
Stanice metra Boříslavka

Č.p. Kód Popis konstrukcí a prací m.j. počet m.j. cena m.j.
cena 

CELKEM

Systém detekce neoprávněného vstupu do tunelu
1. Infra přisvícení pro kamery ks 2

2. Přeložení detekčního systému ks 2

3. Konzole pro detekční kamery s infrapřísvity (speciální zámečnická konstrukce) ks 2

4. Konzole pro kameru s infrapřísvitem do kruhového tunelu (speciální zámečnická konstrukce) ks 2

5. Kabel PiMF cat7 S-FTP 600MHz (Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, 
včetně ukončení, kabelových štítků, apod. )

m

400

6. Kabel CHKE-R-M 3Jx2,5 (Dodávka, manipulace a montáž kabelu, včetně dodávky drobného instalačního materiálu, včetně 
ukončení, kabelových štítků, apod. )

m

400

7. Demontáž stávajících kabelů m 400

8. Profilová lišta vč. uchycení (např. Bettermann, NIEDAX) (Dodávka, manipulace a montáž, včetně kotvícího materiálu, 
izolačních podložek, apod) m 30

9. Kabelové vedení na dvojháčcích s násuvnými vložkami m 60

10. Měření kabelu S-FTP vč. protokolu ks 8

11. Požární ucpávka do 1dm3 ks 7

12. Uvolnění stávajících prostupů ks 7

13. Stavební přípomoce - průrazy, vrtání, případné stavební začištění atd. kpl 1

14. Úprava stáv. SW a  nadstavb.grafiky-detekce hod 20

15. Komplexní zkoušky hod 8

16. Doplnění redundantního napájení detekčního serveru kpl. 1

17. Projekt DPS kpl. 1

CELKEM 531 366 Kč

Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. 

Veškeré zařízení musí být 100% kompatibilní se stávajícím zařízením ve stanici metra Bořislavka.
Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení 
bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.  

Stavba: Úprava systému detekce neoprávněného vstupu do tunelu
DSP + DPS

Část



POZNÁMKA :
Na základě místního šetření a projednání na Metroprojektu Praha , jako odborná firma doplňujeme, oproti vydanému výkazu výměr od projektanta, výkaz výměr o položku 
" Parametrizace videodetekčního místa v počtu M.J. 2 ks". Tato položka je podle odborné zanlosti nutná ke zprovoznění a funkčnosti díla.

17. Parametrizace videodetekčního místa ks 2

Celkem s doplněnou položkou 868 866 Kč

Celkem 868 866 Kč


