
Název díla: Oprava silnoproudých zařízení v žst. Bohumín, Ostrava-Kunčice Datum: 21.06.2019

Objekt: 02 - Oprava rozvaděče nn Ostrava Kunčice

Soupis méněpráce: Zrušení  elektropřípojky na kabelovou skříň KS11 (garáž MUV) - DEMOLICE

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

[CZK]

2 K 132202601 Hloubení rýh š do 600 mm vedle kolejí ručně do 2 m3 v hornině tř. 3 m3 0,00
VV 105-13*0,35*0,8

3 K 174102101 Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí m3 0,00
PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 

těchto vykopávkách

VV 105-13*0,35*0,8 0,000

1 M 7491100200 Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX  63 rudá m 0,00

PP Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX  63 rudá

2 K 7491101040 Montáž trubek ohebných elektroinstalačních ochranných z tvrdého PE uložených pevně, průměru do 100 mm m 0,00

9 K 7492652012 Montáž kabelů 4- a 5-žílových Al do 50 mm2 m 0,00
12 M 7492600220 Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žílový, plastová izolace 1-AYKY 4x50 m 0,00

PP Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žílový, plastová izolace 1-AYKY 4x50

17 K 7492751024 Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 70 mm2 kus 0,00

PP
Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 70 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování 

pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.

24 M 7492103290 Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 50 AL smršťovací kus 0,00

PP Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 50 AL smršťovací

CELKEM méněpráce 84 329,76

Za zhotovitele:
Elektrizace železnic Praha a.s.

Za objednatele:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

SOD 1937572,87 100 %
MP 84329,76 4,35 %
změna 1853243,11
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