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Elektroinstalace - výkaz výměr
Akce: V.O. Dožice - výměna světel
Investor: Obec Mladý Smolivec

Jedn. Celkem
ozn. název MJ MNOŽ. Kč Kč

1.Elektromateriál
1.1. LED svítidlo pro věřejné osvětlení umístěné na sloup i výložník,  polohovatelná příruba 

nastavitelná -30°až +90° o průměru 48-60mm, přepěťová ochrana 6/8kV, vyměnitelný zdroj a 
předřadník, možnost instalace na hořlavé podklady, teplotní odolnost svítidla -40 až +50°C, 
230V/50Hz, 28 až 37W (náhrada za výbojku 70W), 2700K až 3000K, IP66, IK08, 3615 až 
4698lm, CRI>70, třída ochrany I (třída II pouze pod vrchním vedením), materiál svítidla tlakově 
litý hliník, optický kryt z čirého plochého tvrzeného skla, autonomní stmívání, funkce CLO, 
verze PRO,  značka kompatibility CE a ENEC, nastavená optika dle výpočtu, životnost 
min.10let a 100000hod. ks 39 0,00 0,00 

1.2 LED svítidlo pro věřejné osvětlení umístěné na sloup ivýložník,  polohovatelná příruba 
nastavitelná -30°až +90° o průměru 48-60mm, přepěťová ochrana 6/8kV, vyměnitelný zdroj a 
předřadník, možnost instalace na hořlavé podklady, teplotní odolnost svítidla -40 až +50°C, 
230V/50Hz, 66 až 82W - (náhrada za výbojku 150W), 2700K až 3000K, IP66, IK08, 9460 až 
10080lm, CRI>70, třída ochrany I (třída II pouze pod vrchním vedením), materiál svítidla 
tlakově litý hliník, optický kryt z čirého plochého tvrzeného skla, autonomní stmívání, funkce 
CLO, verze PRO, značka kompatibility CE a ENEC, nastavená optika dle výpočtu, životnost 
min.10let a 100000hod. ks 5 0,00 0,00 

1.3 výložník - dle výpočtu a kontrolního měření  (zatím uvažováno s cca 10ks) ks 10 0,00 0,00 
1.4 pomocný materiál (vodiče, svorky, šrouby, apod.) kpl 1 0,00 0,00 

2.Elektromontáže
2.1 demontáž stávajících světel ks 44 0,00 0,00 
2.2 montáž a zapojení nových světel ks 44 0,00 0,00 
2.3 manipulace ve stávajících sítí (odpojení, připojení) hod 5 0,00 0,00 
2.4 doprava materiálu (% z dodávky) % 3 0,00 0,00 
2.5 zkoušení, revize, dokumentace (doplnění do pasportu) kpl 1 0,00 0,00 
2.6 kontrolní měření stávajícího stavu, výpočet a měření nového stavu kpl 2 0,00 0,00 

3.rekapitulace
3.1 ad.1 celkem materiál  (bez DPH) 0,00 
3.2 ad.2 montáž elektroinstalace 0,00 

celkem 0,00 
DPH 0,00 
celkem s DPH 0,00 

          Poznámka: v dokumentaci mohou být uvedeny přesné technické názvy výrobků. Ty považujte za technického reprezentanta, 
který určuje kvalitu a vlastnosti daného výrobku. Jakýkoliv exatně specifikovaný výrobek lze nahradit dle zák.č.137/2006Sb.
jakýmkoliv jiným s parametry stejnými, které má uveden technický reprezentant.
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