
SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: žst. Jičín Datum: 18. 4. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK Projektant:
Uchazeč: společnost "Opravy Hradec Králové rok 2019" Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST Ostatní 0,00

1 K 7590555102
Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 3 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci 
kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, 
kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 2,000 0,00

2 K 7590555106
Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 7 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci 
kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, 
kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 5,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2019

3 K 7590555108
Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 12 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci 
kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, 
kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy

kus 5,000 0,00

4 K 7590715032

Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení 
štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní 
svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami včetně dodání vodičů, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování 
návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu

kus 2,000 0,00

5 K 7590715034

Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení 
štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní 
svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami včetně dodání vodičů, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování 
návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu

kus 7,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2019

6 K 7590715042

Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení 
štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní 
svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami včetně dodání vodičů, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování 
návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu

kus 1,000 0,00

7 K 7590717032 Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2019

8 K 7590717034 Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu kus 7,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2019

9 K 7590717042 Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2019

10 K 7590725040 Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu velkého kus 9,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2019

11 K 7590725058 Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu upozorňovadla na návěstidlo kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2019

12 K 7590725046 Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku kus 10,000 0,00

13 K 7590725070 Zatmelení skříně návěstního transformátoru kus 10,000 0,00

14 K 7598095075
Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel - nastavení hlavice, přezkoušení správné činností relé a 
přezkoušení všech správných návěstních znaků, přeměření a vyregulovánl napětí na žárovkách, provizorní zaclonění 
žárovek a jeho odstranění

kus 10,000 0,00

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2019

SO_001 - Výměna návěstidel v žst. Jičín

PS_001 - Zab. Zař. - v rámci RD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

15 M 7590710010 Návěstidla světelná stožár. 2 sv typ:2002  TYP:2002 (CV012525002) kus 1,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2019

16 M 7590710155 Návěstidla světelná stožár. 5 sv. typ:2043  TYP:2043 (CV012525031) kus 1,000 0,00

17 M 7590710020 Návěstidla světelná stožár. 2 sv. typ:2004  TYP:2004 (CV012525004) kus 1,000 0,00

18 M 7590720570 Součásti světelných návěstidel Trafo ST 3 R1  (HM0374215010000) kus 30,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2019

19 M 7590710040 Návěstidla světelná stožár. 3 sv. typ:2011  TYP:2011 (CV012525008) kus 7,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2019
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SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: žst. Jičín Datum: 18. 4. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK Projektant:  
Uchazeč: společnost "Opravy Hradec Králové rok 2019" Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00
1 K HZS4131 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábník hod 10,000 0,00

2 K HZS4141 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení vazač břemen hod 10,000 0,00

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2019

SO_001 - Výměna návěstidel v žst. Jičín

PS_003 - Zemní práce - v rámci RD
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SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: žst. Jičín Datum: 18. 4. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK Projektant:
Uchazeč: společnost "Opravy Hradec Králové rok 2019" Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

1 K 9901000700

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 100 km Poznámka: V 
cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních 
zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 
Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.
V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně 
(okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.
 Měrnou jednotkou je kus stroje.

kus 6,000 0,00

3 K 9902900200
Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v 
případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 
Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

t 5,000 0,00

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2019

SO_001 - Výměna návěstidel v žst. Jičín

PS_100 - VON - v rámci RD
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SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: žst. Jičín Datum: 18. 4. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK Projektant:
Uchazeč: společnost "Opravy Hradec Králové rok 2019" Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

1 K 9902200900

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
do 200 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo 
dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.Ceny jsou 
určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. 
Pokud bude realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se poloviční 
vzdálenost z celkově ujeté trasy.

t 5,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2019

PSC

Poznámka k souboru cen:
V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na 
místo technologické manipulace včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště 
nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční 
cestu dopravního prostředku. Pokud bude realizována jednosměrná přeprava z bodu A do bodu B (např. pro společnost Cargo, a.s.), uvažuje se 
poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.

P Poznámka k položce:
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2019

SO_001 - Výměna návěstidel v žst. Jičín

PS_101 - VON - nad rámec Rd
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 263956

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b89eb5bb-59a5-4a76-807f-966a5ba2418a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.04.2019 09:04:00
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