
P í loha č . 1 - cenová nabí dka

Úsek: Trat'
Celkov. poč et praž cri:  160 ks ( 156 ks MO4U a 4

V luka: p epravní
ks MO5U)

V az je vztaž en na v měnu 1 ks praž ce.

Název polož ky Mj. Množ ství
Jednotková

cena
celková cena

Materiál
Praž ec MO4U, MOSU ks 3 100,00
Pryž ová podlož ka PPD 2,5 - M1 ks 194,2a
Pryž ová podlož ka S49 - M,l ks 208,40
Prvž ová podlož ka PP 15Z ks 530,40
Kotevní š roub o 30 mm, M24, dl, 220 mm ks 1014,40
Ocelová podlož ka 48l25l5 ks 157,60
Samoiistná matice M24l38 ks 676,80
Svěrka SklAEKP ks 580,40
Svěrka Skl 24 ks 4B0,80

Svěrkov š roub RS1, M24 ks 240,00
podkladní  deska ks 5 579,2a
Podkladnice 54 k1.305 ks 1 327,20
lzolač ní vlož ka ks 81,60
Distanč ní vlož ka 8 mm ks 91,60
Zálivková hmota S| KA lCOSlT KC 340145 kg 5 695,50
Penetrace SIKA lCOSlT KC PRIMER 330 kg 174,54
zálivka kotevn í ch š roubť l kg 197,75

PLB směs na vÝplně kpI 827,8a
Montáž ní  pěna ks 147,85

Vodivá propojka pr ez 120 mm2, dl. 1200 mm ks 151,11

P í vodní  koleinice-( 3xvrtule R1,3xpruž n krouž ek Fe6,2vocelová podlož ka ) kpI 34,88
Drobné  ná adí  - sekáč e, rezné  kotouč e apod. kpI 801,50
Náklady na ulož ení  odpadu - ť í zená skládka ks 659,60

Materiál CELKEM 22953.13

V,kony
p í prava praž ce na základně zhotovitele ks 2 151,70
vÝměna d evěné ho praž ce za betonov, v p epravní  v, luce ks 14 568,70
P epravy materiálť l ks 762,10
p eprava zaměstnancť r ks 861,30
sva ování  koleinic vč etně defektoskopické  kontroly ks 1 471,7a
Pr kazní  zkouš ky materiálť l pro PLB ks 91,70
Geodetické  práce vč etně protokolu skuteč né ho provedení ks 395,50
uprava rozchodu koleie ks 377,8a

uprava p í vodní  koleinice - p emí stění  konzol pk ks 482,00
Rezání  koleinic ks 67,90
Vrtání  otvorť r v koleinicí ch pro stykování  a vodivé  propoiky ks 67,90
Ostatní  náklady - souhrn polož ek ks 328,50

Vtí konv CELKEM 21 626,80

CELKEM ZA Y MĚNU 1 KS PRAŽCE 44 579,93 Kč

Celkem za 160 ks x 44 579,93Kč  =  7 132 788,80Kč
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