ch termí nech ode dne zahájení  stavby:

Zahájení  Dí la

dnem podpisu Smlouvy o dí lo
Dokonč ení  Dí la

do 10 týdnů  od podpisu smlouvy

lV. Práva a povinnostismluvní ch stran
objednatel předá zhotoviteli staveniš tě a vyhotoví  protokol, ktený obě strany podepí š í .

Zhotovitel v plné  mí ře zodpoví dá za bezpeč nost a ochranu zdraví  vš ech osob V prostoru stavenĺ š tě,
které  se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají  povĺ nnost se hlásit u stavbyvedoucí ho zhotovitele) a

zabezpeč í  jejich vybavení ochrannými pracovní mi pomů ckamĺ . Zhotovitelje povĺ nen zajistit bezpeč nost
práce a provozu podle platných právní ch předpisů  a norem bezpeč nostní ch, hygienických, pož ární ch a
ekologických. Prostory pro vyhotovení dí la budou využ í vány výluč ně pro ú č ely souvisejí cí s provádění m

dí la.

Veš keré  odborné  práce musí  vykonávat pracovní ci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů , mají cí
pří sluš nou kvalifĺ kacĺ . Doklad o kvalifikaci pracovní ků  je zhotovitel na pož ádání  objednatele povinen
předlož it.

Zhotovitelje povĺ nen prové st dí lo v kvalitě odpoví dají cí  platným právní m předpisů m a normám.
Likvidace veš keré ho výkopové ho a demontované ho materiálu, který je majetkem objednatele, mů ž e

být provedeno pouze s jeho pí semným souhlasem' Zhotovitel odpoví dá za řádnou likvidaci vzniklých
odpadů , nejpozději při přejí mací m ří zení  předá zhotovitelĺ  doklad o zajiš tění  lĺ kvidace odpadu ze stavby
v souladu se zákonem č ,.L85/2oo1' Sb. o odpadech.

V. Předání  a převzetí  Dí la
K předání  a převzetí  Dí la dojde do dvou dnů  od jeho zhotovení , nejpozději vš ak bude dí lo zhotoveno
i předáno v termí nu uvedeným v č l. lll té to smlouvy.
o předání a převzetí  Dí la bude Smluvní mi stranamivyhotoven předávací  protokol.

Při předání  Dí la zhotovĺ tel dodá objednateli výchozí  revizní  zprávy, záruč ní  listy a proš kolí obsluhu.
Smluvní strany se pro pří pad prodlení objednatele se zaplacení m ceny Dí la dohodly na smluvní  pokutě
vevýš i 500 Kč  zakaž dý den prodlení .

Pro pří pad prodlení  se zhotovení m Dí la na straně zhotovitele má objednatel právo namí sto smluvní
pokuty na slevu z ceny Dí la ve výš i L0 %  za kaź 'dých započ atých 7 dní  prodlení .

Vl. Záruč ní  podmí nky a odpovědnost za vady
Zhotovitel se zavazuje předat Dí lo bez vad a nedodělků .
Smluvní  strany se dále dohodly, ž e budou-li v době předání  na Dí le viditelné  vady č i nedodělky,
k předání  a převzetí  Dí la dojde až  po jejich odstranění . o té to skuteč nosti bude Smluvní mĺ  stranami
sepsán záznam' Náklady na odstranění vad nese zhotovĺ tel.
Zhotovitel odpoví dá za jakost dí la dodané ho v rámci dodávky, t j. ž e vš echna zaří zeni, která jsou

souč ástí  dí la, budou po urč itou dobu způ sobilá pro použ ĺ tí  ke smluvené mu, j inak obvyklé mu ú č elu,

nebo ž e si zachovají  smluvené , j inak obvyklé  vlastnosti.
objednatel je oprávněn v pří padě reklamace pož adovat bezplatné  odstranění vady, výměnu vybavení
(pří sluš enství ) nebo přiměřenou slevu z ceny.
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V pří padě opakují cí ch se vad, větš í ho poč tu vad č i v pří padě, ž e zhotovitel neodstraní  vady dí la
v přiměřené  dodateč né  lhů tě (nebo oznámĹli před její m uplynutí m, ž e vady neodstraní ), nebo
neposkytne-lĺ  výměnu reklamované  souč ásti dí la č i přiměřenou slevu z ceny, mů ž e objednatel od
smlouvy odstoupit.
Zhotovitel poskytuje objednateli na dí lo záruku v dé lce 24 měsí ců , a to poč í naje dnem protokolární ho
převzetí  dí la objednatelem; záruč ní  doba se prodluž uje o dobu, po kterou nemů ž e objednatel dí lo
řádně už í vat pro vady, za které  nese odpovědnost zhotovitel.
V pří padě výskytu záruč ní  vady je objednatel povinen nejpozději do druhé ho pracovní ho dne od
nahláš ené  závady zahájit servisní  zásah a v co nejkratš í m termí nu, nejpozději do 30 pracovní ch dnů  j i

bezplatně odstranit.
Záruka se nevztahuje na vady způ sobené  nesprávnou obsluhou, neodbornou manipulací  nebo v
dů sledku havárií .

Zhotovitel odpoví dá za vady, jež  má dí lo v době předání , a za vady, které  se vyskytly v záruč ní  době.
Veš keré  vady je objednatel povinen uplatnit bezodkladně u zhotovitele'

Vl l. Závěreč ná ustanovení
Tato Smlouva nabývá platnosti a ú č innostĺ  dnem její ho podpisu oběma Smluvní mi stranami.
Tato Smlouva a vztahy z ní  vyplývají cí  se ří dí  právní m řádem Č eské  republiky, zejmé na pří sluš nýmĺ
ustanovení mi zák. č . 89/2oI2 Sb., obč anský zákoní k, ve znění  pozdějš í ch předpisů .

Smlouva byla vyhotovena Ve třech stejnopisech, z nichŽ objednatel obdrž í  dvě vyhotovení , zhotovĺ tel
obd rž í  jedno vyhotovení .
Smluvní  strany ní ž e svým podpisem stvrzují , ž e sĺ  Smlouvu před její m podpĺ sem přeč etly, s její m

obsahem souhlasí , a tato je sepsána podle jejĺ ch pravé  a skuteč né  vů le, srozumitelně a urč itě, nikolĺ
v tí sni za nápadně nevýhodných podmí nek.

Pří lohy
oceněný polož kový rozpoč et
Technická specifikace

 4 -zał Ą V Prostějově dne 27. září 2oL9

Mgr' Martin KadrnoŽka

starosta

Město Týnec nad Sázavou

objednatel

MĚsTo TÝNEc NAD sÁZAvoU
K Náklí  404

Ż57 41 Týnec nad Sázavou
-12-

lng. Aleš  Matuš ů
jednatel

MANUs Prostějov, spol' s r.o

zhotovitel

NAANJUKJ
p n o ĺ  Ť  *  

" 
ť ' V 5l)ol'!ŕ (''

Ptoš lNY pRo llvonl lľ ĺ  ĺ  osc.lt iv
Za drahou 433Ż/4,196 !] 7 P'''l: 't " 'l'

lĆ 47g oo 44a O| Č ' czą7r\ JĄtł \ ')
tel' 582 360 558, Ýax \ : \ 2 3c1 )Ą4

www,má ńuspv,cz, e_rna il l
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Polož koqý rozpoč et

Zakázka:

Misto

Objednatel

Bezbarié rový pří stup do obřadní  sí ně a zasedací  mí stnosti na Městské m ú řadě Týnec nad Sázavou

K Náklí  404,257 41 Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou lC:  00232904

K Náklí  404 DlC: CZ002329o4
25741 Týnec nad Sázavou

Zhotovitel:  MANUS Prostějov, spol. s r.o

Za drahou 433214

79687 Prostějov

lC:  47900440

DIC: CZ479OO44O

Vypracoval:  Bľ ichtová Veneta

Rozpis ceny Celkem

HSV 44 487,64

PSV 544 512,36

MON 0,00

Vedlejš í  náklady 0,00

ostatní  náklady 0 00

Celkem 589 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sní Ženou DPH í 5% 0,00 czK

Sní ž ená DPH 15 % o 0,00 czK

Základ pro základní  DPH 21 o/o 589 000,00 czK

Základní  DPH 21 % 123 690,00 czK

Zaokrouhlení 0,00 czK

Gena celkem s DPH 7ĺ 2 690'00 czx

Prostějově dne 21.08.20',19

NNAffiffi
Ř o a Ť  É  J o v sprl'sr'o'

 PRo lMoBlLNĺ  o5oBY

Za zhotovł { e+ $V.cz,
fax 582 301 244

o
Za objednatele

Zpracováno programem RTS Stavitel + , @ RTS, a's Stránka 1 z2



I

Rekapitulace dí lů

61

63

96

97

99

711

766

77',\

784

2

3

Zákl ady,anláš tn í  zakládán í

Svislé  a komp| etní  konstrukce

Upravy povrchů  vnitřní

Podlahy a podlahové  konstrukce

Bourání  konstrukcí

ProráŽení  otvorů

Staveniš tní  přesun hmot

lzolace. proti vodě

Konstrukce truhlářské

Podlahy zdlaž dic a obklady

Malby

Ploš iny vč etně instalace, záruč ní ho servisu
a proš kolení  obsluhy

HSV

HSV

HSV

HSV

HSV

HSV

HSV

PSV

PSV

PSV

PSV

PSV

2 385,90

2182,00

3 803,40

1 9g1,94

'ĺ 1 758'50

18 511,30

3 864,60

2297,40

7 077,96

12 007,00

4130,00

519 000,00

W
F ll o 8 Ť  a.rl ľ J

PLoš lNY PRo lMoBlLNr ,'

za dráhou 4332/4,796 87 Pr.
lc 479 0o 44o DlC CZA?Đooą'

tel.582 360 558, ŕ ax 5823o] - z
wu/u/ ,manuspucz, e-mail:  ,

Zpracováno programem RTS Stavitel + , @ RTS, a.s. Stránka2 z2



Celkemcena /  MJMJ mnoŽství
NázevP.č ' 902

21 00

00

3,m2

m2

6,6-0,5

Bedněnĺ  stěn základoých zdí , jednostranné -odstran

stěn

aDí l:

27935'1102R00

R00

3

657,00

1 525

1

1 525,00,00000

0,60000

0,60000

m2
Přizdí vka ostění  s ozubem z cihel, kapsy do

ů  vnitřní

u, otvor do 180 cm,

15 cm

montáŽ

ýhy, dodávka překladu

34923'181 1 R00

61

3 000'ĺ 23

4

2191,50

1 611,90

1 981

597,00

2

4,05000

2,

2,70000

1,5.0,9.3

1,5"0,3.1

omí tka vápenná vnitřní ho ostění  - š tuková' s pouż ití m

suché  maltové  směsi

0,5-2.2,2+ 1.0,5

vápenocementováOm stěn

konstrukcea

612425931RÍ 2

6RAO61

63 1 544,99

436,95

117 50

2 913,00

3 4,803

m3

0,1

0,40500

0,1 5000

beton

1 ,B- 1 ,5.0,1 5

Mazanina betonová ll. 8 - 12 cm C 1 6/20

1-1,5.0,1

t!.12 - podkladnícmCl

63131361 1 R00

1 R00631 31

D

1 277,22

6174,90

912

2

18511 30

246,88

630,1

356,00

4 912,40

4 574,00

315,05

4 389,00

174,75

398,00

ta

6,40000

0,60000

0

0,26000

1,35000

1,35000

2,00000

3

m2

m2

m2

m3

m2

1,4.1,8+ 1,5.1,8

Bourání  pří ěek z Železobetonu' t louš ť ka 10 cm - květináč

Bourání  zdiva Żelezobetonové ho nadzákladové ho'

obvodová stěna

1,3"1.0,2

Bourání  základů  z betonu prosté ho, beton podlah a zákla

desek

1,8-1,5-0,5

Vybourání  kovor,ných dveřní ch zárubní  pl' do 2 m2

Žs preł ladů  prefa dl. 3 m, 50 kg/m

'1 ,5-0,15.0,25

Bourání  pří č ek z cihel pálených, t louš ť ka 15 cm

0,3-2

laŽeb keramických' bezBourán d vrstev,

přes 10 mm

Dĺ l:

12

15

I

10

11

13

14

96205221 1 R00

961100015RA0

964011211R00

lRAB

97

lRAB

5 871,90

3 332,70

6 713,0'l

3

1

1 126,

1

37,00

21,00

213,

277,

1 58,70000

5,29000

1 58,70000

5,29000

5

1 58,

1 58,

k vnitrost. dopravě suti za dalš ĺ ch 5 m

5,29.30

odvoz suti a vybour' hmot na skládku do 1 km

5,29-30

Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel

n

doprava suti do 10 m

k odvozu zakaż dý dalš ĺ  1 km

Dĺ l:

17

19

979081111R00

979990't02R00

121 R00

11R00

121R00

3 864,

2297
678,005,6mvyš ky

lzolace Vodě

hmot pro budovY21

Dí l:

1001R00

711

ú řadě Týnec nadmĺ stnosti na Městské mí  sĺ ně a zasedacĺpří stup do obřadn

Městský riřad Týnec nad sázavou, K Náklí  4o4,257 41 Týnec nad Sázavou
o
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22 711112001R21

711141559RY2

Dí l 766 Konstrukce truhlářské

lzolace proti vlhkosti nátěr ALP, za studena, 1x nátěľ  -

dodávky asfaltové ho laku

7+ 3,3

lzolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavení m, 'ĺ  vrstva - m2
dod. hydroizolač ní ho asfaltové ho pásu

6,00000 47,98 287,88

6,00000

7,20000 279,1 2 009,52

7,20000

7 077

1,2

30

3'ĺ

ffi[ 4-: i
Ei-ä  ę Ť  É  'J l) ii spcl' ;  l'il'

PLoš lNY iňo IMoEIuĺ { ĺ  Ú!ĺ Jl]Y

u 
ftfr| g""',ł ł ł t itŕ .ł i'lí ! i: ii" Q

tói sä z iao 558, fax 5B2 j01 J44

* r* ..ä -iiriř"č z, 
_e_moit' 

24

25

26

27

Dí l:

766660036RAo

61 181528R

6't 1601 13R

54914620R

771

dveří  a obloŽkové  zárubně š í řky 90 cm

Zárubeň obloŽková š . 90cm/stě. 18-25cm dýha, buk, dub
AM, jasan, mahagon

Dveře vnitřní  fólie plné  1kř. 90x197 bí lé

Dveřní  kování , klika' klí č ' Cr

Pod zdlaž dica

kus

kus

kus

kus

'ĺ '00000

1,00000

1,00000

'r,00000

2 049,96

3 0'ĺ 5'00

1 435,00

578,00

2 049,96

3 015,00

1 435,00

578,00

12 007.00

Dí l

28 77'ĺ 5700'14RA0

784

DlaŽba a obklady z dlaŽdic keramických 30 x 30 cm

1,5.1,5

1,8-1,4

1,8.0,9

5* 0,3

Malby

m2 7,89000

2,25000

2,52000

1,62000

1,50000

1521,80 12 007,00

4 130.00
29 784125212R00 Malba bí lá' bez penetrace, 2x m2 70,00000 59,00 4'130,00

Dí l
NÁzĘVrrYP zł ŘÍ zeruÍ :

Ploš iny Vč etně ĺ nstalace, záruění ho servĺ su a
proš kolení  obsluhy

519 000,00

MANUS typ CPM 300-2

MANUS typ NPM 400

Š ikmá schodiš ť ová ploš ina s toč itou drahou

Vertikální  schodiš ť ová ploš ina

ks

ks

1,00000

'1,00000

249 000,00

270 000,00

249 000,00

270 000,00
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Pří loha č . 2 smlouvy o dí lo

Ř T P o
KÉ MÚ Ě

í síNĚA

PARAMETRpoŽł oł vrr
PARAM ETR parametr".,,nabĺ zenýdo slouPceú č ostní kvedeuzaří zeníParometminimú lní .jsouparometryUvedenéPozn.

NÁZEV/TYP
300-2CPMsMANUzAŘí zENí

ANO
NAS

DRAHOU vnitřníANO ANOvnitřníUmí stění lomenáANO ANOalomentoč itáDráha na levou stranuANO ANOna levou stranu
Pozice na slouANO

na slouKotvení uo
ANO

ha z nerezove

madla

ocelidrárubkováVOd j t
nkcifu1Cn taképANO

ANO

zaráhdkovábdvojtru
clnpocelirezovene

také  fu nkci madla

Zábradlí

mm900s.x1000dANO ANOmm900sx1000ddRozm L2 mls0,06 -ANOsm0 L2 I0,06lostR ANO230 V l5O Hz / 100 w
ANO

ANO
230 V l5OHz / L00 w

Napájecí napětí

ro nab nl bateriemiANO
baterieminí motoruNa ANOrkování ploš iny

stanici

v libovolné2,Pd
ANO2, Pa rkování  ploš iny v

libovol né  stanici
Poč et stanic

ANO1+  parking za í m o 90st.otoč en
ANO

o 90o

1+  parkinB za otoč ení m
Poč et ramen

ANONa ploš ině a ve stanicí ch
ANO

ANO
ěaveNa ploš in

stanicí ch
ovládání

cca 3,5 mANO ANOcca 3,5 m
Dé lka 300ANO
Nosnost

ANO

barva,š kovárapploš inykrytován
celon Í ezebutr kyezdovépol

ANO

krytování plo
práš ková barva,

pojezdové  trubky -

š iny -

nerez ocel

Povrchová ú prava

ANO

ravnřepěníaskl ppmatickéauto
nlaskl pet ickéutomaadeskY
elmadastkůumn ovýchájezdANO

ANO

přepravní  desky,

automatické  sklápění

nájezdových mů stků  a

madel

automati cké  sklápění
Vybavení

TÜVANO ANOTÜVCertifikát ANO ANOí sluš nédleuhbslonlleZaš ko ŻroANO
7áruka 600 Kč / hod.

nevstuPuie do

hodnocení  nabí dky)

kolik Kč /hod. (Pozn.
Pozáruč ní  se rvls

1



Podrobný popis pož adované ho zaří zenĺ :
Ploš ina je pož adována v plně automatické m
provedení , s ovládání m na ploš ině (nahoru,

dolů , stop a kontrolka provozu) a Ve

stanicí ch' Na ploš ině je dále umí stěno

tlač í tko nouzové ho signálu přivolání  obsluhy
v pří padě poruchy zaří zení .
Automatické  sklápění  nájezdových mů stků ,

automatické  sklápění  barié rových madel na

ploš ině, automatické  sklápění  přepravní

desky. Systé m pohonu je

elektromechanický a ploš ina je vybavena

bezpeč nostní mi prvky (při nájezdu ploš iny

na překáž ku bokem a podlahou zaří zení  se

ploš ina zastaví ). Bateriové  provedení

umož ňuje provoz i přivýpadku el. proudu'

Kotvení  pojezdové  dráhy ploš iny na

pomocné  sloupky kotvené  do schodnic a

podlahy ve spodní  č ásti dráhy.

Výstup a nástup v horní  stanici je pomocí

sklopné ho nájezdové ho mů stku v rovině
podesty horní  stanice. Vstup a nástup ve

spodní  stanici je za otoč kou o 90 st. cca ] .0

cm nad podlahou pomocí  spodní ho
nájezdové ho mů stku.

Povrchová ú prava: krytování  ploš iny

práš kovým lakem, barva š edá.

Schodiš ť ová ploš ina bude splňovat vš echny
souč asně platné  normy a předpisy vč etně
pož adavků  vyhláš ky č . 398/2009 sb.

ANO

Ploš ina je navrž ena v plně

automatické m provedení , s
ovládání m na ploš ině (nahoru, dolů ,

stop a kontrolka provozu) a ve

stanicí ch. Na ploš ině je dále

umí stěno t lač í tko nouzové ho signálu
přivolání  obsluhy v pří padě poruchy

zaří zení .
Automatické  sklá pěn í  nájezdových

mů stků , automatické  sklápění

barié rových madel na ploš ině,

automatické  sklápění  přepravní

desky. Systé m pohonu je

elektromechanický a ploš ina je

vybavena bezpeč nostní mi prvky (při

nájezdu ploš iny na překáž ku bokem

a podlahou zaŕ í zení  se ploš ina

zastaví ). Bateriové  provedení

umož ňuje provoz i přivýpadku el.

proudu. Kotvení  pojezdové  dráhy
ploš iny na pomocné  sloupky kotvené
do schodnic a podlahy ve spodní
č ásti dráhy. Výstup a nástup v horní

stanici je pomocí  sklopné ho
nájezdové ho mů stku v rovině
podesty horní  stanice. Vstup a

nástup ve spodní  stanici je za

otoč kou o 90st. cca 10 cm nad

podlahou pomocí  spodní ho
nájezdové ho mů stku.

Povrchová ú prava: krytování  ploš iny

- práš kovým lakem, barva š edá.

Schodiš ť ová ploš ina splňuje vš echny

souč asně platné  normy a předpisy

vč etně pož adavků  vyhláš ky č .

398/2009 Sb.

VERTI  KÁLNí  scHoDtš Ť ovÁ ploš run NÁZEV/TYP zł Ří zeruí :  MANus NPM 4oo

Umí stění vnitřní ANO vnitřní ANO

Pohon elektrohydraulický ANO elektrohydraulický ANO

Rychlost zdvihu 0,06 m/s ANO 0,06 m/s ANO

Slož ená výš ka ploš iny cca 250 mm ANO cca 250 mm ANO

Rozměr přepravní

desky

1450x1150mm
ANO

1450xLL50mm
ANO

Prohlubeň pro

zapuš tění
1500xL200x250
mm

ANO
1500x1200x250mm

ANO

Poč et stanic dvě ANO dvě ANO

Napájecí  napětí 3x400 V ANO 3x400 V ANO

Pří kon 0,75 kW ANO 0,75 kW ANO

ohrazení ploš iny ocelové  s plnou

výplní
ANO

ocelové  s plnou výplní
ANO

ANO

2



Horní  stanĺ ce podesta ANO podesta ANO
Výplně plná výplň ANO plná výplň ANO
Zdvih ploš iny 600 mm ANO 600 mm ANO
Max. zdvih 850 mm ANO 850 mm ANO
ovládání t lač í tky ANO t lač í tky ANO
Nosnost 400 ks ANO a00 kg ANO

Certifikát TUV ANO TUV ANO
Zaš kolení  obsluhy dle pří sluš né

legislativy
ANO

dle pří sluš né  legislativy
ANO

Záruka 2 roky ANO 2 roky ANO
Pozáruč ní  servis kolik Kč /hod.

(pozn. nevstupuje
do hodnocení
nabí dky)

600 Kč /  hod.

Podrobný popis pož adované ho zaří zení :
Ploš ina je pož adována Ve standardní m
provedení  s ovládání m ve stanicí ch a vš emi
funkcemi ovládání  i na ploš ině (nahoru,

dolů , stop a kontrolka provozu). Na ploš ině
je umí stěno t lač í tko nouzové ho signálu
přivolání  obsluhy v pří padě poruchy' Systé m
pohonu je elektrohydraulický, ploš ina je
osazena bezpeč nostní m ventilem
zabudovaným v hydraulické m systé mu,
slouž í cí m k zabránění  pádu desky při poruš e
těsnosti hydraulické ho systé mu. Rozvaděč  a
hydraulický agregát budou mí stěny mimo
prostoru ploš iny. Prostor pod ploš inou je
chráněn bezpeč nostní  zástěnou. Vstup a

výstup na ploš inu v dolní  stanici brankou č i

sklopným madlem, v horní  stanici brankou.

Výplně branky a ohrazení  tohoto provedení
jsou řeš eny konstrukč ní mi prvky z nerez
oceli (sloupky, rámy ohrazení , apod.) a

jejich výplní  z bezpeč nostní ho skla.

Schodiš ť ová ploš ina bude splňovat vš echny
souč asně platné  normy a předpisy vč etně
pož adavků  vyhláš ky č . 398/2009 sb.
Povrchová ú prava: krytování  ploš iny
práš kovým lakem, barva š edá.

lnstalace vyž aduje stavební  ú pravy:
vybourání  květináč e, vytvoření  prohlubně,
základní  práce pro ploš inu.

ANO

Ploš ina je navrž ena ve standardní m
provedení  s ovládání m ve stanicí ch a
vš emi funkcemi ovládání i na ploš ině
(nahoru, dolů , stop a kontrolka
provozu). Na ploš ině je umí stěno
tlač í tko nouzové ho signálu přivolání

obsluhy v pří padě poruchy. Systé m
pohonu je elektrohydraulický,
ploš ina je osazena bezpeč nostní m
ventilem zabudovaným v

hydraulické m systé mu, slouž í cí m k
zabránění  pádu desky při poruš e

těsnosti hydraulické ho systé mu.

Rozvaděč  a hydraulický agregát

budou mí stěny mimo prostoru
ploš iny' Prostor pod ploš inou je

chráněn bezpeč nostní  zástěnou.

Vstup a výstup na ploš inu v dolní
stanici brankou č i sklopným madlem,
v horní  stanici brankou. Výplně
branky a ohrazení tohoto provedení
jsou řeš eny konstrukč ní mi prvky z

nerez oceli (sloupky, rámy ohrazení ,
apod.) a jejich výplní  z
bezpeč nostní ho skla.

Schodiš ť ová ploš ina splňuje vš echny
souč asně platné  normy a předpisy
vč etně pož adavků  vyhláš ky č .

398/2009 Sb.

Povrchová ú prava: krytování  ploš iny

- práš kovým lakem, barva š edá.

lnstalace vyž aduje stavební  ú pravy:

vybou rá n í  květináč e, vytvořen í

prohlubně, základní  práce pro

loš inu.

ANO
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