
POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR 

pro objednávku č.: OR HKR_ SEE HK_26_64018152_2019
Č.P. KÓD POLOŽKY POPIS POLOŽKY MJ

1 7496100350 R110kV Spojovací vedení 110 kV Přeponka svislá z lana AlFe 350 mm2, výška do 8 m  bez 
izolátorovového řetězce, včetně svorek-armatur kus

2 7496156550 Montáž spojovacího vedení 110 kV přeponek včetně svorek, armatur z lana AlFe 350 mm2, výška do 8 m 
bez izolátorového řetězce - včetně uvedení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů kus

3 7496100240 R110kV Armatury pro rozvodny 110kV Svorky odbočovací kus

4 7496156016 Montáž armatur pro rozvodny 110 kV svorek odbočovacích - včetně uvedení do provozu včetně 
předepsaných zkoušek a atestů kus

5 7496100400 R110kV Spojovací vedení 110 kV Izolátorový závěs jednoduchý včetně svorek-armatur kus

6 7496155030 Montáž izolátorů 110 kV izolátorových závěsů jednoduchých - včetně uvedení do provozu včetně 
předepsaných zkoušek a atestů kus

7 9901000300-R Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t km

8 9903100100

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

9 9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na 
uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. t

10 HZS2222 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních instalací elektrikář odborný hod

11 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

Oprava TNS Dobšice - výměna izolátorů a převěsů



12 7498150525 Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč kus

Celkem bez DPH
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