POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY
Správa logistického zabezpečení

PPR-17425-8/ČJ-2013-990656
V Praze 10. dubna 2014
Počet listů: 2
Odůvodnění veřejné zakázky
V souladu s ustanovením § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), zadavatel uveřejňuje odůvodnění veřejné zakázky.
Odůvodnění se vztahuje k veřejné zakázce s názvem „Nákup rebreatherů“.
1) Účelnost:
 Potřeby, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: V plánovaném cíli
veřejné zakázky nedošlo k žádným změnám oproti Oznámení předběžných informací
ve Věstníku veřejných zakázek (dále jen oznámení).
 Vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: Předmětem
plnění veřejné zakázky je dodávka 16 ks potápěčských dýchacích přístrojů s plně
uzavřeným okruhem, tzv. rebreatherů. Cílem veřejné zakázky je zvýšení účinnosti
využívání nesených dýchacích plynů, což je zároveň spojeno s výraznými
ekonomickými úsporami v logistice dýchacích médií a se zásadním prodloužením
časů pobytu potápěče na dně při provádění pátracích a záchranných prací.
 Předpokládaný termín dosažení cíle: do konce roku 2014.
a) Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky:
V případě nerealizace nákupu předmětu veřejné zakázky je riziko stagnace v přijímání a
používání moderních technologií na úseku technického potápění ve středních a velkých
hloubkách a s tím související neumožnění proaktivního snižování nezbytných rizik
spojených s přímým výkonem potápěčských činností ve vodním prostředí.
2) Přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady:
nejsou požadovány.
3) Vymezení:
a) Obchodních podmínek
 Veřejná zakázka vychází z provozních a ekonomických podmínek zadavatele daných
legislativou a vnitřními akty řízení.
 Odůvodnění splatnosti faktur - požaduje se pouze standardní splatnost faktur 30 dní.
 Odůvodnění požadavku na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem
třetím osobám – toto pojištění není požadováno.
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 Odůvodnění vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek bankovní záruky
vyšší než je 5% ceny veřejné zakázky – tato záruka není požadována.
 Odůvodnění smluvní pokuty za prodlení dodavatele - požaduje se pouze standardní
smluvní pokuta 0,05 % z ceny předmětu plnění, které nebylo dodáno v termínu, a to
za každý i započatý den prodlení.
 Odůvodnění smluvní pokuty za prodlení zadavatele za úhradu faktur - požaduje se
zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za nedodržení termínu splatnosti faktury.
 Záruky – požadovány jsou standardní záruky, které je možné u této dodávky
požadovat.
b) Technických podmínek
 vymezení a stanovení technických podmínek je v souladu s ust. § 45 a § 46 ZVZ.
4) Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek:
 hodnocení nabídek bude provedeno podle ust. § 78 odst. 1 písm. a) ZVZ.
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.
Ing. Stanislav Loskot v.r.
za zadavatele
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