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Zadávací dokumentace
(dále jen „ZD“) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a)
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
na dodávku:
16 ks potápěčských dýchacích přístrojů - rebreatherů
Základní údaje:
Název veřejné zakázky:
Název zadavatele:
Zástupce:

Nákup rebreatherů
Česká republika, Ministerstvo vnitra
Ing. Stanislav Loskot
ředitel Správy logistického zabezpečení
Policejního prezidia České republiky
Sídlo zadavatele:
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČ zadavatele:
00007064
DIČ zadavatele:
CZ00007064
Adresa pro osobní doručování: Nádražní 16, 150 05 Praha 5
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Správa logistického zabezpečení PP ČR
P. O. BOX 6
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číslo účtu:
5504881/0710
Telefon, fax:
974 884 549, 974 884 409
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Bc. Martina Chvátalová
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ovzslzpp@pcr.cz
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1. Předmět veřejné zakázky
1.1

Předmět

Předmětem zakázky je 16 ks potápěčských dýchacích přístrojů – rebreatherů s elektronicky
řízeným plně uzavřeným dýchacím okruhem (dále jen „zboží“).
CPV: 37412240-3.

1.2

Plnění veřejné zakázky

Plněním veřejné zakázky se rozumí dodávka výše uvedeného zboží splňující všechny podmínky
stanovené zadávací dokumentací. Požadované technické parametry uvedené v zadávací
dokumentaci jsou stanoveny jako minimální (musí být splněny) a je možné nabídnout i lepší
technické parametry.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

1.3

Technická specifikace veřejné zakázky

Předmětem zakázky je 16 ks potápěčských dýchacích přístrojů – rebreatherů s elektronicky
řízeným plně uzavřeným dýchacím okruhem.
Technické parametry zboží:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

operační hloubka minimální - 100m
možnost použití diluentu vzduch, Trimix a HeliAir
požadovaný minimální operační čas pohlcovače oxidu uhličitého 240 minut, nádoba
pohlcovače oxidu uhličitého (scrubber) musí být radiální konstrukce
nezávislá řídící elektronika se zobrazovacím displejem – zobrazení nastaveného SET pointu i
aktuálního parciálního tlaku kyslíku (sledovaný minimálně 3 senzory O2), času, hloubky,
dekomprese s online výpočtem pro všechny použité směsi, možnost nastavení nejméně čtyř
druhů směsí pro CCR a OC, napájecí zdroje musí být výměnné uživatelem, možnost upgrade
software
zobrazovací systém – HUD - DIVA v zorném poli potápěče
nastavení parciálního tlaku kyslíku (SET pointu) během ponoru a možnost změny nastavení
diluentu v průběhu ponoru s vazbou na online dekompresi
možnost záměny všech komponentů přístroje mezi jednotlivými kusy přístrojů pro zachování
maximální operativnosti v případě poruchy
ADV ventil vypínatelný fyzicky kdykoliv v průběhu ponoru, nikoliv elektronicky
možnost manuálního dostřiku diluentu a kyslíku
možnost přednastavení minimálně 4 druhů diluentu
veškeré hadicové části dýchacího okruhu musí být v provedení z EPDM gumy, dýchací vaky
(nádechový a výdechový) musí být dvouplášťové s max. objemem 4 l/1 vak
zádová deska (nosič) s popruhy (ramenní, bederní mezinožní), kováním (D-kroužky,
žebříčky- umístěné na „obou“ stranách, přezky), zádová deska či konstrukce přístroje musí
umožňovat připojení láhve určené pro plnění suchého obleku
kompenzátor vztlaku s obsahem min. 25 a max. 30l, s ovládacími prvky - inflátorem klasické
konstrukce
tlakové láhve 3-4 l/200 a 300 bar (celkem 4ks) s ventily
I. stupně automatik určených do chladných vod kyslíkově čisté
senzory kyslíku v počtu pro provoz přístroje + 3 kusy náhradních senzorů pro každý přístroj
napájecí zdroje řídící elektroniky s nabíječi zdrojů
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18. ke každému přístroji kompletní sada náhradních O-kroužků
19. ústenka přepínatelná (CC/OC-s integrovaným druhým stupněm), připojitelná na potápěčskou
celoobličejovou masku typu Dräger Panorama Nova Dive R T52730.
Konstrukce přístroje musí umožňovat samostatné „stání“ nastrojeného přístroje. Dále musí být
součástí dodávky přepravní box pro každý přístroj s příslušenstvím a 60 kg absorbentu určených
pro provoz vybraných potápěčských dýchacích přístrojů - rebreatheru.
Přepravní box musí umožňovat „bezpečné“ uložení přístroje - rebreatheru s příslušenstvím.
Přepravní box musí být:
- z materiálu odolného proti mechanickému poškození,
- vodě odolného materiálu,
- vodotěsný,
- homologovaný na příslušné hmotnostní zatížení – hmotnost přístroje – rebreatheru s
příslušenstvím.
Přepravní box musí mít minimálně tři přepravní úchyty, transportní kolečka v kombinaci
s transportním teleskopickým madlem – úchytem. Této specifikaci odpovídá např. odolný
vodotěsný kufr Storm Case iM2975.

1.4

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 3.305.785,00 Kč bez DPH, 4.000.000,00 Kč
včetně DPH.

2. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude uvedena v Kč a v členění:
nabídková cena za zboží v členění: cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH.
Nabídková cena musí odpovídat výpočtu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, v případě že výpočet nebude odpovídat tomuto zákonu, bude cena
bez DPH a DPH přepočítána a bude vycházeno vždy z ceny v Kč včetně DPH.

3. Záruční, pozáruční podmínky
Minimální požadavky na zajištění servisních a školících-výcvikových služeb pro dodané zboží:
- minimální požadovaná záruční doba 24 měsíců včetně garance zajištění servisu libovolné
závady do 30 dnů od data předání k servisu. V případě, že nebude z jakéhokoliv důvodu
možno zajistit servis přístroje, garantuje dodavatel zapůjčení náhradního přístroje shodného
typu a konfigurace do doby ukončení opravy,
- garance zajištění pozáručního servisu po dobu minimálně 4 let od skončení záruční doby
libovolné závady do 30 dnů od data předání k servisu. V případě, že nebude z jakéhokoliv
důvodu možno zajistit servis přístroje, garantuje dodavatel zapůjčení náhradního přístroje
shodného typu a konfigurace do doby ukončení opravy,
- garance dodání libovolného náhradního dílu nebo komponentu do 30 dnů od data
objednávky,
- zajištění provádění revizí-revizních prohlídek všech dodaných přístrojů podle pokynů
výrobce,
- proškolení všech příslušníků OSPČV (24 příslušníků) v obsluze a používání dodaného
přístroje s následným vydáním-vystavením certifikátu (po absolvování patřičného počtu
ponoru stanoveného pro příslušnou certifikaci),
- vyškolení čtyř příslušníků OSPČV s výstupem-vystavením certifikátu Trimix CCR
Instruktor (po absolvování patřičného počtu ponorů stanoveného pro příslušnou certifikaci
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včetně předchozích navazujících certifikací dle podmínek příslušné organizace) a servisní
technik (umožňující provádění výměnu veškerých komponentů-částí přístroje a provádění
ročních technických-servisních prohlídek dodaných přístrojů; revize-revizní prohlídky
dodaných přístrojů s patřičnou certifikací bude provádět-zajišťovat dodavatel-po dohodě
s výrobcem).

4. Obchodní a platební podmínky
Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v závazném textu kupní smlouvy, který je přílohou
č. 3 ZD.
Zálohy zadavatel neposkytuje.

5. Pokyny pro zpracování nabídky
Nabídka musí být uchazečem předložena v písemné podobě, v českém jazyce. U cizojazyčných
textů musí být úředně ověřený překlad do českého jazyka. Český jazyk bude oficiálním jazykem
pro veškerou komunikaci mezi uchazečem a zadavatelem týkající se záležitostí souvisejících s
tímto zadávacím řízením. Zadavatel nebude zajišťovat ve prospěch uchazečů žádné překladatelské
služby. Zadavatel tímto připouští, aby uchazeči, kteří mají sídlo ve Slovenské republice, používali
pro účely podání nabídky jako jazyk slovenštinu.
Nabídka musí být napsána nebo vytisknuta čitelně, nesmazatelným tiskem, bez vsuvek mezi řádky,
korekcí, výmazů nebo přepisů, kromě oprav chyb, které musí být v takovém případě uchazečem
parafovány.
Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
Uchazeč bude specifikovat části veřejné zakázky, které budou zadány jiným osobám (jednomu či
více subdodavatelům) a uvede identifikační údaje každého subdodavatele, jehož plnění v rámci této
veřejné zakázky přesáhne 5 % výše nabídkové ceny.
Celá nabídka musí být předložena v jednom originálním písemném vyhotovení (označena jako
„originál“) a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na nosiči dat (CD) ve formátu PDF
a DOC. Zadavatel požaduje též podání ve dvou písemných kopiích (označeny jako „kopie“). Nosič
dat musí být označen identifikačními údaji o uchazeči a názvem zakázky. Originál nabídky musí
být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Touto osobou, vedle statutárního
orgánu uchazeče, resp. samotného uchazeče fyzické osoby, může být i prokurista nebo jiná osoba
zmocněná plnou mocí k zastupování uchazeče v zadávacím řízení.
Nabídka bude doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem „NÁKUP REBREATHERŮ“.
Na obálce bude uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o skutečnosti, že nabídka byla
podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek a nebyla otevřena. Obálka bude zřetelně označena
nápisem „NEOTEVÍRAT, NABÍDKA K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE“. Nabídky podané po uplynutí
lhůty pro podání nabídek komise neotevírá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že
jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
Způsob podání nabídky:
Nabídku lze zaslat poštou na adresu:

nebo osobně doručit na adresu:

Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení
Odbor veřejných zakázek
Nádražní 16
150 05 Praha 5

Odbor veřejných zakázek Správy logistického zabezpečení
Policejního prezidia ČR
Nádražní 16
Praha 5 – Smíchov
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4. patro, kanceláře č. 425 a 424 nebo 2. patro, kanceláře
č. 205, 206, 207, 208 a 209 (příp. podatelna)
Obálky s nabídkami budou přijímány ve lhůtě pro podání nabídek po telefonické domluvě (telefon
974 884 549, 563, 556, 477, 552, 540, 602) v pracovní době tj. pondělí až čtvrtek od 8:00 do 15:00
hodin, v pátek od 8:00 do 14:00 hodin (v poslední den lhůty do 09:50 hodin).
Termín pro doručení nabídek je 3. června 2014 do 09:50 hodin. Otevírání obálek je 3. června
2014 v 10:00 hodin.
Zadavatel doporučuje osobní doručení nabídky.
Obsah nabídky musí být v souladu s ustanovením § 68 odst. 2 zákona.
Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo reklamní materiály
apod., vyjma těch dokumentů a materiálů, které stanoví zákon a které přímo požaduje zadavatel v
zadávacích podmínkách.

6. Členění a obsah nabídky
6.1

Krycí listy

Pro sestavení krycího listu nabídky uchazeč použije vzor formuláře „Krycí listy nabídky“, který je
uveden v příloze č. 2 ZD.
Zadavatel požaduje předložit hodnoty následujících ukazatelů v příloze č. 2 ZD – Krycí listy
nabídky formou doplnění připravené tabulky:
obchodní název,
nabídková cena dle bodu 2 ZD.

6.2

Obsah nabídky

V obsahu nabídky, jehož vzor je přílohou č. 1 ZD, budou uvedeny všechny požadované části
nabídky a budou k nim přiřazena čísla příslušných listů.

6.3

Doklady o splnění kvalifikace

Doba pro prokázání splnění kvalifikace je požadována v souladu s ustanovením § 52 odst. 1
zákona.
Uchazeč je povinen předložit doklady prokazující splnění kvalifikace v souladu s ustanovením § 57
zákona.
6.3.1.
Doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů (§ 53 zákona)
Zadavatel požaduje po uchazeči prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
v souladu s ustanovením § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona. Uchazeč prokáže splnění uvedených
základních kvalifikačních předpokladů předložením dokladů vyhotovených v souladu s ust. § 53
odst. 3 zákona. Požadovaná čestná prohlášení dle ust. § 53 odst. 3 písm. b) a d) zákona musí být
podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
6.3.2.
Doklady o splnění profesních kvalifikačních předpokladů (§ 54 zákona):
Splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle ust. § 54 písm. a) uchazeč prokáže
předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán.
Splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle ust. § 54 písm. b) uchazeč prokáže
předložením dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu této veřejné
zakázky.
6.3.3
Doklady o splnění ekonomických kvalifikačních předpokladů
Splnění ekonomického kvalifikačního předpokladu podle § 50 odst. 1 písm. c) uchazeč prokáže
předložením čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
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6.3.4
Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
vydaný provozovatelem seznamu (§ 127 zákona). Předloží-li uchazeč zadavateli výpis ze seznamu
ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění
a) základních kvalifikačních předpokladů podle ust. § 53 odst. 1 zákona
b) profesních kvalifikačních předpokladů podle ust. § 54 písm. a) a b) zákona.

6.4

Další dokumenty

Součástí nabídky musí být (§ 68 odst. 3 písm. a), b) a c) zákona):
 Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce
lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.
 Má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě podání nabídek.
 Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního
právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
Současně s nabídkou předloží uchazeč pro potřeby vyhodnocení veřejné zakázky:
Uchazeč ve své nabídce uvede formou čestného prohlášení, že přístroj – rebreather s příslušenstvím
splňuje požadavky v souladu s normou ČSN EN14143.
Zadavatel požaduje jako součást nabídky zapůjčit předmět plnění specifikovaný v bodě 1 ZD.
Vzorek musí být označen jako součást nabídky. S předloženými přístroji budou následně
provedeny uživatelské zkoušky, které společně s nabídkovou cenou budou hodnotícím kritériem.
Po skončení zadávacího řízení budou vzorky přístrojů vráceny zpět uchazečům.
Zadavatel požaduje předložit souhlas uchazeče s opotřebováním, poškozením, případně i
zničením poskytnutého přístroje – rebreatheru s příslušenstvím během uživatelských
zkoušek.

6.5

Podepsaný závazný text kupní smlouvy

Uchazeč doloží závazný text kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 3 ZD.
Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Zadavatel požaduje potvrdit následující podmínky v kupní smlouvě:
- zadavatel požaduje, aby uchazeč dodal zboží nejpozději do: 6 měsíců od data podpisu kupní
smlouvy,
- převzetí v prostorách Policejního prezidia ČR, Ředitelství služby pořádkové policie, Hrázní č. 1,
Brno - Kníničky
- veškerá dokumentace v českém jazyce případně anglickém jazyce
- záruční a pozáruční podmínky dle bodu 3 ZD.
Závazný text kupní smlouvy uchazeč doplní pouze o požadované údaje:
- identifikační údaje prodávajícího - Smluvní strany,
- výši nabídkové ceny v čl. IV. – Cena zboží,
- adresu servisního střediska včetně telefonního spojení na kontaktní osobu v čl. VII. bod 2,
- délku záruční doby, pokud je výhodnější než požadovaná v čl. III ZD – čl. VII. v Kupní
smlouvě - Záruka za jakost zboží,
- přílohu č. 1 Kupní smlouvy - Specifikace zboží,
- místo, datum a podpis osoby /osob/ oprávněné jménem /za/ uchazeče jednat.
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7. Způsob hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.
Jednotlivá dílčí hodnotící kritéria:

▪ nabídková cena - váha 60%,
▪ uživatelská zkouška - váha 40%.
Nabídková cena se stanoví vždy v korunách českých včetně DPH.
V rámci uživatelských zkoušek se bude posuzovat a hodnotit vhodnost konstrukce přístroje –
obslužnost ovládacích prvků přístroje při potápěčských činnostech potápěčů ČR jako je pátrací
akce, vyzvedávání těl a předmětů, práce s výbušninami apod. (při ponoru):
-

uzavírání a otevírání ventilů láhví s kyslíkem a diluentem,

-

napouštění kyslíku a diluentu do vaků manuálními ventily (manuální dostřik),

-

mechanické zapínání a vypínání ADV ventilu,

zobrazení a čitelnost zobrazovacího displeje (zobrazení nastaveného SET pointu,
aktuálního parciálního tlaku kyslíku, času, hloubky, online dekomprese),
změna nastavení parciálního tlaku kyslíku (SET pointu) během ponoru a možnost
změny nastavení diluentu v průběhu ponoru s vazbou na online dekompresi,
-

umístění a čitelnost zobrazovacího systém – HUD (DIVA) v zorném poli potápěče,

- umístění výstroje příslušníků na zádovou desku, případně popruhy přístroje – zdroj
ohřevu LOLA B-UW-6T-28, zdroj světla LOLA Lion 5,2, podvodní bezdrátovou
radiostanici OTS 1001 Sb, podvodní detektor kovů,
- možnost „připnutí“ s následnou manipulací minimálně se dvěma záložními láhvemi se
zásobou dýchací směsi,
- při krizové situaci přechod – přepnutí ústenky z CC na OC systém, ústenka bude
připojena na potápěčskou celoobličejovou masku typu Dräger Panorama Nova Dive R
T52730.
Uživatelská zkouška bude probíhat v reálném prostředí po dobu cca 1 týdne.
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé
jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost
předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.
Pro kritérium nabídkové ceny, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria, získá
hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější
nabídky k hodnocené nabídce:
Hodnota nejvhodnější nabídky
Počet bodů
= 100 *
kritéria
Hodnota nabídky

Pro kritérium uživatelská zkouška, které nelze vyjádřit číselně, sestaví hodnotící komise pořadí
nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné. Nejvhodnější nabídce přiřadí 100 bodů a každé
následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které na základě provedených uživatelských
zkoušek vyjádří rozdílnost hodnocené nabídky ve vztahu k nabídce hodnocené jako nejvhodnější:
Počet bodů
kritéria

= 100 *

Hodnota nabídky
Hodnota nejvhodnější nabídky

Získané body v příslušném dílčím kritériu budou vynásobeny jeho stanovenou váhou. Součet takto
upraveného počtu bodů za obě dílčí kritéria určuje pořadí uchazeče v celkovém hodnocení nabídek
(nejvyšší počet bodů znamená nejlépe hodnocenou nabídku).
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8. Povinnosti vítězného uchazeče
Součástí dodávky budou návody k používání, záruční listy, záznamníky a technické listy
skladování – vše v českém jazyce, případně anglickém jazyce..
Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit kopii
certifikátu pro předmět plnění v souladu s normou ČSN EN14143.

9. Přílohy zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Obsah nabídky
Příloha č. 2 – Krycí listy nabídky
Příloha č. 3 – Závazný vzor kupní smlouvy

….…………………………..
Ing. Stanislav Loskot v.r.
ředitel
Správy logistického zabezpečení
Policejního prezidia ČR
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Příloha č. 1 k č.j. PPR-17425-5/ČJ-2013-990656

Obsah nabídky

1. Obsah nabídky

listy od ....... do .......

2. Krycí list nabídky

listy od ....... do .......

3. Doklady o splnění kvalifikace

listy od ....... do .......

4. Další dokumenty

listy od ....... do .......

5. Podepsaný závazný text kupní smlouvy

listy od ....... do .......

9 z 10

Příloha č. 2 k č.j. PPR-17425-5/ČJ-2013-990656

Krycí listy nabídky
k veřejné zakázce

Nákup rebreatherů
Uchazeč:
Název, právní forma:
sídlo:
zastoupená:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefon:
fax:
e-mail:
Zapsán v …….…….. rejstříku vedeném ……..….. soudem v ………………., oddíl …….…..,
vložka ………..
Doba plnění: …………………………...........................................................................
Uchazeč prohlašuje, že nabízené zboží splňuje požadavky zadavatele na výkon a funkci tak, jak je
požadováno v zadávací dokumentaci.
Uchazeč prohlašuje, že si před podáním nabídky vyjasnil všechny potřebné údaje, které
jednoznačně vymezují plnění této veřejné zakázky.
Uchazeč prohlašuje, že jím přeložená nabídka obsahuje všechny dokumenty požadované
zadavatelem v zadávací dokumentaci č.j. PPR-17425-5/ČJ-2013-990656 a tyto jsou mu jasné a
srozumitelné.
Uchazeč prohlašuje, že přijímá podmínky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci č.j. PPR17425-5/ČJ-2013-990656 a tyto jsou mu jasné a srozumitelné.

V ……………… dne………
_____________________
podpis oprávněné/oprávněných osob/y
(titul, jméno, příjmení)
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