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Příloha - technická specifikace předmětu plnění
Příprava stávajících výtahů za účelem zajištění nepřerušeného provozu vždy jednoho z výtahů -úprava stávající technologie
ze systému DUPLEX na 2 x SIMPLEX.
Zadavatel trvá na zajištění provozu vždy jednoho ze stávajících výtahů v době od 5:00 do 23:00, po celou dobu plnění
předmětu zakázky. Práce mimo výše stanovenou dobu mohou být prováděny pouze se souhlasem zadavatele. Předmětem
zakázky je kompletní výměna 2 ks osobních výtahů v provedení duplex, umístěných ve dvou šachtách včetně provedení
projekčních, pomocných a stavebních prací. Výtahy budou v provedení lanové a trakční. Celková výměna bez ponechání
žádného z původních komponent (včetně výměny vodítek protiváhy, kabiny a kompletních nových dodávek dle platných
ČSN EN. Provedení dle ČSN EN 81-20, ČSN EN 81-21 a NV 27/2003 Sb. včetně posouzení shody a všech příslušných
dokumentů. Kompletní demontáž původní elektroinstalace a následná montáž nové elektroinstalace doplněná o
bezpečnostní prvky dle platných norem ČSN EN. Dodávka nových vlečných kabelů, stop tlačítka, revizní jízdy, koncového
vypínače dle platných norem ČSN EN. Demontáž, odvoz a ekologická likvidace celé stávající technologie výtahů včetně
stávající technologie strojovny. Dodávka nových kabin v provedení, odolné proti poškození dle zadávacích podmínek a
odsouhlasených vzorků, nerezových madel, okopových plechů, podlahové krytiny z přírodního kamene, elektroinstalace,
dorozumívacího zařízení GSM, hlasového hlásiče pater, tlačítek s Braillovým písmem, digitálních ukazatelů aktuální pozice a
příštího směru jízdy v každé stanici a automatických šachetních a kabinových dveří. Finální začištění špalet včetně
vymalování čelních stěn nástupišť, úprava podlah - napojení na stávající podlahy hliníkovým profilem, který bude součástí
prahu šachetních dveří. Dodávka nových šachetních dveří. Vybourání staré betonové protiváhy a následná dodávka nové
protiváhy včetně ohrazení dráhy protiváhy dle platných norem ČSN EN. Montáž nové technologie výtahů a souvisejících
zařízení, provedení pomocných prací včetně bouracích prací, pravidelný úklid prostotu vymezeném pro realizaci, provedení
všech potřebných zkoušek, revizí včetně závěrečného úklidu. Protokolární autorizované měření hluku, kontrolní měření
rychlosti, rychlosti otevírání dveří, měření intenzity osvětlení dle ČSN. Vybourání stávajících betonových soklů pro uložení
stávajících motorů, zabetonování původních otvorů po lanech, zřízení odvětrání šachty dle ČSN a další související služby (PD
a IIČ).
parametr

Zdvih
Počet stanic
Zohledněné normy a předpisy
Provedení šachty

hodnota parametru
Elektrický osobní výtah pro přepravu osob (třída výtahu I), s plynulou regulací
frekvenčním měničem.
21.34 m
Výtah o 8 stanicích a 8 nástupišťích
ČSN EN81-20, ČSN EN81-73-2016
Betonová šachta

nosnost (1 kabina)

min. 800 kg

Provedení

počet přepravovaných osob (1 kabina)
min. 10 osob
rychlost otevírání kabinový dveří
min. 500 mm/s
max hlučnost (1 m od pohonu výtahu nástupiště)
max. 55 dB
minimální nosnost prahu
min. 800 kg
minimální zatížení technologie výtahu
min. 400000 cyklů
Minimální odolnost dveří (charakteristika
min. EW 30
požárního uzávěru)
funkce rychlého otevření
je vyžadováno
eko efektivita
min. třída A
doba záruky za jakost
min. 60 měsíců
živostnost dveří
min. 10000000 cyklů
řízení Duplex
je vyžadováno

