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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 

význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

SŽ  ..............  Správa železnic, státní organizace 

CPS …………  Cizí právní subjekt 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zajištění dodávek „Oprava napájení technologií“ jejímž cílem je 

zajištění oprav napájení sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. 

1.1.2 Rozsah Díla „Oprava napájení technologií“ je zajištění oprav a úprav napájení 

sdělovacích a zabezpečovacích zařízení. Jedná se o výměnu baterií, výměnu dobíječů 

případně úpravy napájecích rozvodů.   

1.2 Umístění  

1.2.1 Práce budou probíhat v obvodu Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Plzeň a 

v obvodu Správy sdělovací a zabezpečovací techniky České Budějovice. 

2. POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA 

2.1 Napájení sdělovacího a zabezpečovacího zařízení  

2.1.1 V rámci zajištění oprav napájení technologií sdělovacího a zabezpečovacího zařízení 

bude prováděna výměna baterií, výměna dobíječů úpravy napájecích rozvodů včetně 

jejich rekonstrukcí dle požadavku zadavatele. Při opravách je možné použití i jiných, 

kvalitativně a technologicky obdobných řešení (respektive materiálů a výrobků 

splňujících stejné technické a bezpečnostní parametry schválené pro použití na 

železniční dopravní cestě, jaké jsou uvedeny v Jednotkovém ceníku činností).    

2.1.2 Oprava napájení bude provedena hlavně v provozních přestávkách bez narušení 

vlakové dopravy. V případě nutnosti bude případné vypnutí sdělovacího a 

zabezpečovacího zařízení projednáno se zadavatelem.   

2.2 Životní prostředí a nakládání s odpady 

2.2.1 Nakládání s odpady - zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek sám, a to dle celkového 

množství a kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně 

položky.    

3. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 

3.1.1 V návaznosti na předpis SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a 

k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách 

železniční dráhy zpracoval zadavatel v příloze č. 1 těchto ZTP přehled rizik možného 

ohrožení zdraví a života osob a přijatých opatření ze strany Správy železnic.  

4. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

4.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

4.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 

a dokumentům následujícím způsobem: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky 

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

Kontaktní osoba: pí. XXX, tel.: XXX, mobil: XXX 

E-mail: typdok@spravazeleznic.cz  

mailto:typdok@spravazeleznic.cz
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Www: tudc.cz nebo spravazeleznic.cz v sekci „o nás / vnitřní předpisy správy železnic /  

odkaz dokumenty a předpisy“ 

5. PŘÍLOHY 

Příloha 1 - Registr rizik SŽ pro CPS (včetně ŽDC)  
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