Výběrové řízení na provedení díla

Příloha č. 4 Zadávací dokumentace
VZ 97.21

Výměna 1ks výtahu ve školní kuchyni na adrese ul. Krestova 1426/38a,
Ostrava - Hrabůvka vč. stavebních úprav a stavebního povolení

Specifikace nového výtahu a prací
Typ / použití

Hydraulický výtah / bez dopravy osob

Jmenovitá nosnost

525 kg

Hydraulický agregát

ANO

Jmenovitá rychlost

↑0,5 m/s - ↓0,5 m/s

Počet stanic / nástupišť

2/2, označení podlaží: 0, 1

Vnitřní rozměry výtahové
šachty
Prohlubeň /Zdvih/ Hlava
Strojovna výtahu
Kabina

šířka 1.780 mm × hloubka 1.230 mm (světlost)

Světlé rozměry kabiny
Kabinové dveře

780 mm / 3.000 mm / 3.342 mm
Umístění agregátu a rozvaděče bude ve stávající strojovně
Neprůchozí – 1 vstup do kabiny
celokovová konstrukce nosného rámu výtahové kabiny v antikorozním
pozinkovaném provedení,
Vnitřní povrchová úprava: Komaxit (vypalovaná prášková barva)
Podlaha: kovová, krytá vysoko-zátěžovou gumovou podlahovou krytinou
ALTRO
Osvětlení výtahové kabiny: LED-diodové
Gumové protinárazové lišty po obvodě kabiny ve spodní části: ANO
šířka 1.300 mm × hloubka 1.000 mm × výška 2.080 mm
Bez kabinových dveří
Pro zajištění bezpečnosti bude do dveřního otvoru nainstalována celoplošná
světelná závora
Světlý otvor kabinového vstupu: 1000 x 2000 mm

Šachetní dveře

Ruční – poloautomatické, dvoukřídlé – 2ks
Světlý otvor dveří: 1000 x 2000 mm, v provedení RAL dle přání objednatele
Požární odolnost šachetních dveří: EW 15 DP1

Elektroinstalace
Ovládací panely

ANO – Výtahový rozvaděč, přivolavače, kabeláž atd.
Vnější ovládací panely: 2 x ovládací panel NEREZ LESK/BRUS s ovládacími
tlačítky ANTIVANDAL

Elektrická přípojka

Nová – dodávka zhotovitele
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Provedení výtahu podle

Montážní a stavební práce

Záruka

NV 122/2016 Sb. v platném znění, které stanovuje technické požadavky na
výtahy
ČSN EN 12015 v platném znění, Elektromagnetická kompatibilita - vyzařování
ČSN EN 12016 v platném znění, Elektromagnetická kompatibilita - odolnost
Kompletní demontáž stávajícího výtahu a veškerého zařízení výtahové šachty a
strojovny vztahující se k výtahu vč. ekologické likvidace
Montáž nového výtahu vč. veškerého zařízení výtahové šachty a strojovny
vztahující se k výtahu,
Zapravení a začištění šachetních otvorů po osazení nových šachetních dveří vč.
vymalování bílou barvou vč. nátěru pásu omývatelnou barvou na chodbách,
Výmalba výtahové šachty (zevnitř) bílou barvou,
Úprava strojovny (nátěr podlahy, vymalování a související práce pro montáž
výtahu)
Nátěr prohlubně výtahu bezprašným nátěrem,
Zhotovení nového el. přívodu vč. revize,
Lešení pro montáž výtahu,
Nové osvětlení strojovny výtahu,
Pravidelné revize (kontroly) a servis v délce 60 měsíců
60 měsíců na montáž výtahu a související práce, 24 měsíců na komponenty
výtahu

Cena a rozsah prací za 1 ks
Cena za výtah

,- Kč (bez DPH)

Cena za montážní a stavební práce dle specifikace
výše
Cena za projektovou dokumentaci pro stavební
povolení vč. vyřízení na místě příslušném
stavebním úřadě

,- Kč (bez DPH)

Pravidelné revize (kontroly) a servis v délce
60 měsíců

,-Kč (bez DPH)

Cena celkem

,- Kč (bez DPH)
,- Kč
,- Kč (vč. DPH)

,-Kč (bez DPH)

DPH 21%
Cena díla za dodávku 1ks výtahu celkem
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