POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Oprava traťové koleje Mladějov - oprava EOV, OSV, ELM
OR HKR_ SEE HK_22_64018152_2019

pro objednávku č.:
Č.P.

KÓD POLOŽKY

POPIS POLOŽKY

MJ

SO 01-08 - d. Mladějov na Moravě, EOV - infrastruktura
1

2

7493300440

Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná souprava pro výhybku s nežlabovým pražcem J491:9300aJ491:11-300

sada

7493351022

Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) kompletní topné soupravy na jednoduchou
výhybku soustavy S49, R65 a UIC60 s poloměrem odbočení 300 m - včetně kompletního
vybavení topných tyčí, příchytek hlavic topných tyčí, pérových příchytek vlastních topných
tyčí, připojovacích šňůr, chrániček pro tyto šňůry, připojovacích rozvodných skříněk vč.
nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých
desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu

kus

3

7493351085

4

7493300880

Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) kompletní topné soupravy nastavení a
zaklimatizování vyhýbky po montáži EOV - včetně kompletního vybavení topných tyčí,
příchytek hlavic topných tyčí, pérových příchytek vlastních topných tyčí, připojovacích šňůr,
chrániček pro tyto šňůry, připojovacích rozvodných skříněk vč. nosných konstrukcí těchto
skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého
drobného spojovacího a upevňovacího materiálu, nastavení a seřízení výhybky po montáži
topných tyčí na výhybku
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Svorkovnicová skříňka MX EOV

5

7493351135

Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče svorkovnicové skříňky EOV u výhybky

kus

6

7493300900

Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Sada pro ohřev táhel - mezipražcový štěrkový
prostor

kus

7

7493301160

Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná tyč pro EOV na výhybku tvaru UIC60 a S49 2.generace J
1:9/190; J 1:9(11)/300; J 1:12/500; J 1:14/760; J 1:18,5/1.200 o l = 2870 mm, P = 900W

kus

kus

kus

8
9
10
11
12

7493351090
7493300800
7493351110
7493300780
7493300790

Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče se šroubovými příchytkami
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Čidlo teploty venkovní
Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče teplotního čidla
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Srážkové čidlo včetně držáku
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Příslušenství Závějové čidlo

kus
kus
kus
kus
kus

13

7493351115

Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče srážkového čidla včetně držáku

kus

14

7493300011-R

kus

15

7493352012

16

7493352040

17
18
19
20

7492501698-R
7492501697-R
7492501706-R
7492501696-R

21

7492554010

Rozváděč ohřevu výměn pro 6 výhybek
Montáž rozvaděče pro elektrický ohřev výhybky silového pro připojení základních
výhybkových jednotek do 8 kusů 3-f vývodů s oddělovacími transformátory - instalace
rozvaděče do terénu nebo rozvodny včetně elektrovýzbroje
Montáž rozvaděče pro elektrický ohřev výhybky řídícího software do PLC řídící jednotky do
ovladače EOV a osvětlení - 1x výhybka/1 x větev osvětlení - pro možnost chodu ovladače a
jeho oživení, neobsahuje cenu za software
Kabel silový, plastová izolace 4x10 Cu
Kabel silový, plastová izolace 4x6 Cu
Kabel silový, plastová izolace 5x16 Cu
Kabel silový, plastová izolace 4x4 Cu
Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 16 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod
omítku apod.

22

7590540288

23

7590540281

24

7590540278

25
26
27
28

Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 5e 100Mhz 1
Gbps FTP Stíněný plášť, vnitřní, drát, nehořlavý, bezhalogenní, nízkodýmavý

kus

kus
m
m
m
m
m
m

7492501712-R
7492555011-R
7492501683-R

Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 5e 100Mhz 1
Gbps UTP Nestíněný, PE venkovní, drát
Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 5e 100Mhz 1
Gbps UTP Nestíněný, PVC vnitřní, drát
Kabel silový, plastová izolace 12x1,5 Cu
Montáž kabelů vícežílových Cu 12 x 1,5 - 4 mm2
Kabel silový, plastová izolace 2x6 Cu

m
m
m

7492501920

Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J4 (4Bx4)

m

m
m

29

7492553010

30

7492751020

31

7492751022

32

7492751040

33
34
35

7492756020
7592700655
7491100012-R

36

7491151010

37

7498454010

38

7499151010

39

7499151030

40

7491200011-R

41

7491251015-R

Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 16 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod
omítku apod.
Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti
žílových do 2,5 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.
Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti
žílových do 25 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.
Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 7 - 12-ti
žílových do 4 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.
Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel
Upozorňovadla, značky Ostatní Fólie výstražná červená š34cm (HM0673909992034)
Ohebná elektroinstalační trubka KOPOFLEX pr. 40-65mm
Montáž trubek ohebných elektroinstalačních hladkých z PVC uložených volně nebo pod
omítkou průměru do 50 mm - včetně naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení,
osazení, zajištění a upevnění
Zkoušky vodičů a kabelů nn silových do 1 kV průřezu žíly do 300 mm2 - měření kabelu, vodiče
včetně vyhotovení protokolu
Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní
práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.
Dokončovací práce zkušební provoz - včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů
zařízení
Elektroinstalační lišta 20-40x20mm vkládací bílá 3m včetně krytu
Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových zaklapávacích
rozměru na konstrukci, omítku apod. včetně spojek, ohybů, rohů, bez krabic - do 25x25 mm

SO 01-08 - d. Mladějov na Moravě, EOV - Stavební část

1

210021063

Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení výstražné fólie z PVC

m

kus

kus

kus
kus
m
m
m
kus
hod
hod
kus
m

m

2

131212501

Hloubení jam pro spodní stavbu železnic ručně pro sloupky zábradlí, značky, apod. objemu do
0,5 m3 s odhozením výkopku nebo naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 3
soudržných

m3

3

460201605

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od
okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek jakýchkoli rozměrů, v hornině třídy 5

m3

4
5

174111211
58337310

Zásyp sypaninou pro spodní stavbu železnic objemu do 3 m3 se zhutněním
štěrkopísek frakce 0-4 třída B

m3
t

6

181111111

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé
plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2

7
8

181951102
58932931

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/8

m2
m3

1
2
3
4
5

012403000-R
012103000-R
013203000-R
030003001-R
045002000-R

Vytyčení inženýrských sítí
Geodetické práce
Dokumentace stavby bez rozlišení - Projektové práce
Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů přes 1 do 3 mil. Kč
Kompletační a koordinační činnost

hod
hod
hod
hod
hod

6

074002001

Rušení prací železničním provozem široká trať s počtem vlaků do 25 za směnu 8,5 hod.

hod

7

065002001-R

Stížené pracovní podmínky

hod

7498150520

Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500
000 do 1 000 000 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

kus

SO 01-08 - d. Mladějov na Moravě, EOV - VRN

SO 01-08 - d. Mladějov na Moravě, EOV - ON

1

2

7498151020

3

7498351010

4

9901000300-R

5

6

9902900100

9903100100

Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS,
transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000
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
Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o
silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do
3,5 t
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.
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km
Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i
po kolejích.
V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku.
Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.

kus

kus
km

t

kus

SO 01-10 - d. Mladějov na Moravě, úprava rozvodů nn a osvětlení - Infrastruktura
1

7493100010

2

7493100030

3

7493100050

4

7493151010

Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry sklopné výšky do 6 m, žárově zinkovaný, vč. výstroje,
stožár nesmí mít dvířka (z důvodu neoprávněného vstupu)
Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry sklopné pro přídavnou montáž rozhlasového zařízení
výšky do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje
Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry sklopné výšky od 7 do 9 m, žárově zinkovaný, vč.
Výstroje,stožár nesmí mít dvířka (z důvodu neoprávněného vstupu
Montáž osvětlovacích stožárů včetně výstroje sklopných výšky do 12 m - včetně připojovací
svorkovnice pro 2x svítidla, kabelového vedení ke svítidlům a veškerého příslušenství.
Neobsahuje základovou konstrukci a montáž svítidla

kus
kus
kus
kus

5

7493601060

6

7493651015

7
8

7495800085-R
7493600010-R

9

7494153015

10

7494001384

11

7494251010-R

12

7494271010

13
14
15

7491100015-R
7491100012-R
7491100280-R

16

7491151010

17

7491100370-R

18

7491153010

19

7491600200

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
Montáž skříní pro venkovní vedení přípojkových pojistkových plastových na sloup nebo do zdi
pro připojení kabelu do 50 mm2 s 1 sadou nebo 2 sadami jistících prvků do 160 A - včetně
elektrovýzbroje a zednického zapravení zdiva po dokončené montáži, neobsahuje vybourání
niky ve zdi
Rozváděč osvětlení do 8 vývodů s DDTS
Přípojková skříň pro vodiče do průřezu 50 mm2 (SP) 1 sada-2sady poj. spodků 00
Montáž prázdných plastových kabelových skříní min. IP 44, výšky do 800 mm, hloubky do 320
mm kompaktní pilíř š 660-1 060 mm - včetně elektrovýzbroje
Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozváděčové skříně Řadové (IP40) - oceloplechové
krytí IP40, dvoukřídlé dveře, V x Š x H 2200 x 1200 x 300
Montáž rozvaděčů skříňových oceloplechových výška do 2 250 mm hloubka do 800 mm š do
1200 mm
Demontáž rozvaděčů rozvodnice nn - včetně demontáže přívodních, vývodových kabelů, rámu
apod., včetně nakládky rozvaděče na určený prostředek
Ohebná elektroinstalační trubka KOPOFLEX pr. 111-180mm
Ohebná elektroinstalační trubka KOPOFLEX pr. 40-65mm
Pevná elektroinstalační trubka pr. 20-40mm 750N
Montáž trubek ohebných elektroinstalačních hladkých z PVC uložených volně nebo pod
omítkou průměru do 50 mm - včetně naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení,
osazení, zajištění a upevnění
Kovová elektroinstalační trubka pr. 15-25mm
Montáž trubek kovových elektroinstalačních uložených volně nebo pevně ohebných průměru
do 48 mm - včetně naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a
upevnění
Uzemnění Vnější Pásek pozink. FeZn 30x4

20

7491600010

Uzemnění Vnitřní Uzemňovací vedení na povrchu, kruhovým vodičem FeZn do D=10 mm

kus

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

21

7491652010

22
23

7491601440-R
7491654010

24

7493100660

25

7493152530

26

7493154020

27

7497351780

28

7493171012

29
30
31

7492501684-R
7492501685-R
7492501687-R

32

7492553010

33
34
35
36
37

7492501698-R
7492501710-R
7492501699-R
7492501705-R
7492501706-R

38

7492554010

39

7492751020

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
Svorka SR, SS, ST, SO, SP, SU, SZ
Montáž svorek spojovacích se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)
Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu 36 - 55 W určené pro osvětlení
venkovních prostor veřejnosti přístupných (nástupiště, přechody kolejiště) na ŽDC.
Montáž svítidla pro železnici na sklopný stožár - kompletace a montáž včetně "superlife"
světelného zdroje, elektronického předřadníku a připojení kabelu
Montáž venkovních svítidel na strop nebo stěnu zářivkových - kompletace a montáž včetně
světelného zdroje a připojovacího kabelu
Číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky
Demontáž osvětlovacích stožárů výšky přes 6 do 14 m - včetně veškeré elektrovýzbroje
(svítidla, kabely, rozvodnice)
Kabel silový, plastová izolace 3x1,5 Cu
Kabel silový, plastová izolace 3x2,5 Cu
Kabel silový, plastová izolace 3x6 Cu
Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 16 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod
omítku apod.
Kabel silový, plastová izolace 4x10 Cu
Kabel silový, plastová izolace 7x2,5 Cu
Kabel silový, plastová izolace 4x16 Cu
Kabel silový, plastová izolace 5x10 Cu
Kabel silový, plastová izolace 5x16 Cu
Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 16 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod
omítku apod.
Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti
žílových do 2,5 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.
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40

7492751022

41
42

7492753010
7491200011-R

43

7491251015-R

44

7491471010

45
46

7492756020
7592700655

47

7498454010

48

7491204041-R

49

7492103850

50

7496700370

51

7496700420

52
53
54

7593320930
7494010371-R
7491254010-R

55

7590525677

56

7595605175

57

7595605155

Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti
žílových do 25 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.
Montáž ukončení kabelu kabelovou koncovkou pro průřez 10-35 mm2
Elektroinstalační lišta 20-40x20mm vkládací bílá 3m včetně krytu
Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových zaklapávacích
rozměru na konstrukci, omítku apod. včetně spojek, ohybů, rohů, bez krabic - do 25x25 mm
Demontáže elektroinstalace stávajících roštů nebo žlabů včetně kabelů, výložníků a stojin včetně kabelových vedení umístěných na roštu
Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel
Upozorňovadla, značky Ostatní Fólie výstražná červená š34cm (HM0673909992034)
Zkoušky vodičů a kabelů nn silových do 1 kV průřezu žíly do 300 mm2 - měření kabelu, vodiče
včetně vyhotovení protokolu
Zásuvka jednonásobná IP44 3-pól. na/do stěny, příp. DIN lištu
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka RJ45 8p8c Cat.5e
UTP SOLARIX
DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Ethernet sériová
linka,ethernet optika, sériová linka optika, převodníky mezi sériovými linkami RS-232,422,485
Převodník ETHERNET/RS 232, RS422, RS485
DŘT, SKŘ, Elektrodispečink, DDTS DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Ethernet sériová
linka,ethernet optika, sériová linka optika, převodníky mezi sériovými linkami RS-232,422,485
GSM komunikační modem využívající speciální VPN.(např. UR5i v2B RS485 SE set)
Prvky OPC1 - přepěťová ochrana komunikační linky
DIN lišta
Montáž zásuvek instalačních 3-pól. na/do stěny, příp. DIN lištu
Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými
svorkovnicemi instalace modulu MINI-Jack nestíněný do cat. 5E
Montáž routeru (směrovače), switche (přepínače) a huby (rozbočovače) instalace a
konfigurace routeru upevněného rozšířená
Montáž modemu, převodníku, repeatru instalace a konfigurace modemu
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58

7494754020

59

7494756034-R

60

9901000300-R

61

HZS2222

62

7496754030

63

7496756047

64

7496756035

65

7496756075

66

7499151010

67

7499151030

Montáž svodičů přepětí pro sítě nn - typ 3 (třída D) modulární pro sdělovací vedení 2 páry
nebo duplexní linka (RS232, RS422, RS485, Ethernet apod.) - do rozvaděče nebo skříně
Montáž DIN lišty
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do
3,5 t
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný
Elektrodispečink SKŘ-DŘT úprava nebo rozšíření SW pro zobrazování a výpis hlášek z
technologie DŘT, SKŘ a DDTS na elektrodispečinku - úprava nebo rozšíření SW pro zobrazování
a výpis hlášek z technologie DŘT, SKŘ a DDTS na elektrodispečinku
Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění aplikace integračního koncentrátoru pro datový
objekt
Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC aplikačního systému pro integrační koncentrátor s
operačním systémem Linux - instalace, parametrizace
Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění/úprava aplikace integračního serveru
Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní
práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.
Dokončovací práce zkušební provoz - včetně prokázání technických a kvalitativních parametrů
zařízení

SO 01-10 - d. Mladějov na Moravě, úprava rozvodů nn a osvětlení - Stavební část
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210021063

Ostatní elektromontážní doplňkové práce osazení výstražné fólie z PVC

m

113107225

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot
na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm

m2

3

131212501

4

58932931

5

452321121

Hloubení jam pro spodní stavbu železnic ručně pro sloupky zábradlí, značky, apod. objemu do
0,5 m3 s odhozením výkopku nebo naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 3
soudržných
beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/8
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod
potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10

m3
m3
m3

6

564861111

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

m2

7

596211120

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se
smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2

m2

8

HZS1292

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník

hod

1
2
3
4
5

012403000-R
012103000-R
013203000-R
030003001-R
045002000-R

Vytyčení inženýrských sítí
Geodetické práce
Dokumentace stavby bez rozlišení - Projektové práce
Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů přes 1 do 3 mil. Kč
Kompletační a koordinační činnost

hod
hod
hod
hod
hod

6

074002001

Rušení prací železničním provozem široká trať s počtem vlaků do 25 za směnu 8,5 hod.

hod

7

065002001-R

Stížené pracovní podmínky

hod

SO 01-10 - d. Mladějov na Moravě, úprava rozvodů nn a osvětlení - VRN

SO 01-10 - d. Mladějov na Moravě, úprava rozvodů nn a osvětlení - ON

1

7498150520

2

7498150525

2

Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500
000 do 1 000 000 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
Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1
000 000 Kč

kus

kus

7498151020

Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS,
transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000
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

kus

7498151025

Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS,
transformoven, EPZ příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč

kus

3

7498351010

4

9901000300-R

5

9902900100

6

9903100100

7

7498154010-R

8

9902900100

9

9909000100
Celkem

Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - vyhotovení dokladu o
silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do
3,5 t
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.
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km
Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i
po kolejích.
V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku.
Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.
Měření intenzity osvětlení venkovních železničních prostranství
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.
Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou započteny
náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.
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