
POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR 

pro objednávku č.: OR HKR_ SEE HK_27_64018152_2019
Č.P. KÓD POLOŽKY POPIS POLOŽKY MJ

1 7498256030 Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - ostatní zkoušky vn vypínače do 35 kV seřízení a uvedení do 
provozu - včetně vystavení protokolu kus

2 7498256096-R Servisní revize rychlovypínače DC N-Rapid, 3kV kus
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: "Poznámka k položce: - kontrola kontaktního systému - seřízení předstihu opalovacích kontaktů a nastavení kontaktního tlaku - 
kontrola a měření izolačního stavu zhášecího systému - provedení vyčištění útrob rychlovypínače - promazání mechanismu a mazacích míst - vizuální 
kontrola - kontrola ovládacích spouští"

3

7496451040

Montáž stejnosměrných rozvaděčů 3 kV DC, bez skříně Un 3000 V DC, In 4000 A doplnění přídavného 
vyfukování do stejnosměrného rychlovypínače - včetně prohlídky zařízení, účasti odpovědného 
pracovníka dodavatele při montáži, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů, 
vystavení výchozí revizní zprávy, typu N-RAPID 3 kV včetně provedení zkoušek a dodání atestů

kus

4 7494551024 Montáž vačkových silových spínačů - vypínačů třípólových nebo čtyřpólových do 160 A - vypínač 0-1 kus

5 7494559010 Montáž relé modulárního kus

6 7494756016 Montáž svornic řadových nn včetně upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče do 16 mm2 - do rozvaděče nebo 
skříně kus

7 7494351022 Montáž jističů (do 10 kA) dvoupólových nebo 1+N pólových přes 20 do 63 A kus
8 7494004484-R Vačkový silový spínač  - jednopólový - do 25 A - vypínač 0-1 kus

9 7494004406 Modulární přístroje Spínací přístroje Časová relé Un AC 24 - 230 V, DC 24 - 220 V, 3x přepínací kontakt 8 
A, počet funkcí 18 kus

10 7494010366-R Svorka 2,5-4 A řadová kus
11 7492500012-R Vodič jednožílový Cu, plastová izolace 4 (CY,CYA) m
12 7494003129-R Jistič 2-pólový - In do 32 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, Icn 10 kA kus

13 7499151010 Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v 
rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. hod

14 9901000300-R Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t km

 Oprava rychlovypínače N-Rapid a rozváděče 3kV DC na SpS Pardubice.



Celkem bez DPH
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