
Příloha č. 2

                                     Sledované období - rok: 2019

                                     Název stavby:
                                Název fakturačního celku:

Měrná Celkový Cena za Celková cena

jedn. počet jednotek jedn. dle SOD bez DPH

dle SOD Kč Kč

13 5910020030

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 

sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 

směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž 

upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců 

a demontáž styku.

kus 70,000

22 5914130020

Montáž nástupiště úrovňového hrana Tischer. Poznámka: 1. V cenách 

jsou započteny náklady na úpravu terénu, montáž a zásyp podle 

vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 

materiálu.

m 120,000

24 5964147020 Nástupištní díly tvárnice Tischer B kus 120,000

25 5964147015 Nástupištní díly podložka pod tvárnici Tischer kus 120,000

6 5910020130

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 

sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 

vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 

směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž 

upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách 

nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců 

a demontáž styku.

kus 10,000

13 679 800,00

-271 366,60

0,00

SO - 02 - Výměna ynečištěného kol. lože

Vícepráce celkem

Cena dle SOD

Celkem: 271 366,60 0,00

Méněpráce celkem

SO - '01 - Oprava žel. svršku Nová Ves pod Pleší

SOUPIS POLOŽEK S VYČÍSLENÍM MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ

Vícepráce 

cena

Oprava traťového úseku Čisovice - Malá Hraštice

Fakturované položky Méněpráce

množství cena

p
o

l.
č.

Kód položky Popis položky množství



13 408 433,40Nová cena včetně dodatku
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