
 

 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 

 

k zakázce na služby s názvem: 

„ZPRACOVÁNÍ PD – REKONSTRUKCE NÁKLADNÍHO VÝTAHU“ 

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„ZZVZ“) v souladu Pravidly pro zadávání veřejných zakázek zadavatele. 

 

Zadavatel 

Název:  Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik  

Sídlo:  793 24 Karlova Studánka 6 

Zastoupen:  Ing. Jan Poštulka, ředitel podniku 

IČ:  14450216 

DIČ:  CZ14450216 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXIV, 

vložka 481 

Kontaktní osoba:  Roman Reichl, vedoucí oddělení nákupu 

Telefon:  +420 775757892 

E-mail:  roman.reichl@horskelazne.cz  

 

 

Zadavatel tímto na základě dotazu účastníka uveřejňuje toto vysvětlení. 

 

Dotaz: 

 

Žádám o technickou specifikaci současného výtahu, který se bude rekonstruovat. 

 

Vysvětlení: 

 

U tohoto výtahu dojde ke kompletní výměně výtahové kabiny včetně rámu v provedení 

Komaxit, šachetních dveře za nové ruční v provedení Komaxit a kabinových dveří za 

automatické v provedení NEREZ brus, výměně elektroinstalace šachty, kabiny a úpravě 

elektroinstalace strojovny výtahu včetně výměny hlavního vypínače a rozvaděče, k výměně 

výtahového stroje za nový hydraulický včetně pístu, koncového vypínače. Kabina bude v 

provedení NEREZ brus včetně vážícího zařízení a hovorové zařízením GSM. Ve výtahové 

šachtě bude namontováno osvětlení vč. zásuvkového okruhu. 

V kleci výtahu bude nerezový sloup osazen tlačítky a displejem. 

Bude dodán nový agregát s kompletním zařízením pro hydraulický výtah včetně nových 

vodítek. 

Bude zvýšena intenzita osvětlení strojovny . 

Strojovna bude mít samostatnou místnost v původní strojovně výtahu . 

Rychlost výtahu zůstane původní 0,5 m/s ,nosnost výtahu zůstane původní 250 kg. 

 

Základní technické parametry nového výtahu  

- typ výtahu : osobní, hydraulický 

- nosnost : 250 kg 

- dopravní rychlost : 0,5 ms-1 
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- strojovna : vedle šachty 

- příkon : 6 kW 

- rozměry výtahové šachty : stávající 

- prohlubeň : stávající 

- horní rozměry : stávající 

- dopravní zdvih : stávající 

- počet stanic : 2 

- počet nástupišť : 3 

Kabina : nová - průchozí kovová 

- povrchová úprava : Komaxit 

- rozměr klece-rám : šířka 1 180 x hloubka 660 mm 

- rozměr klece-světlost : šířka 1 130 mm, hloubka 620 mm 

(přesný rozměr kabiny bude určen po zaměření projektantem 

z důvodu nepřesnosti svislosti zadní betonové stěny) 

- vybavení kabiny : ovl. sloup v provedení Komaxit 

: nouzové osvětlení v ovl. kombinaci 

: digitální polohová signalizace segmentový displej 

: hovorové zařízení bezdrátové GSM 

: okopový plech NEREZ brus 

- podlaha kabiny : kovová, krytá protiskluznou hmotou ALTRO(dle obj.) 

- osvětlení kabiny : skupina LED-diodových spotů 

 

 

 

 

 

Ing. Vítězslav Hrazdil, technický manažer 

 

 

 


