Ukázkový rozpočet profese - Klempíř
Vysvětlivky k položkám:

Montážní položka - – Specifikace - Přesun hmot
P.č.

Číslo položky

Díl:
1

Přesun suti

Název položky

764

Konstrukce klempířské

764352201R00

Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm

MJ

m

Tato položka obsahuje kompletní náklady, tedy práci a materiál. Obsahuje dodávku plechů, výrobu
klempířského prvku v dílně a montáž na stavbě. Do ceny metru je započten i podíl háků, čel, rohů,
rovných hrdel a dilatací.

! Následně předkládáme jiný způsob sestavení ceny téže konstrukce a to formou položek pro práci a
položek specifikací materiálu. Tento způsob je podstatně pracnější a vyžaduje značné odborné znalosti
ze strany rozpočtáře. Výsledek však může být přesnější, než způsob předchozí.
Díl:

764

Konstrukce klempířské

4

764352291R00

Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových

5

764352292R00

Montáž háků Pz půlkruhových

kus

6

764352294R00

Montáž čel žlabů Pz půlkruhových

kus

m

Tyto položky obsahují montáž prvku a spojovací materiál. Hlavní materiál v ceně není. Jeho dodávka se oceňuje
samostatnými položkami.
8

55352010.A

Žlab podokapní půlkruhový rš 250 plech pozinkovaný

10

55352090.A

Čelo profilované k falcování 250 plech pozinkovaný

kus

12

553522600

Hák celokovový 25/30x4 380-415 mm pozink

kus

m

Zde jsou dodávky potřebného materiálu. V rozpočtu mohou následovat za montážní položkou, ke které se
vztahují, ale není to podmínka. Mohou být uvedeny nejprve položky všech prací a pak teprve všech specifikací.
764898101R00

Ruukki kotlík žlabový, vel.žlabu 125 mm

764898111R00

Ruukki žlab podokapní půlkruhový R,velikost 125 mm

m

764898221R00

Ruukki odpadní trouby kruhové, D 100 mm

m

764898301RT1

Ruukki, oplechování parapetů, rš 200 mm, plech tl. 0,6 mm, povrchová
úprava PE

m

998764102R00

Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m

t

kus

Bourání konstrukcí
14

764410850R00

Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm

m

15

979011111R00

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP

t

16

979011121R00

Příplatek za každé další podlaží

t

17

979081111R00

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

t

18

979081121R00

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

t

19

979082111R00

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

t

20

979082121R00

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

t

Položka poplatek za skládku se u klempířských konstrukcí většinou nepoužívá, protože demontovaný materiál je
možné prodat ve sběrně kovu.

