
   
 

    
 

PŘÍLOHA Č. 2 

Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny 
ke Smlouvě, ale jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty 
jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 
seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část 
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných 
předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb. 

 

http://typdok.tudc.cz/


   
 

    
 

 

PŘÍLOHA Č. 3 

Související dokumenty 

- NEOBSAZENO



   
 

    
 

PŘÍLOHA Č. 7 

Seznam požadovaných pojištění 

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění: 

 

Druh pojištění Minimální výše pojistného plnění 

Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo 
zničení požárem, výbuchem, úderem blesku 
a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, 
záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem 
půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, 
pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 
zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, 
vodou vytékající z vodovodních zařízení a 
dále pro případ odcizení nebo úmyslného 
poškození stavebních součástí, a to včetně 
pojištění stavebních a montážních výkonů. 

6 170 034,46 Kč bez DPH 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám 

Minimálně 6 mil. Kč na jednu pojistnou 
událost. 



   
 

    
 

PŘÍLOHA Č. 8 

Seznam poddodavatelů 

 

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO) 

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY 

HODNOTA PODDODÁVKY V 
% Z CELKOVÉ CENY DÍLA 

Ing. Martin Olšar,  
Čihalíkova 808/6,  
715 00, Ostrava – Michálkovice 
IČO 746 10 660 

Zeměměřičská činnost   0,1 % 

EDIKT a.s.,  
Rudolfovská tř. 461/95,  
370 01 České Budějovice 
IČO 251 72 328 

stroje 2,5 % 

DT-Výhybkárna a strojírna, a.s., 
Prostějov, Dolní 3137/100, PSČ 
796 01 
IČO 469 62 778 

svařování 3,1 % 
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