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Číslo Popis prác MJ Cena
Montáž krabíc a uloženie káblov:

001 montáž krabice prístrojovej pod omietku prázdnej ks 1,10 EUR
002 montáž krabice prístrojovej na omietku prázdnej ks 1,00 EUR
003 uloženie kábla do hrúbky 3 až 5 x 2,5 mm bm 0,90 EUR
004 uloženie kábla do hrúbky 3 až 5 x 6 mm bm 1,10 EUR
005 uloženie kábla do hrúbky 5 x 25 mm bm 1,50 EUR
006 uloženie kábla pre TV bm 0,60 EUR
007 uloženie kábla Telefón bm 0,60 EUR
008 uloženie kábla pre Počítač bm 0,80 EUR
009 uloženie vodiča do hrúbky 6 mm bm 0,50 EUR
010 montáž ochrannej rúrky PVC bm 0,80 EUR
011 montáž káblového žľabu PVC do 25mm x 60mm bm 1,50 EUR

Montáž a zapojenie prístrojov:
101 montáž a zapojenie zásuvky bytovej 230 V koncová ks 2,90 EUR
102 montáž a zapojenie zásuvky bytovej 230 V priebežná ks 3,40 EUR
103 montáž a zapojenie zásuvky 400 V/3 faz. ks 5,30 EUR
104 montáž a zapojenie vypínača ks 1,50 EUR
105 montáž a zapojenie krabice rozvodovej malej ks 3,90 EUR
106 montáž a zapojenie krabice rozvodovej veľkej ks 4,10 EUR
107 montáž a zapojenie elektr. schodišťového automatu ks 3,60 EUR
108 montáž a zapojenie - nastavenie senzorového snímača ks 5,30 EUR
109 montáž a zapojenie transformátora pre halogén. svietidla ks 2,60 EUR
110 montáž a zapojenie svietidla halogénového 12 V ks 2,60 EUR
111 montáž a zapojenie svietidla stropného alebo nástenného 230 V ks 4,00 EUR
112 montáž a zapojenie svietidla lustrového - stropného 230 V ks 6,00 EUR
113 montáž a zapojenie šporákovej prípojky ks 4,10 EUR
114 montáž a zapojenie zásuvky telefónnej ks 1,50 EUR
115 montáž a zapojenie zásuvky anténnej ks 3,80 EUR
116 montáž a zapojenie antenného rozbočovača ks 2,00 EUR
117 montáž a zapojenie F- konektora - spojka ks 1,00 EUR
118 montáž a zapojenie domového telefónu ks 5,00 EUR
119 montáž a zapojenie zvončekového tlačítka povrchového ks 2,00 EUR
120 montáž a zapojenie zvončekového tlačítka do krabice ks 1,50 EUR
121 montáž a zapojenie zvončeka ks 3,30 EUR
122 montáž a zapojenie elektrického zámku ks 6,60 EUR
123 montáž a zapojenie transformátora pre zvonček ks 2,00 EUR
124 montáž a zapojenie ventilátora ks 5,00 EUR
125 montáž a zapojenie digestora ks 8,50 EUR

Montáž rozvádzača:
201 montáž bytového rozvádzača povrchového ks 5,00 EUR
202 montáž bytového rozvádzača zapusteného ks 10,00 EUR
203 montáž elektromerového rozvádzača povrchového ks 15,00 EUR
204 montáž elektromerového rozvádzača zapusteného ks 20,00 EUR
205 montáž a zapojenie ističa 230 V/1 fáz. ks 1,90 EUR
206 montáž a zapojenie ističa 400 V/3 fáz. ks 3,60 EUR
207 montáž a zapojenie prúdového chrániča ks 3,70 EUR
208 montáž a zapojenie stykača ks 4,30 EUR
209 montáž svorky ks 1,00 EUR
210 montáž rozbočovacieho mostíka N ks 1,50 EUR
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211 montáž rozbočovacieho mostíka PE ks 1,50 EUR
212 montáž hrebeňa ks 2,00 EUR
213 montáž DIN lišty ks 1,00 EUR
214 ukončenie vodičov v rozvádzači do 2,5 mm ks 0,50 EUR
215 ukončenie vodičov v rozvádzači do 6 mm ks 0,70 EUR
216 ukončenie vodičov v rozvádzači od 10 mm do 25mm ks 1,00 EUR

Sekanie, vŕtanie:
301 sekanie drážky do betónu pre kábel do šírky 30mm bm 5,80 EUR
302 sekanie drážky do tehly pre kábel do šírky 30mm bm 2,50 EUR
303 sekanie drážky do pórobetónu pre kábel do šírky 30mm bm 1,50 EUR
304 sekanie do betónu pre krabicu pristrojovú ks 2,40 EUR
305 sekanie do tehly alebo pórobetónu pre krabicu pristrojovú ks 1,10 EUR
306 sekanie do betónu pre krabicu odbočnú malú ks 2,40 EUR
307 sekanie do tehly alebo pórobetónu pre krabicu odbočnú malú ks 1,10 EUR
308 sekanie do betónu pre krabicu odbočnú veľkú ks 4,70 EUR
309 sekanie do tehly alebo pórobetónu pre krabicu odbočnú veľkú ks 1,90 EUR
310 sekanie do betónu pre Bytový rozvádzač od € 14,- podľa veľkosti ks 14,00 EUR
311 sekanie do tehly pre Bytový rozvádzač od € 5,- podľa veľkosti ks 5,00 EUR
312 sekanie do pórobetónu pre Bytový rozvádzač od € 6,- ks 5,00 EUR
313 vŕtanie diery cez  betón priemer do 20 mm cm 0,40 EUR
314 vŕtanie diery cez tehlu, pórobetón priemer do 20 mm cm 0,20 EUR
315 vyrezanie rýh frézovaním do betónu do hlbky 2cm a šírky 4cm bm 3,90 EUR
316 vyrezanie rýh frézovaním do tehly do hlbky 2cm a šírky 4cm bm 2,70 EUR
317 prieraz cez 15 cm betón do 15 x 15 cm ks 5,90 EUR
318 prieraz cez 15 cm tehlu, pórobetón do 15 x 15 cm ks 1,50 EUR
319 prieraz cez 30-50 cm tehlu, pórobetón do 15 x 15 cm ks 8,00 EUR
320 vykruženie otvoru do sadrokartónu pre krabicu, alebo svietidlo ks 0,90 EUR

Ostatné:
401 vytvorenie provizórneho osvetlenia hod. 9,60 EUR
402 premeranie a preskúšanie okruhov hod. 9,60 EUR
403 premeranie a označenie okruhov hod. 9,60 EUR
404 oprava elektrických prístrojov- zariadení hod. 9,60 EUR
405 demontáž starej inštalácie- elektrických rozvodov hod. 9,60 EUR
406 vymerávanie vzdialenosti svietidiel do sadrokartónového stropu hod. 9,60 EUR
407 prípravné a zabezpečovacie práce hod. 9,60 EUR
408 nešpecifikované práce hod. 9,60 EUR
409 dopravné náklady min. 3,50 EUR km 0,40 EUR
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