
SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Libuň Datum: 1. 9. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK Projektant:  

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2019" Zpracovatel:

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

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Ostatní 0,00
1 K 1320010011-R Ochrana štěrkového lože kolejí při souběžné trase s kolejemi m 325,000 0,00
2 K 1320010041-R Zához osazené kabelové trasy ručně včetně hutnění m 325,000 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00
3 K 1320010001-R Výkop a odkop zeminy ke stávajícím kabelům ručně, zabezpečení výkopu m 325,000 0,00
4 K 1320010021-R Opětovné zřízení kabelového lože z prosáté zeminy ve stávající kabelové trase m 325,000 0,00
5 K 1320010031-R Pokládka výstražné folie ve stávající kabelové trase m 325,000 0,00
6 K 1320010051-R Povrchová úprava po záhozu ve stávající kabelové trase m 325,000 0,00
7 M 7590520995 Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D m 300,000 0,00
8 M 7590521015 Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. Vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D m 25,000 0,00

9 M 7590540800 Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem 
smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-300/EY kus 4,000 0,00

10 K 7492756030 Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů ( měření, sonda ) - v obvodu žel. stanice 
nebo na na trati včetně provedení sondy kus 2,000 0,00

11 K 7590525230

Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, 
TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání 
a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných 
prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu

m 300,000 0,00

12 K 7590525231

Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, 
TCEKPFLEZE do 16 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, 
odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a 
závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu

m 25,000 0,00

13 K 7590525413
Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 24 žil - 
přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního 
stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení žil, svaření spojky, uvolnění kabelu, uložení spojky v jámě

kus 4,000 0,00

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2019

SO_06 - Oprava kabelizace

PS_01 - Zab. zař v rámci RD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 7590555102

Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 3 P 1,0 - odstranění pláště na 
jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a 
konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a 
štítku kabelové formy

kus 1,000 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Libuň Datum: 1. 9. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK Projektant:  

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2019" Zpracovatel:

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

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST Ostatní 0,00

1 K 7590525710
Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 3p - 
odstranění pláště kabelu, odizolování konců vodičů, vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, 
přezkoušení izolačního stavu kabelových žil

kus 2,000 0,00 Sborník UOŽI 01 
2019

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2019

SO_06 - Oprava kabelizace

PS_02 - Zab.zař. mimo rámec RD
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SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Libuň Datum: 1. 9. 2019

Zadavatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství HK Projektant:  

Zhotovitel: Společnost: "Opravy Hradec Králové rok 2019" Zpracovatel:

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

Náklady soupisu celkem 0,00

D OST Ostatní 0,00

1 K 9901001000

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 250 km 
Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo 
dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení a poplatku 
za použití dopravní cesty. 
Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení.
Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.
V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede 
jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkově ujeté trasy.
 Měrnou jednotkou je kus stroje.

kus 4,000 0,00

P Poznámka k položce:
Ústí nad Labem a zpět 282 km - 50 km=232 km

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2019

SO_06 - Oprava kabelizace

PS_100 - VON v rámci RD
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 398764

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bfb759c2-ba21-4b7c-a166-b8626f81fa16

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.09.2019 13:31:02
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