
Rámcová smlouva   "Výměna,navařování a údržba ocel.součástí výhybek v obvodu ST Brno" 

č. Kód položky Zkrácený popis položky , umístění v km mj. množství cena / MJ Cena celkem

1 5910090050
Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 

1:9) hloubky do 10 mm. 
kus 300 200,00

2 5910090060
Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 

1:9) hloubky přes 10 do 20 mm. 
kus 235 200,00

3 5910090070
Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 

1:9) hloubky přes 20 do 35 mm. 
kus 155 700,00

4 5910090110
Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 

až 1:14) hloubky do 10 mm.
kus 205 200,00

5 5910090120
Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 

až 1:14) hloubky přes 10 do 20 mm. 
kus 107 400,00

6 5910090130
Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 

až 1:14) hloubky přes 20 do 35 mm.
kus 18 400,00

7 5910090520
Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 

opotřebení přes 4 do 10 mm. 
kus 92 500,00

8 5910090530
Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 

opotřebení přes 10 mm. 
kus 76 800,00

9 5910090560
Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 

opotřebení přes 4 do 10 mm. 
kus 238 800,00

10 5910090570
Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 

opotřebení přes 10 mm. 
kus 186 300,00

11 5910090620
Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:18,5 

opotřebení přes 4 do 10 mm. 
kus 42 800,00

12 5910090630
Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:18,5 

opotřebení přes 10 mm. 
kus 44 000,00

13 5910095010 Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení do 10 mm. kus 217 200,00

14 5910095020 Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení přes 10 do 20 mm. kus 78 400,00

15 9901000700
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o 

nosnosti do 3,5 t do 100 km  
t 400,00

16

1 999 300,00 

dle požadavků  -  na základě kontrol a čtvrtlet.prohlídek výhybek

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

  SOUPIS prací

termín plnění:  září,říjen 2019                                                                           CES objednatele:  E639-S-1559/2016 

upřesňující podmínky akce 
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