
Ta ulka soupisu pra í - Výkaz výměr

Název položky
MJ Výměra

Jednotková cena 
dodávka+montáž Cena celkem

Projednání se správci pozemků, zajištění povolení vstupu kpl 40000

Projednání se správci sítí kpl 25000

Projednání DIO, DIR kpl 35000

Dopravní značení, nasazení, pronájem kpl 48600

Zajištění výkopového povolení kpl 24000

Zajištění záborů, oplocení kpl 26800

ezání asfaltu m 9600

Odstranění vozovky, podkladních vrstev m2 152000

Odstranání izolace uklidńovcí jímky ( UJ ) kpl 25000

Odkrytí je ábem tlakové části UJ - bet. pref. díl kpl 14250

Zajištění potrubí stáv. kanalizace kpl 20000

Demontáž spodního p ipojrní - noc kpl 18600

Demontáž výtoku, vč. p írub.uzávěru výtlaku v UJ kpl 15911

Inspekce kamerou stávajícího potrubí m 19000

Demontáž stávajícího potrubí výtlaku m 902000

Inspekce vrtu kamerou m 19000

potr. výtlaku  ocel. nerez. sva . AISI304/1.430 DN100 (ve vrtu+z komory vrtu do ČS) m 2004660

Propojení na stávající potrubí za komorou vrtu kpl 14000

Ruční šoupě DN 100, PN16 vč.p írub ks 11500

kulový uzávěr DN 25, PN16 vč. šroubení ks 250

Tlaková ucpávka z komory vrtu do ČS kpl 14600

p írub.uzávěr výtlaku v UJ - nový výtok v UJ kpl 2418

obnovení skladby dna uklid.jímky kpl 2850

Nosné konstrukce vč.distančních prvků kpl 8500

Spojovací a těsnící materiál kg 7500

Zemnění kovových částí kpl 4500

Inspekce kamerou uložení nového potrubí + záznam m 19000

Oprava zkorodovaného potrubí výtlaku ve vrtu v  km 11,868 2.TK mezistaničního traťového úseku RD – SN s vyústěním do uklid. jímky v 
ul. U Dívčích hradů



Zakrytí je ábem tlakové části UJ - bet. pref. díl vč.těsnění kpl 14000

Uvedení asfalt.vozovky do původního stavu vč. obnovení podklad.vrstev m2 186000

Odstranění záborů, oplocení kpl 8500

Za ízení staveniště % 87128,475

Doprava, p esuny hmot kpl 70000

Likvidace suti, odpadu kpl 6500

Uložení suti , asfaltu na skládce kpl 6500,525

Tlaková zkouška výtlačného potrubí m 7396

Vlaková souprava (MUV) - motorová část ks 55140

Vlaková souprava (plošina) - tažená část ks 14296

3940000Celkem bez DPH


