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Opis predmetu zákazky  
 

Názov  zákazky :   Oprava vnútorných stavebných konštrukcií  
 

Predmetom tejto časti zákazky je  oprava murív a rekonštrukcia povrchov stien a podláh. 

Dodanie a montáž  malého nákladného elektrického výťahu. 

 

K oprave stavebných konštrukcií: 

1. Búranie murovaného paravánu, dverného otvoru a otvoru jedného vstupu do výťahu 

2. Doplnenie priečky 

3. Doplnenie nepotrebných stavebných otvorov murivom 

4. Uzatvorenie stavebného otvoru sádrokartónom 

5. Doplnenie interiérového svetlíka / výplň- sklo v plastovom ráme, do 1/3 od podlahy 

plastová výplň. 

6. Doplnenie poškodených omietok a omietok na nových konštrukciách 

7. Montáž nových keramických podláh protišmykových, v časti aj doplnenie betónového 

podkladu, s prekrytím jestvujúcich otvorených kanálov pre rozvody. 

8. Doplnenie keramických obkladov bielych 150x150 do malty na poškodených miestach 

9. Maľby /biela 

 

Vzhľadom k tomu, že práce  majú väčšinou charakter vysprávok, teda nie sú 

kompaktné, a zároveň je potrebné dbať na ochranu jestvujúcich technológií /napr. 

vzduchotechnika/, resp. prebrať finančnú zodpovednosť za ich prípadné poškodenie, 

odporúča verejný obstarávateľ osobnú obhliadku miesta týkajúceho sa zákazky! 

 

K dodávke a montáži výťahu: 

Výťah má slúžiť na prepravu jedla z prízemia na I.posch. 

Parametre: 

1. Malý nákladný elektrický výťah / STN 81.3 

2. Na prepravu nákladu 

3. Nosnosť: 100 kg 

4. Menovitá rýchlosť 0,36 m/s 

5. Dopravný zdvih : 4 m 

6. Počet vstupov : 2 – priechodný 

7. Počet staníc : 2 

8. Šírka šachty:    940 mm 

9. Hĺbka šachty: 1230 mm 

10. Výška hornej časti : 2600 mm 

11. Prístup k strojovni: nad šachtou 

12. Šírka kabíny:  600 mm 

13. Hĺbka kabíny : 1000 mm 

14. Vnútorná výška kabíny: 800 mm 

15. Typ interiéru : nerez 

16. Bez kabínových dverí 

17. Šachtové dvere : 2ks / nerez/ typ –bariéry 
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18. Rozmer vstupu : 600 x800 mm 

19. Ovládanie vonkajšie tlačidlové 

 

Záruka na výťah a montáž : 60 mesiacov 

 

 

 

V Beckove, 17.02.2017 

 

 

Vypracoval : Ing. Jurčacková 

 

Schválil : Ing. Ján Križan 
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