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Oprava výměníkové stanice Vltavská

Celková rekapitulace nák|adů v KČ

Část Druh nákladů Náklad v KČ

E.1.2 Stavební objekty a technické vybaveni
E.1.2.2 Vytápěni 491 328,00
E.1,2.3 Elektro 58 106,00
E.1,2.4 ASDŘ-T 298 606,00

Objekty celkem 848 040,00

vedlejší a ostatní náklady
Zařízeni staveniště 12 720,60
projektové práce 75 000,00
Vedlejší a ostatní náklady celkem 87 720,60

Cena stavby bez DPH v Kč 935 760,60

Při vyplňování soupisu prací je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

l) Při zpracováni nabídky je nutné využit všech části (dílů) p'ojeklu pro výběr zhotovitele, tj. technické zprávy, seznamu
pozic, všech výkresů, tabulek a specifikaci materiálů.
2) Součásti nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž,
včetně přesunu hmot, lešení, pomocné konstrukce, zvedací mechanismy, povinné zkoušky, vzorky, atesty. apod. (pokud
není uvedeno zvlášť)-
3) Součásti cen položek je i zřízení uzemněni jednotlivých zařízeni, potrubí, armatur, apod. Pokud není vykázáno zvlášť'.

4) Součásti nabídkové ceny musí být i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní zkoušky, včetně zkušebního provozu a
zaregulování, včetně nákladů na spotřebu energii, kompletační a koordinační činnost, pojištěni stavby, provozní řády,
včetně zásahové dokumentace, návodů na obsluhu, potvrzení o shodě, apod. Pokud nejsou v PS nebo SO vykázány tyto
náklady ve zvláštni položce, musejí být rozpuštěny do nabídkových cen ostatních položek a nebudou zvlášť' hrazeny.

5) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a
montáže.
6) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejiciho doplňkového, podružného a
montážního materiálu, tak, aby celé zařízeni bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (např.
hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, návlečky, popisky, štítky, apod)
7) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady
vyplývajicí z jejich dodrženi jsou součásti jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.
8) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 134/2016 Sb, §89,
odst. (6). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard technických parametrů a
vzhledu a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady a koordinaci se všemi navazujicimi profesemi.

V Praze dne O 7 -06- 2018
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SOUPIS PRACÍ
Stavb3: Opmv3 výmónikovc stanico Vltjvská
Objekt Vytápčnl
část E.1.2.2

Objednatel: DODr;)vn| pocnik hl. m. Prahy. SOkolovská 217/42, Praha 9, 19022

Zhotovitel:
Datum: 15.122017

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena Cena celkem výpočet, komentář, odkaz m část dokumen:ace
celkem jednotková

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

µ;j 5
""--~~

"\ 6

7

8

9

10

11

Celkem
1 Potrubní ŕDzvoďY

01-001 ocelové sv3řované potrubí DN50 včetně ohybů a montáže, vC. m
konstmkci

01-002 ocelové závitové potrubí DN65 včetně ohybů a montáZe, vC m
konstrukci

2 Armatury
01-003 veškeré armatury jsou specdikované v dčxlávce KPS (komplaktni kpl

předáv3ci stanice)
01-QQ4 Montáž 3rmatur dodaných mimo prvky os3zěňé v KPS kp!

3 Zaňzeni
01-005 Kompaktní výměníková smiee 350 kW, n3př. KPS MAXI S - prim ks

nebo rovnocenné - specdikace vC vystrojeni :j armatur je uvedena rig
samostatném listu

01-006 Měřič tepla DN25, PN25, přírubový. vC. jímek a teplotních ädel, ks
zásuvného komunikačního modulu pro vyhodnocováni
čtvrthodtnového maxima: |nsta|3ce n:j přivOdni potrubí, teplotní
odolmst do 150"C

4 Izolace a povrchová úprava potrubí
01-007 Tepelné izolace occbvóho pohubl ň?) bázi minerálni vlny s vrchní m

kaširovmou Al folii DN50 (tl.40mm)
01-008 TepclnC izolace ocelového potrubí na bázi minerálni vlny s vrchní m

kašírovanou AJ folii DN65 (tl.40mm)
01-009 Nméry syntetickc p<jtmbi ant|kofozni+zakladni do DN65 m

5 Ostatní
01-010 pmtipoZámi prostup potrubí DN50 vC. tepelné izolace sčnou/stropem kpl

(úpmm stávajiciho pmstupu}
01-011 Úpŕ3v3 stávajici jímky - vyčištěni, osazeni podl3hové kpl

vpusti s odbočkou, vodorovným odtokem a zápachovou uzávěrkou
DN50 (bude ověřeno po vyčištčni jímky). dobetonováni, nátěr shodný
se stámjicícm podkhovým nátěrem

6 Práce
01-012 tlaková zkouška kpl
01-013 proplach pcdrubi a zařízeni kpt
01-014 lopná zkouška hod
01-015 vypuštěni čáSh otopné soustavy (sekundám) kpl

491 328,00

55 000,00

10 080.00

0.00

2 800,00

265 000,00 pozice 1

30 000.CO pozice 13

10 700.00

2 784.00

1 624.00

10 000.00

9 500,00

12
13
14
15

5 000,00
3 000,00

26 640.00
600.00
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P.Č. Kód položky POpis MJ Množství Cena
cefkem jednotková Cena celkem VypoCct. komentář, odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

16
17

18

19

20|

21 '

22

01-016 vypuštěni pnmámiho pohubl (kondenzátu) kpt
01-017 napuštěni pnmáru ičásh sekundám upmenou vodou z pnmámiho kpl

rozvodu PT as.
01018 demontáž sláväjKiho výměníkového bloku pára/voda 600 kW vc. kpl

armatur (i na pňpojc'vacim potrubí) a konstrukci
01-019 demontáž pottUN páry DN8C vC. tepelné aotace, oplechovaní a m

nosných konstrukci. vC. odvozu a recyklace
01-020 demontáZ potrubí kondenzátu DN32 vC. tepeinc tzokjce, oplechováni :j m

nosných konstrukcl, vC. odvozu a recykla¢e
01-021 demontáž potrubí kondenzátu DN15 vC. tepelné izolace, oplechováni a m

nosných konstrukcí, vC. odvozu a recyklace
01-022 oprava stěn a podlahy, výmäb3 kpl

600,00
8 600.00

10 000.00

15 600,00

14 300,00

3 500,00

6 000,00

Součásújednotkových cen položek musí být: .
- dodávku a montáž včetně pomocného lcšcnl pokud není uvcdcno jcdnotlivč.
- vnitrostavcništnl přesun hmot, odvoz a poplatek za likvidaci vybouraného a demontovaného materiálu.
- pňplatky na pňpadné zúžené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť

. fláCe á LcmedmrmmmrmmT<i|ôvou a Konšri Ukcni
charakteristiku prací a dodávek.

GO

-=
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SOUPIS PRACÍ
Oprava výmónfkovô stanice VMvská

objekt: Eloktno
část E.12.3
Objednatel: Dopmvni podnik hl. m. Prjhy, 3S., Sokolovská 2:7/42, praha 9, 19022

Zhotovitel:
Dalům: 15.12.2017

P Č. Kód položky Popis MJ MnoŽství Čěň3 Cena celkem výpočet. komenlář. odkaz ň3 část dokumentace
celkem jednotková

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3
4
S

6

Celkem
749001 Demontáž stávající el. lnstaľace

749013 Likvidace demontovaného cfektromateňálu

Demontáž a opětná montáž kabelu pro měřič s*řeby tcpla
749099 Gravírované štítky na přeznačeni vývodů
749009 DozMojenl vývodů v rozv3cŇči

745022 Kabclový rošt metMzovaný rii -M

hod

t

hod
kus
kus

m

7
8
9

10

11
12

745604 Cu vodič Zlutozelený "R" 6 mm'
745607 Ochranná svorka na pospojováni
743018 KabclCu "R" M 3J x 2.5 mm2

749981 |ndN|dmni a komptcxni zkoušky

749982 výchozí revize, revízni zpráva
749983 Provedeni prohlídky a zkoušky právnmkou osobou. vydáni průkazu

způsobilosti

m
Kus
m

hcd

hod
kus

58 106,00
740.00 002 polazka obsahuje demontáž stávajicich kabelových konstmkci, kabelů.

rozvaděčů, deblokovacich, svorkovnicových a přístrojových ski5ni, drobných
přistrojů a čidel. jejich naloženi na dopravní prostředek polažO neobsahuje
dopravu a ekologickou likvidaci

240.00 002 Položka obs3hůjc odvoz a ekologickou likvidaci netřidčného
demontovaného elektmmateriálu.

370.00
240,CO 002. 021

ID 000.00 002. 021 Pofožk3 obsahuje dozbrojeni rozvaděče o vývod pro nový
spotřebič (vC. ovládacích obvodů).

18 750.00 002, 101 Po|oZk3 oljmhuje dodávku kabcbvCho roštu na třmenové
příchytky včetně odbočov3cich dilu a výbžnikú, kotvicího materiálu.
izolační¢h podložek. metalizovaného dle předpisů pro metro, třmenové
příchytky. uskladněni, dopravu, manipujaci a jeho montáž s pomoci
colačnich hmoždinek.

160.00 002
106,00 002

2 750,00 021, 101 Dodávka manipukce :j montáž kabelu, včetně dodávky drobného
instaIačniho materiálu. včetně ukončeni. kabelových štítků, apod.

650,00 Poiozk3 obsahuje úkony nutné k individuálním 3 komplexním zkouškám
zařízeni včetně zajištěni účasti dotčených osob.

1 950,00 Položka obsahuje revw el. zařízeni a vypmco'váni revízni zprávy.
22 150,00 Položka obsahuje poplatek z3 vydáni průkazu způsobilosh na provozní

soubor (stavěbni otýekt) Drážním Úřadem včetně prohlídky a obstaráni.
položka mké obsahuje náklady na prohlídku a zkoušku zařízeni právnickou
osobou. včetně vyhotoveni protokolu.

Kabely a kabelové trasy musí splňovat požadavky vyhl. 23/2008 a závazné podmínky stanovené SM č. 22/2012

Součástljednotkových cen položek musí být: .
- dodávku a montáž včetně pomocného lešenl pokud není' uvedeno jednotlivě.
- vnitrostaveništnl přésun hmot, odvoz a poplatek za likvidaci vybouraného a demontovaného materiálu.
- pňp/atky na pHpadné ztlžené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.
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Množství Cena
' P Č Kód položky PDPtS MJ . Cena celkem Výpočet. komentář, odkaz na část dokumentacecelkem jednotková

l 1 2 3 4 5 6 7 8
Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny polozek podle indivjduá|nl Kalkulace s vyuZitim projektové dokumentace a zohlednit konkretní materiálovou a konstrukční
charakteristiku prací a dodávek.

crj
"~~.

"\
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SOUPIS PRACÍ
SWvbm:
objekt:
část

Objedmtet:
Zhotovitel:
Datum:

Qprav3 výmónikovó stanlco Vlbvská
ASDŔ-T

E.1.2A

Do?r3vrli podnik hl. m. pmhy. jls.. ScMovskj 217/¢2. Praha 9, 19022

15.12.2017

P.C Kód položky Popis MJ Množství Cena Cena celkem výpočet komentář, odk:íz na část dokumentace
celkem jednotková

1 2 3 4 5 6 7 8

Celkem

1

2

3
4
5
6
7

cr·
8
9

b" l, 10
' 11

12

13

14
15

16
17
18
19

1 Ridici systém
750600-1 Uprava zapojeni rozvaděče 34AB2, vC. matenálu (svorky, vodiče) kpl

298 606,00
0.00

12 000.00 Příl.: 6,12.22

750650-1 Modul 8 3n3|ogových vstupů O-IO V. PCD2.W200 kus
750650-2 Modul 4 analogových výstupů PCD2.W4iO kus
750650-3 Sada označovacích štítků kus
750650-4 Sada smnolepicich štítků pro 1/0 moduly kus
750600-2 Úprava zapojeni v rozvaděči RM92 kpt

747733 Otočná svorka s pojistkou kus

2 Kabelý a kabelové trasy
756004 kabel Cu "R" lvi 2x2x1 m
756008 kabel Cu "R" M 4x2x1 m
756010 kabel čij "R" m 6x2x1 m
745008 K3be|ový žlab ocelový plný -M 100/60 m

3 Instrumentace
750604 Snímač teploty do jímky pt100 s převodníkem v hlavio. typ PTS41. kus

ponor 100 mm, s jímkou JPTS41 z nerezu - délka 100 mm. závit
G1/2", tř. přesnosti B, měřici rozsah: 0-100 st. C.. výstupní signál: 4-20
mAss

750605 Držák středový, nerez.. K120 kus

4 Software
750641 ApltkaCni SW kpl
750642 V±ua|iz3čni SW na CD. TC a servisních pracovištích Metm kpl

5 Ostatní
749980 Nastaveni, obvem a zaregulováni systemu hod
749981 lndmduálni 3 komplexní zkoušky hod
749982 výchozí revize. revizní zpráva kpl
749983 Provedeni prohlídky 3 zkoušky právnckou osobou. vydáni průkazu kus

způsobilosti

10 000.00 Příl.: 12,22
10 000,00 Příl,: 12.22

420.00 Příl. 12,22
420,00 Příl.: 12,22

4 800,00 Příl.: 6
140,00 Příl: 22

l

i8 312,00 Odměřeno. příl.: 51 včetně ukončeni a Slitků
7 072.00 Odměřeno. příl.: 51 včetně ukončeni a štítků

i9 872.00 Odměřeno, příl.: 51 včetně ukončeni a štítků
73 080,00 Odměřeno, příl.: 51 včetnč kotveni

3 660,00 Příl: 10. 12

280,00 Příl: 10, 12

35 000,00 Příl: 2, 10
35 000.00 Příl: 2, 10

26 000.00 včetně zajištěni účasti dotčených osob.
1ó 400,00 včetně zajištčnl Uč3$b dotčených osob.
10 000.00 Příl: 2
22 150,00 Příl: 2

Kabely a kabelové trasy musí splňovat požadavky vyhl. 23/2008 a závazné podmínky stanovené ŠM č. 22/2012

Součásújednotkových cen položek musí být: .
- dodávku a montáž včetně pomocného lešenl pokud není uvedeno jednotlivě.
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P.C Kód poloŽk Po is MJ Množství Cena . ;y p . Cena celkem Výpočet, kome-:ář, odkaz na ča9 dokumcntjcccelkem jednotková

7 2 3 l 4 5 6 7 e l

- vnitrostaveništnl přesun hmot, odvoz a poplatek za likvidaci vybouraného a demontovaného materiálu.
- pňp/atky na případné ztížené podmínky, ktcré nejsou vykázány mašt:

Poznámka: Uchazeč must stanovit jednotkové ceny polozek podlé [ndivlduálni kalkulace s vyuZitlm projektove dokumentace a zohlednlt konkretnl materialovou a konstrukCni
charakteristiku prací a dodávek.

A-J

n
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SOUPIS PRACÍ
St3vb3: Oprava výmčnikovc mnice Vltavská
objekt:
část: VON

CMmvnt podnik n m Pmrvy. 3.$., SokolOv$L3 217M2, pŕom 9. 19022
ZhoľovRcl:
Dmum" 15 1220¶7

P C. Kód poIoZXy Popis MJ Množství Cena Cena celkem výpocet, komontář, odkaz na část clokumenmcc
celkem Mnotková

1 2 3 4 5 6 7 8

Celkem 87 720,60

l ZS 01
Zařízeni staveništč
Zai'izoni 5t3v0ňt4Ó - zři:cní, provoz, odmanôni - poloZka oD$3huje veSkerC nák1a¢y =ři:eni
mvemšté, kteró nqsou uvedeny zvlášť'

Kus
12 720.60
12 720.60 potoZka obsjhu;0 Vybudováni zaři:eni 3kjveništé (minom pro výkcn

čmnosh zhotoviWo 3 Rho subdodmmľolů - výb3%ňi mveníštŮ, phpojeni ria
inzonýmkC sitů, ujbc~pcCcni střQj0 a zMizení, zvcckjci
rnecMnsmy, označeni stavby. provozní náklady (spotlbto energň. ostrah:j,
nájmy. ljophtky. UCrZba). vCetnů ä9tCni komunihcí. prťbéžMho 3
:ávóroCnCho Úklidu stavby, vykhzcni (včotnů vybouráni odvozu
vešlkeráho mľizoni, uvedoni do pŮvodního stavu)

m 2. PP (JI
3. PPQ2

'1

PřojQktovó praco
Dokumentmce pro reahzoo stavbý (dotjmcování
Dokumontace skutečnóho pmvocloni $t3vbv

75 000,00
KUS 000.00
kus 25 000.00

METROPROJEKT Praha 818 VON

l



Oprava výměníkové stanice Vltavská - horkovod

celková rekapitulace nákladů v Kč

Část Druh nákladů Náklad v Kč

E.1.2 Stavební objekty a technické vybaveni
E.1.2.1 Stavba 194 136,95
E.1.2.2 Horkovod 1 844 430,60

Objekty celkem 2 038 567,55

vedlejší a ostatní náklady
Zařízení staveniště 30 578,51
Projektové práce 130 000,00

Ostatní práce 160 000,00 320 578,51

Cena stavbý bez DPH v KČ 2 359 146,06

Při vyplňování soupisu prací je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

l) Při zpracováni nabídky je nutné využit všech části (dílů) projektu pro výběr zhotovitele, tj. technické zprávy, seznamu
pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2) Součásti nabídkové ceny niusi být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž,
včetně přesunu hniot, lešení, pomocné konstrukce, zvedací tnechanismy, povinné zkoušky, vzorky, atesty, apod. (pokud
není uvedeno zvlášť).
3) Součásti cen položek je i zřízení uzemněni jednotlivých zařízeni, potrubí, armatur, apod. Pokud nenl vykázáno zvlášť'.

4) Součástí nabídkové ceny ňHjsĹ být i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní zkoušky, včetně zkušebního provozu a
zaregulování, včetně nákladů na spotřebu energii, kompletačnl a koordinační činnost, pojištěni stavby, provozní řády,
včetně zásahové dokumentace, návodů na obsluhu, potvrzeni o shodě, apod. Pokud nejsou v PS nebo SO vykázány tyto
náklady ve zvláštni položce, musejí být rozpuštěny do nabídkových cen ostatních položek a nebudou zvlášť' hrazeny.

5) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a
montáže.
6) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejíciho doplňkového, podružného a
montážního materiálu, tak, aby celé zařízeni bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahuji (ňäpř.
hmoždinky, šrouby, upevňovaci prvky, návlečky, popisky, štítky, apod)
7) V průběhu prováděni prací budou respektovány všechny přislušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady
vyplývajici z jejich dodrženi jsou součásti jednotkových cen a nebudou zvlášť' hrazeny.
8) Označeni výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne
produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard technických parametrů a vzhledu a zároveň, přejímá odpovědnost
za správnost náhrady a koordinaci se všemi navazujiciřni profesetni. Vyvolané úpravy řešení projektu zahrne uchazeč do
nabídkové ceny. l

V Praze dne O 7 -06- 2018

METROPROJEKT Praha a.s. itr Souhrn
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: Oprava výměníkové stanice Vltavská - horkovod
objckt: Stavba
část E.1.2.1
Oljjecnatcl: DOprWni podntk hl. m. Prahy, as.. SOkdovská 217/42, Př3h3 9, 19022

Zhotovitel:
Datum: 16.02.2018

P.C. Kód položky Popis MJ Množství Ccm Cena celkem výp<jčet, komentář. odkaz na část dokumentace
celkem jednotková

1 2 3 5 6 7 8

1. 1-001
2. 1-002

3. 1-003

4, 14X)4

5. 2-001

6. 2-002
7. 24)03

8. 2-004

9. 3-001

10. 3-002

11. 3-003

12.'4-001

13.'4-002

Celkem
1 DcmontáZe a bourací práce

Bouráni zděných konstrukci z cihel vC. odvozu a likvidace
Odstraněni pozůstatků ocelových žebříků včetně kotveni (odhad
hmotnosti) vC. odvozu a likvidace
Vybouráni stáv3jich poklopů 600 x 600 mm vC. odvozu a hkv|d3ce

m3
kg

194136,95
11 526,36

3 846.36 0.378+0.42021
3 120.00 50"40+30

ks

BOur3ňi betonových vršků (hl3v) vstupních šachet vC. odvozu a m3
likvidace

2 Z®n6cké prácc
Nové zděné stěny ti 150 mm. zděni palenými oMámi PlO na maltu m2
M5
Nová mbetonávka šachty pro uloZcnl poklopu, beton C20/25 m3
Zavrtáni occIovcho trnu do zdCné šachty. ocelový trn délky 180 mm ks
prům. 10 mm - dodávka montáž tmu vC. vyvrtáni a vlepeni
Osazezni, ukotvenl a dodávka poklopu (parametry dle projektové ks
dokumentacc)

3 ZámoCriické práco
Ocelový žebřík ZOl včetně kotvcni. Zarový pczink - dodávka a kg
montáž vC. kotveni. pmtikoroznich a povrchových Úpŕ3v
Ocelový zebřik Z02 včetně kotveni. zarový pozink - dodjvk3 :j moňľáZ kg
vC. kotveni, proúkoroznich 3 povrchových Úprav
ocelový žebřík ZO3 včetně kotveni. žárový pozink - c!odávk3 a montáž kg
vC. kotveni, protikomznich a povrchových úpmv

4 Úpravy povrchů podlah
Vyčištění, odmaš:ěni. odstraněni nepevných 3 poškozených částí m2
podlahy
Vyspraveni 10% plochy pod13hy pomoci jeclnostoZkové suché maltové m2
směsj pro samce poškozených betonových 3 železobetonových
podhh ti. 5-12 mm

6 Úpravy venkovních úpovtchů
Od9mnčni asfdtu v mistč poklopu vC. odvozu a hkwdacc m2
Nový asfalt v mistč nového poklopu - kompletní sklacM m2
Odkopáni zeminy kolem poklopú v zamvněném terénu. vC. přemístěni m3
na mczskládku
Zahrnuti okolo nových poklopů původ ni zeminou, vC. naloženi a m3
dovozu z meziskládky

2 400.00

2 160.00

36 325,50
7 981,50 1.2K.1+1,334"2,i

4 194.00 3"0,1
5 400,00

i8 750.00

28 561,19
11 605.56 45,528"5,45+4.71+12,58

10 224.48 68268"0,88i

6 731.15 68,268"0.58

112 957,90
68 695,40

14. 6-001
15. 6-002
16. 6-003

17..6-004

44 262,50 177,05" 10%

4 786,00
395JJO

2 500.00
600.00 0.2"0.2

200.00 0.2+02
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P.C. Kód položky Popis MJ Množství čem Cena celkem výpočet. komentář, odkaz na část dokumentace
celkem jednotková

1 2 3 4 5 6 7 8

18. 6-005 Oseti terénu trávou. vC. ošetřováni, odpleveleni a zaléváni m2 1 071.00 0.85+0,85

Součástljednotkových cen položek musí být: .
- dodávku a montáž včetně pomocného lešenl pokud není uvedeno jednotlivě.
- vnítmstaveništni přesun hmot, odvoz a poplatek za likvidaci vybouraného a demontovaného materiálu.
- pHplatky na pňpadnC ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuálni kalkulace s vyuZitim projektové dokumentace a zohlednit konkrétni materiálovou a konstrukční
charakteristiku prací a dodávek.

M
m

"~~~
.="\
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SOUPIS PRACÍ
Stmba: Opmva výménikové sunlcc Vltavská - horkovod
objekt: Horkovod
Čá3t E.1.2.2

objednaw: DoCmmi Oo¢nik hl. m. Pmhy, as,. SQkobvská 217/42. Prahj 9, :9022
Zhotovitel:
Datum: tGA2.2Cň8

P Č. Kód položky Popis MJ MnoZstvi celk" =0,á Cena cdkem výpočet, komentář. odkaz na část dokumentace

1 2 3 4 5 6 7 8

Celkem 1 844 430,60

1

2

3

4

1 Armaturý - dodávka, montáž, nátěry
1-001 přimsový ventil vC. přírubových spojů, DN50. PN25 kus

2 Přédizolované potrubi v průiezném kanále - dodávka, montáž
2-001 potrubí ocelové předtzo1ované tepelrmu izolaci z tvrdé polywetanovC m

pěny s vnějším pláštěm z pozinkovaného plechu např. Wchctck Spiro
DN50, PN25

2-002 Oblouk 90" pred|zo|ov3ný tepelnou izolaci z tvrde polyuretmové pěny s kus
vnějšim pláštěm z po»nkov3ňého plechu ň3př. Wehotek Spiro DN50.
PN25

2-003'Oblouk cca 117" přcdizolovaný tcpclnou izolaci z tvřd¢ polyurctanovC kus
pčny s vnčjšim pláštčm z pozinkovancho plechu např. Wchctck Spim
DN50. PN25 - bude upřcsnčno podle uspořádáni odbočky v odbočnC
šachtě pt as.

2-004 Oblouk cca 109° přcchzolovaný tepelnou izolaci z tvrdc polyuretanové kus
pěny s vnějším pláštěm z poz|nkovaného plechu např. wehotek Spiro
DNSO. PN25 - bude upřesněno pocHe zaměřeni na stavbě

11 940.00

500 080.00

43 680,00

3 960.00

5

6
7
8
9

10

11

12

13

3 960,00

2-005 Kluzná podpěra
2-006 Klu:ná podpěra 3 vedením
2«7 pevný txjcl
2-008 tésn|cl vloZk:j napr. GEROIop PS St3n(jam 200/125

2-009 PVC prostupová paZnice např. GEROtop FE/SF10 200 s tčsnicim
prvkem 4LOCK a límcem pro návaznost na povtakovou hydroizolacl

kus 14 000.00
kus 19 000,00
kus 44 320.00
kus 14 080.00

kus IS 280.00

2Q10 Ocelová nosná konstrukce pm přeázolovane polmbi 2xDN50 - viz kus
detail, přiloha č. 005 vC. kotveni ke stavebním konstrukcím a povmhovc
úpravy do vlhkého prostře¢i

2-011 Ocelova nosná konstrukce s pevným boěem pro přcdizolované potrubí kus
2xDN5(j - viz detail, příloha č. DOS vC. kotveni ke stavebním
konstrukcím 3 povrchové úpravy do vlhkého prostředí

2-012 DoplňkovC ocelově konstrukce v průlczncm kanále pro uchyceni kg
potrubí - dodávka a montáŽ vC. povrchové úpravy do vlhkého prostředí

138 000.00

28 000.00

325 000.00

3 Pňedizolované potrubi v zemi - dodávka, montáž
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P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem čem
jednotková Ceria celkem Vypcčet, komentář, odkaz na část dokumcntacc

1 2 3 4 5 6 7 8

14

15

16

17

18

19

20

21

3-001 potmbi ooelo'vc předizotovane tepelnou lZOl3Ci Z tvrdé po|yuret3nove m
pěny s vnějším pláštěm z vysokohustotniho polyetylenu např
Wchotenm Standard DN50, PN25

3'002 Oblouk 90" předizolovaný tepelnou izolaci z tvrdé pcAyuretanové pěny s kus
vnějším pláštěm z vysokohustotniho polyetylcnu např. wehoterm
Standard DN50, PN25

3-003 Oblouk cca 96" předizolovaný tepelncu izolaci z tvrdé po|yuret3nové kus
pěny s vnějším pláštěm z vysokohustotnlho polyctyknu např.
Wehoterm Stmdard DN50, PN25 - bude upřesněno podle zaměřeni na
313vbě

3©04 koncové tčsncni Izolace kus
3-005 lěsnici vložka např. GEROtOP KRASO SD30 90/60.3 - bude upřesněno kus

podle zaměřeni stávajíciho prostupu na stavbě
3-006 těsnici vložka např GERQtop PS Standard 125/60,3 - bude upřesněm kus

podle zaměřeni mvajiciho prompu na stavbě
3-007 tesnia mmZeta např. GEROtOP ASM - g s mrežovými stahovacími kus

pásky - bude upřesněno pode zaměřeni stávajlciho prostupu na stavbě

3-008 vymezujici poclloZka m vycentrov3ni potrubí v oNom - přesný rozměr kus
' bude upřesněn podle zaměřeni stáv3jÍciho prostupu na stavbě

84 420,00

12 240,00

3680.00

4 160.00
2 760.00

3 760,00

17 600.00

5 920.00

Ab 22

(Á)
23

¢>-\ 24

25
26

27

28
29

30

31

32

33
34
35
36
37

4 Ostatní potrubni
4-001 Demontáž potrubí ON 80 vC. tepelné izQŔce. rozttldéni odpadu.

doprava
4-002 DcmontáZ potrubí ON 40 vC. tepelne izoŤace, roztřidCni odpadu,

doprava
4-003 Demontáž ocelových kons1ň:Kct a podpěr, rozdidéni odpadu, doprava

4-004 Pmpkich potrubí, zkoušky dle Csn

4-005 RTG všech svarů

5 Všeobecné konstrukce a práce
5-001 Poplatek za skládku · vybourané stavební hmoty (cihly, beton, asfalt)

m 49 750.00

m

kg

kpt
kpt

21 890.00

7 E90CL00

8 000.00
160 000,00

t 9 804,00

6 Zemni práce
6-001 Řezám ZM¢ňCh0 nebo bctonovCho krytu m
6-002 ,Odstmnéni Zivlčných vrstev komunmci. včetně stmelených m3

,podkladních vrstev, vče:ně naloženi a odvozu do 20km
6-003IOdstranéni podkladních vrstev komunikaci z nestmeleného kameniva, m3

'včetně přesunu a deponie v rámci stavby
6-0Ó4l HIQůtcni rýh do šířky 2000 mm. včetně paZeni, ttid0 1-4, vcelně m3

naloženi a odvozu do 20km
6-005 NaloZení výkopku nebo rubaniny na mezldeponii pro odvoz, včetně m3

odvozu do 20km
6-006 Zásyp zeminou, hutnčný m3
6-007 Obsyp :j podsyp vedeni inZ.siti piskem 0-8 mm m3
6-008 Ohumu$ovanl. včc:nč zajištěni a dOvozu vhodného materiálu m3
6-009 Založeni trávniku. včetnč dodávky semena. hnojeni m2
6-010 Obnova porostu v záhonku u stanice kpt

3 960.00
26 400,00

4 407,00

40 320,00

22 680,00

8 316,00
31 294,60

512,00
5 640,00
4 600.00
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: P Č Kód poloZky POpis MJ Množství celke" jed%::vá Cena celkem výpočet komentář. odkaz na část dokumcntace

' 1 2 3 4 5 6 7 8

38

39|

40

41

42
43
44

45

46

47

6-011 Ochmm slävajicich šiti ph překopu kus

7 Komunikace
7-001 Rozebráni dlažby 3 stupňů schodiště včetně stmelených podkladních m2

vrstev, včetně přesunu v rámci staveništč
7-002 Pokládk3 dlažby a stupňů schodiště včetně stmelených podkIMnich m2

vrš,ev, včetně přesunu v rámci staveniště
7-003 Oprava chodníků asfaltových po překopech, kompletní skladba, m2

vč.podkladnich vrstev

8 Ostatní konstrukce a práce
8-001 výslmzná folie m
8-002 Detektor E3D43, včetnč přislušcnstvi kus
8-003 Propojení signahmčniho vodiče k detektoru včetně vývodů: vodič je kpl

součásti dodávky potrubí
8-004 Bouráni konshukci z Zelezobetom nebo pref3tjr|kátú, včetnč naložcm a m3

odvozu do 1km
8-005 Demontáž zábrädli ocelového v širce 4 m kW
8-006 Montáz zäbradli occlCrvého v šičce 4 m vc. $v3ŕÚ, povrcnove úpŕ3vý dle kpt

stá'mjiciho stavu

3 600.00

4 350.00

12 495.00

45 408.00

1 344,00
31 620.0C

680,00

1 920,00

2 000.00
40 000.00

m
-C"

m
"\

Součástijednotkových cen položek musí být: .
- dodávku a montáž včetně pomocného lešení pokud není uvedeno jednotlivě.
- vnitrostaveništnl přésun hmot, odvoz a poplatek za likvidaci vybouraného a demontovaného materiálu.
- příplatky na případné ztížené podmínky. které nejsou vykázány zvlášť.

µoznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle lnd|v|dua|n| kalkulace s vyuztbm projektové dokumentace a zohiednŕt konkretni materialovou a konstrukcnt
charakteristiku prací a dodávek.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: Oprava výmčnikovc stanice Vltavská - horkovod

část: VON

Objednatel: Dopmvni podnik hl m. Prahy. ij.3. Sokoiov3lj 217/42, pmm g, 19022
Zhotovitel:
D:jtum: 1602.20TB

P Č. Kód poloZky Pops MJ MnoZstvi čéň3 Ccm Celkem výpočet. komentář, odkaz na část dokumen=e
celkem jecnotková

1 2 3 4 5 6 7 8

Celkem 320 578,51

1.
Zattzeni stavenřštC

ZS 01 ZM'izeni stavemšté - ztizcni. provom odstranůni - položka obsahuro veškeré náklady zařízeni
stavonsšté, které nqsou uvedeny zvláŠť'

kpl
30 578,51
30 578,51 obmhujc výbudováni zařízeni (nulnóho pro výkon

2hotovitdo :j jeho subdôdtjvatdů - vybavoni stavoništó. připojeni na
mZcnýrskô silč. za&zpečoni slavoništé). stroje a zMizení, zvedací

,mechmismy, označeni stavby, provozní náklady (spotřeba energii. ostraha,
nájmy. pQplMky, ůckZba), včetně äštěni komunikaci, píťběZMho a
závčrečnóho Ůkhdu stavby, vykhzcni staveniště (včetně vybouráni 3 odvozu
'«jšlkcr¢ho z3řizoni, uvedoni do původního stavu)

2.
3.

") "

m
'7

projoktov6 práce
PP 01 Dokumomce pm réaHmci s!3"b'ý %oOmcov3ni)
PP 02 Dokumentace skuteCnCho proveaeni s!3vbv

130 000,00
klj3 100 000.00
ků3 30 0¢0.00
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