POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
SO 108 - Oprava zásuvkového stojanu v žst. Stará Paka
OR HKR_ SEE HK_13_64018152_2019

pro objednávku č.:
Č.P.

POPIS POLOŽKY

KÓD POLOŽKY

MJ

Demontáže

1

7491371010

2

7494271015

3

7590527042

Demontáže elektroinstalace ocelové nosné konstrukce
Demontáž rozvaděčů 1 kusu pole nn - včetně demontáže přívodních, vývodových kabelů, rámu
apod., včetně nakládky rozvaděče na určený prostředek
Demontáž kabelu volně uloženého

kg
kus
m

KS9+ZS2

4

5

7493601030

7493601040

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Sokly a základy pro
plastové pilíře, základ soklu venkovní min. IP44, šíře 560mm, výška 600mm, hloubka 230mm
Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Sokly a základy pro
plastové pilíře, sokl venkovní min. IP44, šíře 420mm, výška 600mm, hloubka 216mm

7
8
9

7494003807-R
7494003135-R
7494003118-R

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře pro upevnění na
sokl a základ pro plastové pilíře, venkovní min. IP 44, šíře 420mm, výška 600mm, hloubka do
240mm
Proudový chránič In 25-40 A, Ue AC 230/400 V, Idn do 300 mA, 4pól, Inc 10 kA
Jistič 3-pólový - In do 32 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, Icn 10 kA
Jistič 1-pólový - In do 32 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, Icn 10 kA

10

7491204045-R

Zásuvka jednonásobná IP44 5-pól. na/do stěny, příp. DIN lištu

11
12

7491204041-R
7494008344-R

Zásuvka jednonásobná IP44 3-pól. na/do stěny, příp. DIN lištu
Nožová pojistková vložka - In 6-100A, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 000, Cd/Pb free

13

7494007700

Pojistkové systémy Řadové pojistkové odpínače Řadové pojistkové odpínače velikosti 000 do 160
A Ie 160 A (240 A/ZP000), Ue 690 V, 3pól. provedení, třmenové svorky 1,5-50 mm2

6

7493601050

kus

kus

kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus

kus

14

7494153010

15
16
17

7491100013-R
7491151040-R
7492756040

18

7492103620

19
20
21
22

7492151011-R
7492753012
7497302260
7492500011-R

Montáž prázdných plastových kabelových skříní min. IP 44, výšky do 800 mm, hloubky do 320 mm
kompaktní pilíř š do 530 mm - včetně elektrovýzbroje
Ohebná elektroinstalační trubka KOPOFLEX pr. 66-90mm
Montáž trubek ohebných elektroinstalačních průměru do 200 mm
Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 35-150
smršťovací
Montáž spojky SLV 95-150 Al smršťovací
Montáž ukončení kabelu kabelovou koncovkou pro průřez 70-120 mm2
Vodiče trakčního vedení Tabulka číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky
Vodič jednožílový Cu, plastová izolace 1,5-2,5 (CY,CYA)

23

7492500012-R

Vodič jednožílový Cu, plastová izolace 4 (CY,CYA)

24

7492551010

Montáž vodičů jednožílových Cu do 16 mm2 - uložení na rošty, pod omítku, do rozvaděče apod.

25

7492756020

Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel

kus
m
m
m
kus
kus
kus
kus
m
m
m
kus

Stavební úpravy

hod
t
m3
litr
litr
kg
kg

26
27
28
29
30
31
32

HZS1292
58337310
58932931
11111310
24626715
24621560
7497300010

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník
štěrkopísek frakce 0-4 třída B
beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/8
benzín technický čistící
hmota nátěrová syntetická základní antikorozní na kovy
hmota nátěrová syntetická vrchní (email) na kovy
Vodiče trakčního vedení Ocelové konstrukce nestandartní

33

HZS2132

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník odborný

34

HZS1441

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb
svářeč

hod

35

HZS2311

Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, natěrač, lakýrník

hod

36

VRN
013203000-R

Dokumentace stavby bez rozlišení - Projektové práce

hod

hod

37
38
39
40

41

42

43

020001000-R
032903000-R
039002000-R
045002000-R

Příprava staveniště
Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště
Zrušení zařízení staveniště
Kompletační a koordinační činnost

7498150515

Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000
do 500 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně
měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem
na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy

9902900200

9902900100

44

997013501

45

997013509

46

9909000100

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.
Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti 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.
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou započteny
náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.
Poznámka k souboru cen:
V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.

CELKEM

hod
hod
hod
hod

kus

t

t
t
t
t
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