
poř.č. č. položky popis položky m.j. Množství Kč/m.j. Kč celkem

297 882,6 Kč
1 5907050120 Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 kus 40,00 119,52 4 780,8 Kč

5907020045 Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u" m 400,00 194,48 77 792,0 Kč

5908055010 Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformovaného šroubu kus 20,00 196,00 3 920,0 Kč

5908052010 Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice kus 20,00 87,58 1 751,6 Kč

5908053250 Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný kus 50,00 37,60 1 880,0 Kč

5910020130
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. 
S49

svar 20,00 6 497,81 129 956,2 Kč

5908010230 Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 2 otvory tv. S49 styk 2,00 1 220,00 2 440,0 Kč

5910035130
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu ve 
výhybce tv. S49 svar 2,00 2 829,25 5 658,5 Kč

5910040230
Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s 
osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u" m 400,00 52,15 20 860,0 Kč

5909010030 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových kus 40,00 651,90 26 076,0 Kč

5905105010 Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji m3 1,50 557,37 836,1 Kč

9902900200 Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot t 20,00 795,97 15 919,4 Kč

9901000300

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, 
montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 30 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V 
cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku.

kus 4,00 517,00 2 068,0 Kč

9901000500

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, 
montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 60 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V 
cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku.

kus 4,00 986,00 3 944,0 Kč

Celkem 297 882,56 Kč
CELKEM 297 882,56 Kč

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Zadávací protokol č. 606

Oprava defektoskopických vad kolejnic v žst. Malešice  kol. č. 3 km 4,560 - 4,760

Malešice kol.č.3 km 4,760 - 4,560 : dělení kolejnic kyslíkem,výměna  kolejnic,  zhotovení svarů termitem, oprava rozdělení pražců, oprava směru koleje, 
výměna upevňovadel, podbíjení pražců, doplnění KL,  nakládka, materiál, dopravy a přepravy.
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