Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2022-2023 - OBLAST č. 1
Popis položky

Číslo položky

MJ

Množství

Děčín hlavní nádraží - Oprava výhybky č. 10 ab - vícenáklady na přerušení prací
z 04/2022
5911383020

Demontáž hákového závěru výhybky křižovatkové celé soustavy S49

kus

5,000

5911385020

Montáž hákového závěru výhybky křižovatkové celé soustavy S49

kus

5,000

5911309020

Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou
započteny náklady na demontáž závěru a naložení na dopravní prostředek.

kus

5,000

5911311020

Montáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49

kus

5,000

5905035010

Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady
na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek,
přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém
profilu je v ceně započteno případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na
podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.

m3

80,000

9902200400

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o
nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot
atd.) do 40 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.

t

5,000

přeprava drobného materiálu

9903200100

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km

ks

1,000

031101001

Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků,
včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při
velikosti nákladů do 1 mil. Kč

%

0,000

CELKEM nad rámec objednávky

Cena za
jednotku Kč/MJ

Cena celkem Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
Doložka číslo: 2840316
Původní datový formát: application/pdf
UUID původní komponenty: 788239fa-c44a-47cf-b32a-7c98173e1a63
Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:
Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jana LOUKOTOVÁ)
Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace
Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.07.2022 08:23:00

