
 

 

Popis položky výkazu výmeru č. 813  

 

Položka výkazu výmeru č. 813 -  X.3 - rekonštrukcia jestvujúceho plošinového výťahu o 

pôdorysnom rozmere šachty cca 1600x1200mm 

 

Dáta k položke sú v stavebnej projektovej dokumentácii uvádzané: 

 

813 K 33003 
X.3 - rekonštrukcia jestvujúceho 
plošinového výťahu o pôdorysnom 
rozmere šachty cca 1600x1200mm  

ks 1,00 0,00 0,00 

 

E.1_Stav časť / E 101-8_Tab.vyr / Tab X / ZŠ v D. Lužnej - X - Tabuľka rôznych a doplňujúcich 

výrobkov:  X. 3 - rekonštrukcia jestvujúceho plošinového výťahu o pôdorysnom rozmere šachty 

cca 1600x1200mm. Výťah A2-N reťazový s plošinou cca 1150x1200mm, zdvih cca 3m, dve 

stanice, rýchlosť cca 0,25m/s, ovládanie v hornej stanici, vonkajšie dvere sú v exteriéri - 

nutnosť rám dverí zatesniť proti vzniku zrážkovej vody a nepovolanej osoby. 

 

Položka je podľa stavebného projektanta uvažovaná ako  samostatná subdodávka, ktorá bude 

zabezpečená víťazným uchádzačom podľa  popisu, ktorý uvádzame: 

 

1.1 Výmena šachtových dverí - 1ks 

1.2 Oprava poklopu s novým náterom + zatesnenie poklopu proti vniknutiu vody 

1.3 Vyčistenie výťahovej šachty + natretie bielou farbou 

1.4 Výmena svietidiel šachty vode odolne 

1.5 Výmena vodiacich čeľustí kabíny 

1.6 Vynovenie kabíny + odhlučnenie nábehu horného nosníka 

1.7 Doplnenie bráničky + ukotvenie a natretie madiel okolo výstupnej stanice 

1.8 Repas nosných reťazí 

1.9 Repas gallových kolies v šachte 

1.10 Vyčistenie a repas zachytávačov kabíny s mechanizmom a premazanie 

1.11 Chemické kotvenie pre uvoľnené konzoly + príslušenstvo 

1.12 Nový elektronický rozvádzač so skriňou - uzamykateľný 

1.13 Nový privolávač 1 stanica 

1.12 Nový privolávač s ovládačom + skrinka vodotesná - uzamykateľná 

1.13 Elektroinštalácia pre šachtové dvere 

1.14 Elektroinštalácia pre privolávače a kabínu 

1.15 Oprava stavu elektromotora stroja 

1.16 Výmena olejových náplní stroja + mazív 

1.17 Doplnenie výlezového rebríka k stroju - hliníkový 

1.18 Výstražné štítky a tabuľky 

1.19 Preprava materiálu na stavbu 

1.20 Sprievodná dokumentácia - Pasport 

1.21 Inžiniering 

1.22 Murárske práce - výspravky 

1.23 Vykonanie opakovanej úradnej skúšky a posúdenie dokumentácie 

1.24 Zámočnícke práce 

1.25 Uvedenie do prevádzky 


