
id název položky mj množství cena / mj
cena celkem 

(bez dph)

sloupky  0,00 Kč

S1 sloupek ks 2,00

S2 sloupek ks 10,00

S3 sloupek ks 10,00

S6 sloupek ks 1,00

vazníky, vaznice  0,00 Kč

V1 vazník ks 9,00

V2 vazník ks 1,00

V3 vaznice ks 36,00

spoje  0,00 Kč

P1 spoj ks 108,00

P2 spoj ks 36,00

P3 spoj ks 4,00

P6 spoj ks 2,00

P8 spoj ks 56,00

P9 spoj ks 16,00

stěny  0,00 Kč

R1 stěna ks 4,00

síť 50/50/4 m2 60,00

R2 stěna ks 2,00

síť 50/50/4 m2 18,00

R3 stěna ks 12,00

síť 50/50/4 m2 74,40

dveře  0,00 Kč

D1 dveře ks 1,00

síť 50/50/4 m2 6,20

D2 dveře ks 1,00

síť 50/50/4 m2 6,20

D3 dveře ks 1,00

síť 50/50/4 m2 7,00

D4 dveře ks 1,00

síť 50/50/4 m2 7,00

D8 dveře - závěs ks 2,00

D9 dveře - závěs ks 2,00

D10 dveře - závěs ks 2,00

D11 dveře - závěs ks 2,00

D12 dveře - zámek ks 4,00

klika + FAB vložka ks 4,00
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id název položky mj množství cena / mj
cena celkem 

(bez dph)

kontejnerové stání 3650

střecha  0,00 Kč

Z1 střecha-vana ks 1,00

vegetační rohož s rozchodníky m2 6,30

substrát lehký m3 0,38

filtrační vrstva - textilie m2 6,30

drenážní nopový panel m2 6,30

ochranná a vodoakumulační vrstva m2 6,30

Z2 ks 5,00

vegetační rohož s rozchodníky m2 30,50

substrát lehký m3 1,83

filtrační vrstva - textilie m2 30,50

drenážní nopový panel m2 30,50

ochranná a vodoakumulační vrstva m2 30,50

Z3 ks 1,00

vegetační rohož s rozchodníky m2 6,30

substrát lehký m3 0,38

filtrační vrstva - textilie m2 6,30

drenážní nopový panel m2 6,30

ochranná a vodoakumulační vrstva m2 6,30

Z4 ks 2,00

vegetační rohož s rozchodníky m2 12,20

substrát lehký m3 0,73

filtrační vrstva - textilie m2 12,20

drenážní nopový panel m2 12,20

ochranná a vodoakumulační vrstva m2 12,20

základová deska  0,00 Kč

beton C30/37 m3 13,97

výztuž kg 1645,20

geotextilie m2 63,50

štěrkový podsyp m3 15,88

0,00 Kč

! Pozn.: Součástí dodávky jednotlivých položek musí být veškeré nezbytné prvky umožňující celkovou funkčnost a fungování celku.
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