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VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
FN BRNO „Dodávka a montáž výtahu č. 72 v objektu J1“

1. ZMĚNA
Vážení,
zadavatel doplňuje podklady výběrového řízení:
1. Specifikace ovládání výtahu:
o

Ovládání výtahu bude rozšířeno o možnost používání čipů.

o

Popis ovládání jízdy do jednotlivých NP:


jízda s čipem do pater ubytovny (6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP)



jízda bez čipu do 4.NP a 5.NP



jízda pouze pro správce do 1.PP, 2.NP, 3.NP



možnost změny nastavení ovládání

2. Součástí veřejné zakázky je rekonstrukce hlavního přívodu elektrické energie v rozsahu od
hlavního elektrického rozvaděče v 1.PP po šachtu výtahu v 1.PP. Je to cca 50m a pak vést nejlépe
šachtou výtahu do 10.NP do strojovny cca 35m. V 1.PP je veden stávající kabel viditelnou
kabelovou trasou po stěnách a po stropě.
3. Součástí veřejné zakázky je odstranění keramických obkladů ostění a nadpraží přiléhajících ke
stávající ocelové zárubni výtahu včetně čelních stěn, které budou nahrazeny omítkou s výmalbou.
Jedná se o nástupiště v 1.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP a 9.NP.
Současný stav a požadovaný výsledek je zobrazen níže.
4. Součástí veřejné zakázky je výmalba výtahové šachty.
Zadavatel upřesňuje podklady výběrového řízení:
o

Oprava podlahové krytiny přiléhající k ocelovým zárubním dveří výtahu na jednotlivých
nástupištích není součástí veřejné zakázky. Oprav podlahové krytiny zajistí Správa budov
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FN Brno. Zhotovitel bude dbát, aby při rekonstrukčních pracích došlo k co nejmenšímu či
žádnému poškození podlahové krytiny.
o

Práh výtahu musí být uzpůsoben tak, aby k němu bylo možno podlahovou krytinu položit.

o

Odvětrání strojovny výtahu v úrovni 10.NP zajistí Správa budov FN Brno.

o

Ztížený přístup do strojovny výtahu v 10. NP je vynucený instalací předchozí výtahové
technologie. Po ukončení výběru zhotovitele proběhne jednání ohledně způsobu zajištění
přístupu ke zdvíhacímu zařízení. Opravu zajistí Správa budov FN Brno a není předmětem
veřejné zakázky.

o

Opravu osvětlení nástupiště v II. NP zajistí Správa budov FN Brno, není součástí veřejné
zakázky.

Současný stav:
obložení čelní stěny nástupiště
keramickými obklady

Josef
Chudáček

Požadovaný stav:
čelní stěna nástupiště
s omítkou a výmalbou
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