
Specifikace 1

ON Příbram a.s.

Areál č.1 A1 447 607,00 Kč
Areál č.2 A2 137 981,00 Kč
elektrické přenosné spotřebiče a zdravotní technika A3 228 480,00 Kč
hodinová sazba elektromontáží A4 37 500,00 Kč

Cena celkem bez DPH 21% 851 568,00 Kč

měrné jednotky cena měrné jednotky celková
druh počet 1 fáz. vývodů Kč/¨1 fáz. vývod cena

A1/Areál č.1   budovy -oddělení 

elektrické  zařízení
1 budova ředitelství včetně MaR ks
2 budova staré vrátnice ks
3 budova dětského oddělení ambulance ks
4 budova onkologie -kanceláře ks
5 budova knihovny a truhlárny ks
6 budova patologie ks
7 budova interní JIP ks
8 budova stravovací pavilón včetně připojených strojů ks
9 budova MTZ ks

10 budova výpočetní techniky ks
11 budova garáží ks
12 budova skladů plynů kyslíkova stanice ks
13 tlakový zásobník plynu ks
14 budova nahradního zdroje č.1 ks
15 budova elektro dílny a rozvodny č.1 ks
16 budova myčky automobilů ks
17 budova  F transfůzní stanice včetně MaR ks
18 sklad 1000 ks
19 budova vyměníková stanice- sklady,dílny ks
20 budova infekčního pavilonu ks
21 MaR budovy infekčního pavilonu ks
22 vnitřní kabelové rozvody rozvody NN 0.4kVprovedené z rozvoden ks
23 budova mazutové kotelny ks
24 budova výměníkové stanice ks
25 budova rozvodny a náhradní zdroj č.2 spodní objekt ks
26 budova monoblok GPO D4 ks



Specifikace 2
27 bodova monoblok D2 ks
28 budova monoblok D3 ks
29 budova monoblok C včetně MaR ks
30 budova monoblok D1 ks
31 budova J ks
32 kabelové rozvody budovy monoblok  D páteřní rozvody ks
33 veřejné osvětlení  lampy v areálu ks
35 budova magnetické rezonance včetně MAR ks
36 budova plynové kotelny ks
37 budova čov ks

38

revize VN části 3 trafostanic VN částí (6 transformátorů), vč. revize 
VN části pole rozvodny kobky (17 ks), vč. uzemnění části VN a 
kabelových rozvodů ks

39 angio oddělení ks

Hromosvodové zařízení počet svodů cena za 1 svod cena celkem
1 budova knihovny budova A ks
2 budova magnetické rezonance ks
3 budova onkologie ks
4 budova ředitelství ks
5 budova J ks
6 budova trafostanice horní ks
7 budova MTZ ks
8 budova výpočetní techniky ks
9 budova NZ č.1 ks

10 budova garáží ks
11 budova kyslíkové stanice ks
12 sklad 1000 výměnníková stanice ks
13 monoblok budov ks
14 budova stravovací pavilón ks
15 budova infekčního pavilonu ks
16 budova trafostanice dolní ks
17 budova plynové kotelny ks
18 budova mazutové kotelny ks
19 komín kotelny ks
20 budova F transfůzní stanice ks
21 veřejné osvětlení -měření uzemnění lamp osvětlení ks



Specifikace 3

měrné jednotky cena měrné jednotky celková
druh počet 1 fáz. vývodů Kč/¨1 fáz. vývod cena

A2/Areál č.2 budova - oddělení
elektrické  zařízení

1 budova ředitelství ks
2 budova  vrátnice ks
3 budova dílen ks
4 budova kyslíkové stanice ks
5 budova TS NZ rozvodna ks
6 budova H ks
7 budova C ks
8 budova stravovací pavilón prádelna,sklady ks
9 budova ubytovny G ks

10 budova dílen a skladů ks
11 budova garáží starých ks
12 budova garáží nových ks
13 tlakový zásobník ks
14 budova E ks
15 budova rehabilitace D ks
16 budova B ks
17 budova skladů ks
18 kabelové rozvody ks
19 veřejné osvětlení ks

hromosvodové zařízení počet svodů cena za 1 svod cena celkem
1 budova ředitelství ks
2 budova  vrátnice ks
3 budova dílen ks
4 budova kyslíkové stanice ks
5 budova TS NZ rozvodna ks
6 budova H ks
7 budova C ks
8 budova stravovací pavilón prádelna ks
9 budova ubytovny G ks

10 budova dílen a skladů ks
11 budova garáží starých ks
12 budova garáží nových ks
13 tlakový zásobník ks



Specifikace 4
14 budova E ks
15 budova rehabilitace D ks
16 budova B ks
17 budova starého skladu ks
18 měření uzemnění sloupů lamp veřejného osvětlení ks

A3/revize elektrických spotřebičů zdravotnické techniky a přenosných spotřebičů

elektrické  zařízení celkový počet cena za 1ks cena celkem
1 přenosné elektrické spotřebiče ks
2 elektrické spotřebiče zdravotní techniky ks

A4/ Odstraňování závad v elektroinstalaci  koordinace s objednavatelem
celkem hodin jednotková cena /hod cena celkem

1 hodinová sazba při odstraňování závad koordinace s objednavatelemhod 0,00 Kč



1

ON Příbram a.s. revize elektrického zařízení ,hromosvodů 0
0

REKAPITULACE
Revize elektrického zařízení a hromosvodů

Budova 
areál A1 elektrozařízení budov  a hromosvodů A1 447 607,00 Kč
areál A2 elektrozařízení budov  a  hromosvodů A2 137 981,00 Kč
revize elektrických přenosných spotřebičů a zdravotní techniky A3 228 480,00 Kč
hodinová sazba montážních prací  při odstraňování závad- A4 37 500,00 Kč
koordinace s objednavatelem

Cena celkem  bez DPH 21% 851 568,00 Kč
DPH 21% 178 829,28 Kč
Cena celkem  s DPH 21% 1 030 397,28 Kč
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