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VÝZNAMNÝ TENDR 

informace k 5. 2. 2019 

 

Název: Tendr na hlavní stavební práce v rámci výstavby železniční trati Divača - Koper 
(Drugi tir Divača – Koper)  

Povinné údaje: 

 Země zadání: Slovinsko 

 Země určení: Slovinsko 

 Předpokládané datum zveřejnění tendru: poslední čtvrtletí 2019  

 Stav tendru: avízo o tendru  

 Předpokládaný rozsah tendru v EUR: 1,047 miliardy bez DPH 

Průmyslové obor/y: Stavebnictví – výstavba železniční infrastruktury, v návaznosti na 

výstavbu také nákup technologií (zejména signalizační, bezpečnostní technika aj.). 

 
Popis tendru v českém jazyce: 

Vláda Slovinské republiky, Ministerstvo infrastruktury Slovinské republiky a státní podnik 

2TDK d.o.o.  připravují tendr na hlavní stavební práce v rámci výstavby železniční trati 

Divača – Koper (tzv. Drugi tir Divača – Koper), jejíž modernizace patří ke strategickým 

projektům v oblasti železniční infrastruktury ve Slovinsku. Plánovaná trať je jednokolejná, 

avšak s přípravou na dvoukolejnou trať v další fázi (díky plánovanému zvětšení profilu 

servisních tunelů bude v momentě finalizace původně plánované tratě dokončeno také 

přibližně 60 % paralelní trasy). Trasa v délce 27,1 km, resp. 37,4 km včetně všech servisních 

a únikových tunelů, bude zahrnovat osm tunelů v celkové délce 20,5 km, dva viadukty 

v celkové délce 1,1 km a dva mosty v celkové délce 170 m. Trať bude elektrifikovaná 

(jednosměrný proud 3 kV), vysokorychlostní (do 160 km/h), vysokokapacitní (231 vlaků za 

den / 43 mil. tun za rok), bude vybavena moderními technologiemi v souladu se standardy 

TEN-T (GSM-R/ETCS úroveň 2) a umožní zatížení nápravy do 22,5 t (traťová třída D4).  

Aktuální stav a doba trvání projektu: V lednu 2019 schválila slovinská vláda investiční plán 

projektu a shledala projekt za finančně i ekonomicky únosný. V současné době probíhají na 

území plánované výstavby archeologické vykopávky. Na konci února 2019 zahájí společnosti 

Kolektor CPG a Euroasfalt BIH přípravné stavební práce, které se budou týkat výstavby 25 

km přístupových cest, jejichž dokončení se předpokládá na jaře 2020. Začátek hlavních 

stavebních prací je předběžně plánován na třetí čtvrtletí 2020. Stavební práce budou 

probíhat předběžně do roku 2025, v roce 2026 by měla být trať uvedena do provozu. 
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Financování z fondů EU: Ano, nástroj CEF (podíl alespoň 21 % z celkové hodnoty projektu) 

Další informace k projektu jsou průběžně zveřejňovány na internetové stránce projektové 

společnosti 2TDK d.o.o.: http://www.drugitir.si/   

Kontakt: 

2TDK d.o.o. 
Železna cesta 18, 1000 Ljubljana 
+386 1 306 84 00 
info@2-tdk.si 
Generální ředitel: Mag. Dušan Zorko 
 

Text tendru bude zveřejněn na portálu veřejných zakázek eNaročanje: 

https://www.enarocanje.si/?podrocje=portal  
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