
Příloha č. 1 Rámcové dohody č. j. 11877/2018-SŽDC-GŘ-O8                                 Seznam položek materiálu včetně specifikace jednotkových cen 
B C D E F G H I J k

Typ pražce Typ předem předpjatého příčného betonového pražce
Nabídková cena za 1 ks 

pražce bez dopravy 
(včetně nakládky) a bez 

DPH

Příplatek v Kč bez DPH za 
alternaticní vystrojení pražce 
pro rozšíření rozchodu koleje

Příplatek v Kč bez DPH za 
alternaticní vystrojení pražce 

s antikorozní úpravou 
součástí upevnění

Nabídková cena pražce 
bez DPH včetně dopravy 

na území OŘ Praha

Nabídková cena pražce 
bez DPH včetně dopravy 

na území OŘ Plzeň

Nabídková cena pražce 
bez DPH včetně dopravy 

na území OŘ Ústí nad 
Labem

Nabídková cena pražce 
bez DPH včetně dopravy 

na území OŘ Brno

Nabídková cena pražce 
bez DPH včetně dopravy 

na území OŘ Hradec 
Králové

Nabídková cena pražce 
bez DPH včetně dopravy 

na území OŘ Olomouc

Nabídková cena pražce 
bez DPH včetně dopravy 

na území OŘ Ostrava

B 91/S1         B 91/S2     Pražec pro pružné bezpodkladnicové upevnění Vossloh syst. 
W14, svěrka Skl. 14, pro kol. UIC 60 / S49

B03  Pražec pro pružné bezpodkladnicové upevnění Vossloh syst. 
W14, svěrka Skl. 14, pro kol. S49

B03R*  Pražec pro pružné bezpodkladnicové upevnění Vossloh syst. 
W14, svěrka Skl. 14, pro kol. S49

B 91 P    Pražec pro pružné bezpodkladnicové upevnění PANDROL, 
svěrka Skl. 14 FASTCLIP, pro kol. UIC 60 

x

SB8 P        Pražec pro podkladnicové upevnění "K", svěrka tuhá ŽS4, pro 
kol. UIC 60 / S49

x

SB8 P        Pražec pro podkladnicové upevnění "KS", svěrka pružná Skl 24, 
pro kol. UIC 60 / S49

x

SB8 P        Pražec pro podkladnicové upevnění "Ke", svěrka pružná 
PANDROL "e", pro kol. UIC 60 / S49

x

SB8 P        Bez vystrojení x x

S nominálním rozchodem 1435 mm a případným rozšířením rozchodu koleje až  + 15 mm a konstrukci upevnění, u typu *) pak alternativně pražec B03R s nominálním rozchodem koleje 1445 mm.
Všechny výše uvedené typy alternativně v provedení s antikorozní úpravou součástí upevnění.

„Nezveřejňovat v registru smluv - součást obchodního tajemství ŽPSV s.r.o."

Pražec pro bezpodkladnicové upevnění, hmotnost cca 250 kg, délka 2,4 m,vystrojený, upevnění W14, soustava S49, nominální rozchod koleje 1435 mm, úklon kolejnice 1:40

Pražec pro bezpodkladnicové upevnění, hmotnost cca 250 kg, délka 2,4 m, vystrojený, upevnění W14, soustava S49, nominální rozchod koleje 1445 mm, úklon kolejnice 1:40

Pražec pro bezpodkladnicové upevnění, hmotnost cca 300 kg, délka 2,6 m,vystrojený, upevnění W14, soustava UIC 60/S49, nominální rozchod koleje 1435 mm, úklon kolejnice 1:40

Pražec pro podkladnicové upevnění, hmotnost cca 270 kg, délka 2,4 m,vystrojený, upevnění KS/K/Ke, soustava UIC60/S49, nominální rozchod koleje 1435 mm, úklon kolejnice 1:20

Pražec pro bezpodkladnicové upevnění, hmotnost cca 300 kg, délka 2,6 m, vystrojený, upevnění FC I, soustava UIC 60, nominální rozchod koleje 1435 mm, úklon kolejnice 1:40
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