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POPIS POLOŽKY

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žílový, plastová izolace 1-AYKY
3x240+120
Montáž kabelů vn jednožílových do 240 mm2 - uložení kabelu (do země,
chráničky, na rošty, na TV apod.)
Montáž ukončení kabelu kabelovou koncovkou pro průřez 150 - 240 mm2
Ohebná elektroinstalační trubka KOPOFLEX pr. 91-110mm
Montáž trubek ohebných elektroinstalačních ochranných z tvrdého PE uložených
pevně, průměru do 100 mm - včetně naznačení trasy, rozměření, řezání trubek,
kladení, osazení, zajištění a upevnění
Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, páskem FeZn do 120 mm2
Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli
(FeZn) do 120 mm2 - uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce
odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování.
Neobsahuje výkop a zához kabelové kynety a chráničku
Upozorňovadla, značky Ostatní Fólie výstražná červená š34cm
(HM0673909992034)
Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení výstražné fólie z PVC
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a
urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm, v hornině třídy 3
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7493601060

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné skříně a pilíře pro
upevnění na sokl a základ pro plastové pilíře, venkovní min. IP 44, šíře 550mm,
výška 700mm, hloubka do 240mm
ON

kus

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
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7498151015

Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV,
zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů
přes 100 000 do 500 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo
stavebního objektu včetně měření, zařízení tohoto provozního souboru nebo
stavebního objektu právnickou osobou na zařízení podle požadavku ČSN, včetně
hodnocení a vyhotovení protokolu
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Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení
dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti
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